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1 SARRERA 

Pertsona guztien eskubideak eta askatasunak defendatzea da Eusko Jaurlaritzaren 
zereginaren ardatz eta oinarrietako bat. Eusko Jaurlaritzak justizia eraginkor, demokratiko, 
independente, orekatu eta ez-sexista lortzeko premia defendatzen du Justiziaren arloan, 
gizartearen aldaketekiko sentibera eta funtzionamenduan modernoa izango den justizia. 

Justizia Administrazioak, gainerako zerbitzu publikoek bezala, euskal herritarron eskubideak 
zerbitzatzera joan behar du, eta inguratzen duen errealitatean txertatuta egon behar du. Horregatik, 
VIII. Legegintzaldiko Gobernu Programan bulego judizial eta fiskaletako Antolamendu Plana 
onartzeko ekimenari ekitea aldarrikatzen da, beste neurri batzuen artean. Plan hori funtzioen 
espezializazioan eta taldekatzean, eta zerbitzuaren arrazionalizazioan oinarritzen da, ebaluatzeko 
eta zuzentzeko elementuak sartuz. Ekimen horren garapena Euskadiko Justizia Administrazioko 
bulego judizialak eta fiskalak antolatzeko plan honetan gauzatzen da. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuak 35.3 artikuluan xedatzen du 
Autonomia Erkidegoari dagokiola, bere lurraldearen barruan, Justizia Administrazioaren 
zerbitzurako langileak eta bere funtzionamendurako behar diren baliabide materialak eta 
ekonomikoak hornitzea, Botere Judizialaren Lege Organikoan eskumen hori Gobernuaren esku 
uzten den baldintzetan. Horretarako, langile-hornikuntzarako sistemetan, Euskal Foru 
Zuzenbidearen eta euskararen ezagutza lehentasunez baloratuko da. 

Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoa aldatzen duen abenduaren 
23ko 19/2003 Lege Organikoak honako hau xedatzen du idazkari judizialei eta bulego judizialari 
eskainitako V. liburukian: bulego judizialaren diseinua, tamaina eta antolamendua Herri 
Administrazio eskudunak finkatuko dituela. Prozesuko zerbitzu orokorren kasuan, eskumen horren 
baitan sartzen dira sorrera eta antolamendua ere. 
 

Ordenamendu juridikoak emandako eskumenen arabera, eta Justizia Administrazioaren 
eremuari dagokionez, hauek dira Eusko Jaurlaritzaren egitekoak: EAEko bulego judizialak, fiskalak, 
eta Auzitegi Medikuntzako Euskal Erakundearen bulegoak diseinatzea, sortzea, eta antolatzea, 
Giza Baliabideen buru izatea, horiek antolatuz eta kudeatuz, bulego horiek behar dituzten giza 
baliabideak eta baliabide materialak hornituz, baita epaileei, fiskalei eta idazkari judizialei baliabide 
materialak hornituz ere, komunikazioa bermatuz Erkidegoko hizkuntza ofizialetan, bulegoetako 
langileen eskubideak eta betebeharrak kudeatuz, eta justizia-administrazioa herritarrei hurbilduz, 
egiten duena hobeto ezagut dezaten, pertsona guztien mesederako.  
 

Zentzu horretan, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren Egitura Organiko eta 
Funtzionala ezartzen duen urriaren 18ko 315/2005 Dekretuan ezarritakoarekin bat, Justizia 
Administrazioarekiko Harremanetarako Zuzendaritzari dagokio, batetik, bulego judizial eta 
fiskaletako eta Auzitegi Medikuntzako Euskal Erakundeko Antolamendu Plana prestatzea, 
proposatzea eta ezartzea, eta bestetik, Zuzeneko laguntza-unitateak, Zerbitzu Orokor Prozesalak 
eta EAEn kokatutako Laguntza Zerbitzu Orokorrak diseinatzea eta antolatzea. 
 

Arlo horretan, Giza Baliabideen Zuzendaritzari dagokio bulego judizial berria osatuko duten 
zuzeneko laguntzako unitateek eta prozesuko zerbitzu orokorrek garatu beharreko funtzio eta 
zereginak gauzatzeko behar diren giza baliabideen hornikuntza, antolamendua eta prestakuntza. 
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Botere Judizialaren Lege Organikoa indarrean sartzea funtsezko aldaketa da bulego 
judizialaren antolamenduan eta garrantzi handia du Justizia Administrazioaren zerbitzura diharduen 
pertsonalaren estatutu juridikoan, izan ere, funtzio berriak ematen baitizkie Justizia Administrazioa 
giza baliabidez eta baliabide materialez hornitzeko eskumenak dituzten autonomia-erkidegoei. 
Erreforma horrek ez ditu guztiz konpontzen detektatutako defizit asko, besteak beste, Justizia 
Administrazioaren zerbitzura dauden kidegoak benetan deskontzentratzeari buruzkoak. Halaber, 
bulego judizialen antolamendu eraginkor bat eta langileen egitura egokiago bat ahalbidetzen ditu 
erreforma horrek, eta agintaldi erreformista bat sartzen du. Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta 
Gizarte Segurantzako Sailak eta CCOO, CSI-CSIF, LAB eta UGT sindikatuek agintaldi hori hasten 
eta garatzen dute, EAEko Justizia Administrazioaren zerbitzura dauden funtzionarioen lan-
baldintzak eta bulego judizialaren erreforma arautzen dituen III. Akordioaren bidez. Akordio hori 
martxoaren 6ko 38/2007 Dekretuak onartu zuen (EHAA, 53. zk., 2007ko martxoaren 15koak), 
2007ko martxoaren 16an indarrean sartu zenak eta sinatze-datatik, 2007ko urtarrilaren 12tik 
indarrean dagoenak eta eragina duenak. 

Bidezkoa da jasota uztea, adierazitako abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoa, 
uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoa aldatzekoa, oinarri hartuta emandako eskumenek ez 
dituztela betetzen Euskal Autonomia Erkidegoak Justizia arloan eskumenei dagokienean dituen 
helburu guztiak. Aipa daitezke, esaterako, helburu hauek: Botere Judizialaren deszentralizazio 
handiago bat lortzea jurisdikzio-arloan (erkidego-kasazioa) eta gobernu-arloan, edo Justizia 
Administrazioaren zerbitzura dauden langileen arloan, idazkari judizialen transferentzia, eta “kidego 
nazional” izaera kentzea. 

Aipagarria da Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoa aldatzen duen 
19/2003 Lege Organikoan jasotako pertsonal arloko eskumenen banaketak konplexutasun 
handiagoa sartzen duela Justizia Ministerioaren eta autonomia-erkidegoen gainjarpen-ekintzaren 
bitartez eta, horrek, “eskumenen lehiak” deiturikoak indartzen dituela. 
 

Gogoan eduki behar da Eusko Jaurlaritzaren konpromisoa Justizia arloan ez dela 
azkenaldiko berrikuntza bat. Justizia Zerbitzua gizarte modernoan funtsezkoa den heinean, 1988an 
Justizia arloko lehen eskumenak hartu zirenetik, konpromiso hori agerian geratu da Autonomia 
Erkidego honetan Justizia Administrazioa modernizatzeko prozesuen aplikazioan. Jarduera horiek 
ez dira soilik mugatu zentzu hertsian baliabide material eta pertsonalak hornitzera, baizik eta, arlo 
honetan, ekimen garrantzitsuak burutu ditu Gobernu honek. Horien artean, eta zerrenda osoa 
egiteko asmorik gabe, hauek aipa daitezke: 

• Egoitza Judizialen Plana, VII. Legegintzaldiak bultzatu eta VII. Legegintzaldi 
horretarako Gobernu Programan jarraitu beharreko programa gisa jasotako Justizia 
Administrazioa Modernizatzeko prozesuan txertatutakoa.  

• Informatika Judizialeko hiru planak: 1990/1995, 1996/1999 eta 2000/2003. Plan 
horietan hainbat gai jorratu ziren, besteak beste, prozedura judizialak izapidetzeko 
tresnen garapena eta ezarpena edo teknologia berrietan oinarritutako plataforma 
teknologiko berriak epaitegi eta auzitegien eskura jartzea. 
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• EAEko Administrazio Orokorra Modernizatzeko Plana, Gobernu Kontseiluak 1999ko 
ekainean onartutakoa eta “Bulego judizialaren Antolamendu eta Erreforma”-ri 
buruzko proiektua jasotzen duena. 

• “Justizia Administrazioa antolatzeko ordezko eredu baten proposamena, eta haren 
zerbitzura dauden kidegoen estatutua”, Eusko Jaurlaritzak 1990ean egina, 
sindikaturik adierazgarrienekin batera Bertan berrikuntzarako premisa nagusi gisa 
hau ezartzen zen: jurisdikzio-, prozesu- eta administrazio-jarduerak bereiztea, 
bulego judizialak bereak dituen funtzioak eta epaileak betetzen dituen jurisdikzioko 
gainerako funtzioak banatzeko helburuarekin. 

• Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailaren eta sindikatuen arteko akordioak, Justiziaren 
zerbitzu publikoa modernizatzeari eta horrek Justizia Administrazioaren zerbitzupeko 
langileen lan-baldintzetan duen eraginari buruzkoak. Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantzak eta CCOO, CSI/CSIF, LAB eta UGT erakunde sindikalek 2007ko 
otsailaren 12an izenpetutako akordioa erreferentea da Sailaren plangintzan eta 
garrantzi handiko alderdiak sartzen ditu sindikatuek erreforman parte-hartze aktiboa 
izateari dagokionez eta antolamendua aldatzeak lan-baldintzetan, pertsonalaren 
antolamenduan, lanpostuen estalduran, ordainsarietan eta abarretan izango dituen 
ondorioei dagokienez.  

 Akordioaren ondoriozko zenbait alderdi erakunde sindikalekin lankidetzan 
garatzekotan daude oraindik eta, alderdi horien garrantzia kontuan hartuta, argi dago 
negoziazioek eragina izango dutela Planaren ezarpenean eta bake soziala izango 
dela plana gauzatzeko eszenategi desiragarria. 
 Baldintza horiek direla-eta, Antolamendu Plana izapidetzean, aurrez ikus 
daiteke, gutxiago edo gehiago, aldaketa sakonak egin beharko direla, egungo “statu 
quo”a aldatzen joan ahala. Betiere, Langile Publikoaren Oinarrizko Estatutuari 
buruzko apirilaren 12ko 7/2007 Legearen 37. artikuluan ezarritakoarekin bat. 

• Arlokako batzarretan Justizia Ministerioaren eta bulego judizialaren antolamenduan 
eskumenak dituzten autonomia-erkidegoen artean sinatutako akordioak. 

Horrek guztiak aurrerapena ekarri du antolamendu-arloan, Justizia Administrazioarekin 
zerikusia duten eragile guztien inplikaziorik gabe ezinezkoa izango baitzen aurrerapena.  
 
 

Eusko Jaurlaritzak herritarrentzako justizia-zerbitzuarekin duen konpromisoarekin aurrera 
jarraitzeko eta konpromisoa indartzeko ildoari jarraituz, ahalik eta gehien garatu nahi dira Botere 
Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoa aldatzen duen 19/2003 Lege Organikoak 
ematen dituen aukerak, herritarrentzako zerbitzuaren etengabeko hobekuntza helburutzat hartuta, 
eraginkortasun- eta eragingarritasun-printzipioak aplikatuz eta lortu nahi den zerbitzuaren eta hura 
ahalbidetu behar duen antolamenduaren arteko oreka egokiari eutsiz.   

 
Horretarako aurkezten da bulego judizial eta fiskalen Antolamendu Plan hau eta duen 

garrantzia nabarmentzen da, izan ere, alde batetik, gaur egungo auzitegi, epaitegi eta bulego 
judizial eta fiskal guztiei eta horiek osatzen dituzten pertsona guztiei eragiten die eta, bestetik, 
antolamenduari bete-betean eragiten dio lehen aipatutako Administrazioen artean partekatutako 
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eskumenak erabiltzeak eta eragin esanguratsua du gizarte modernoetan funtsezkoa den Justizia-
zerbitzuan.   

 
Azkeneko atal horri dagokionez, plana gako-pieza da abenduaren 23ko 19/2003 Lege 

Organikoak bulego judizialaren sorrera, diseinu, antolamendu eta tamainari buruz Eusko 
Jaurlaritzari emandako eskumenaren erabilera modu argi eta gardenean egiaztatzeko eta, 
horretarako, Administrazioen arteko nahitaezko lankidetza bideratzeko eta herritarrentzako justizia-
zerbitzua nabarmen hobetzea ahalbidetzeko helburuarekin aplikatu behar diren konpromiso, 
erantzukizun eta oinarrizko irizpide edo printzipioak espezifikatu behar dira. 

 
Horregatik guztiagatik, Eusko Jaurlaritzak apustu egin du: Bulego judizialak eta fiskalak eta 

Erkidegoko Auzitegiko Medikuntzako Euskal Erakundearen bulegoak diseinatu, sortu eta 
antolatzeko, bulego horiek behar diren giza baliabidez eta baliabide materialez hornitzeko eta 
epaileak, fiskalak eta idazkari judizialak behar dituzten baliabide materialez hornitzeko, 
komunikazioa Erkidegoko hizkuntza ofizialetan egingo dela bermatuz, bulegoetako pertsonalaren 
eskubideak eta betebeharrak kudeatuz eta justizia-administrazioa herritar guztiei hurbilduz haien 
jarduera hobeto ezagutu dezaten pertsona guztien onerako.  

 
Kontuan hartu behar da, gainera, Plan hau ez dela zerbait isolatua, baizik eta erabat lotuta 

dagoela VIII. Legegintzaldirako Gobernuaren ekintzan aurrez ikusitako beste plan batzuekin, 
esaterako, EAEko Justizia Administrazioaren Informatika eta Telekomunikazioetarako 2008-2011 
Planarekin eta EAEko Justizia Administrazioan Hizkuntza Normalizatzeko 2008-2017 Plan 
Orokorrarekin. Justizia Sailburuordetzak hiru plan horien kudeaketa-organoen arteko 
informazioaren jariotasuna bermatuko du, beraien arteko elkarreragin handia kontuan hartuta eta 
elkarren artean etengabeko harreman-esparrua izateko premia dagoela ikusita. Zentzu horretan, 
plan horiekin batera doan dokumentua -“Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioa 
Modernizatu eta Euskalduntzeko Posizionamendu Integrala”- aipatu behar da, plan bakoitzaren 
helburuak eta ildo estrategikoak garatu eta euren jardun-eremuak mugatzen dituena. 

 
 
LEGE-ESPARRUA  

 Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoa aldatzen duen abenduaren 
23ko 19/2003 Lege Organikoak xedatzen dituen potentzialtasun guztien garapena eta, ondorioz, 
Antolamendu Planaren diseinua bera, kanpoko erabaki edo faktoreen baitan daude une honetan 
eta horiek onartu ondoren argitaratuko diren lege-erreforma prozesalek eta organikoek ere eragin 
diezaiekete.  
Ondoren zerrendatuko ditugu kanpoko baldintza horiek euren irismenari buruzko iruzkin labur 
batekin: 
 
 
 
 
 

1. Erreforma prozesalak eta organikoak 
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Antolamendu Planaren garapena eta ezarpena, prozesu-legeria Botere Judizialaren 
uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikora egokitzen duen, kasazio-errekurtsoa erreformatzen duen 
eta zigor-arloko auzialdi bikoitza orokortzen duen Lege Organikoaren Proiektua onartzearen baitan 
daude. Estatuaren aurreko legegintzaldian izapidetzen hasi zen Lege Proiektu hau Espainiako 
Parlamentua desegitearekin batera indargabetu zen eta, horregatik, legegintzaldi hasiberrian hasi 
behar du berriro izapidetzen.   

 
Beraz, hemen aurkezten den Antolamendu Plana ez da behin betikotzat jo behar.  
 
Bestalde, aldaketak izan ditzake, baldin eta prozesu-legeen erreforma izaten bada fede 

publiko judiziala modu instrumentalean gauzatzea baimenduz.  Paralelo logikoan zuzeneko 
laguntzako unitate prozesalen oinarrizko hornikuntza murriztuko balitz, funtzionario gehiago jarri 
ahal izango lirateke zerbitzu orokorretan. Barruti judizial “txikiak” deituriko batzuetan 
antolamenduko zerbitzu prozesal orokorrak sortu litezkeela da ondorio deigarriena. 

 
Bestalde, Hurbiltasuneko Justizia sartzen bada, dagozkion doikuntzak egin beharko dira 

Planean. 
 

2. Justizia Administrazioaren zerbitzura diharduen Pertsonalaren Lanpostuen zerrenda. 
 

Botere Judizialaren Lege Organikoko 522.2 artikuluaren arabera, eskumenak euren gain 
hartuta dituzten autonomia-erkidegoek, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren txostena eta 
erakunde sindikalekin negoziazioa gauzatu ondoren, euren lurralde-eremuetako bulego 
judizialetako lanpostu-zerrenden hasierako onarpena egiteari ekingo diote. Hala ere, behin betiko 
onespena Justizia Ministerioari dagokio eta legezkotasun-arrazoiengatik soilik ukatu ahal izango 
du.  

 
Une honetan, lanpostu-zerrenda negoziatuta eta adostuta dago martxoaren 6ko 38/2007 

Dekretuak onartutako —2007ko martxoaren 15eko EHAAren 53. zk.— Euskal Autonomia 
Erkidegoan Justizia Administrazioaren zerbitzura diharduten Funtzionarioen Lan Baldintzei buruzko 
eta Bulego Judizialaren Erreformari buruzko III. Akordio Arautzailea sinatu duten Erakunde 
Sindikalekin eta izapidetzen hasita dago behin betiko onarpena emateko.  

 
3. Idazkari Judizialen Kidegoko lanpostu-zerrenda, Justizia Ministerioak egin beharrekoa. 
 

Era berean, Ministerioari dagokio, 522.1 eta 522.3 artikuluen arabera, idazkari judizialen 
kidegoari esleitu beharreko lanpostuak zein diren erabakitzea, Erkidegoak bere bulegoen 
antolamendu-diseinuarekin batera, atal honetan sartu beharreko postuak proposatu ahal izateari 
kalterik egin gabe.    
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4. Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren aldeko txostena Antolamenduko Zerbitzu Orokor 
Prozesalak sortzeko.  

 
Botere Judizialaren Lege Organikoko 438.7 artikuluaren arabera, Botere Judizialaren 

Kontseilu Nagusiaren txostena, nahitaezkoa ez ezik, loteslea ere bada antolamenduko zerbitzu 
orokor prozesalak sortzeari dagokionez. 
 
 Eusko Jaurlaritzak, bai prozesu-erreformak onartzeko eta bai Justizia Administrazioaren 
bulego judizial eta fiskalen Antolamendu Plana Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzea eragozten 
duten oztopo guztiak kentzeko behar diren ekintzak garatzeko eskatuko die bai Estatuari eta bai 
gainerako erakunde inplikatuei. 
 
PLANA GARATU ETA EGIKARITZEKO ARAUDIA: 

 
Antolamendu Plan hau tresna marko beharrezkoa eta aurretiazkoa da bere ezarpenerako, 

baina ez da nahikoa bera bakarrik. Horretarako, ezinbestekoa izango da ondorengo garapen- eta 
egikaritza-arauak onartzea, barruko nahiz kanpoko txostenak eta izapide arautua egin ondoren.  
Exhaustibotasun-asmorik gabe, honako hauek dira arau horietako batzuk: 
 
I.- Antolamendu Planean barruti judizial bakoitzak proposatutako Zerbitzu Orokor Prozesalen 
sorrera onartzen duen agindua, bere egitura, antolamendu orokorra, martxan jarritako data eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren zerbitzura diharduen pertsonalaren 
lanpostu-zerrenda hartzen dituena. 
 
II.- Barruti judizial bakoitzeko antolamendu xehatua eta zerbitzu orokorren funtzionamenduko 
oinarrizko arauak zehazten dituzten ebazpenak. 
 
III. Planean zehaztutako lanpostu-ereduen monografiak onartzen dituzten ebazpenak, lanpostu 
bakoitzaren funtzioak eta zereginak jasotzen dituztenak.  
 
IV.- Zerbitzu orokorren barne-funtzionamenduko protokoloak, Probintziako Idazkaritza 
Koordinatzaileek onartu behar dituztenak eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak dagokionean 
xedatzen duen homogeneizazio-protokoloari egokitu behar zaizkionak.  
 

Protokolo horiei dagokienez eta akordio sindikaleko 47. artikuluan aurreikusitakoarekin bat 
etorriz, Protokolo eta Aginduen edukiek Justizia Administrazioaren zerbitzura diharduen 
Pertsonalaren lehenetsi gabeko lan-baldintzei eragin diezazkieketen kasuetan, Justizia, Lan eta 
Gizarte Segurantza Sailak Giza Baliabideen Zuzendaritzaren bitartez emango du informazioa, 
honako akordio hau sinatzen duten Erakunde Sindikalei alegazioak aurkezteko epea emanaz. 
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JUSTIZIA-ADMINISTRAZIOAREKIN ZERIKUSIA DUTEN ERAKUN DEEN PARTE-HARTZEA 
 

Eusko Jaurlaritza garatzen ari den gardentasun-politikei erreparatuz, honako Plan hau 
formulatu aurretik, Planak berak eragiten dien erakundeei aurkeztu zaie. Horregatik, proposatutako 
hainbat iradokizun sartzen joan dira eta proiektuaren balorazio orokorra oso ona izan da. Justizia 
Ministerioarekiko nahiz Erakunde Sindikalekiko legeak inposatzen duen lankidetzatik haratago, 
honako erakunde hauei egin zaie aurkezpena: 

 
� Bulego judizialeko eta Auzitegi Nagusiko Gobernu Salako Lantaldeari. 
� Fiskalburuei. 
� Idazkari Judizialekin Lankidetzan Aritzeko Organoari. 
� Lankidetza Organoaren mendeko Lantaldeei. 
� Abokatuen eta Prokuradoreen Elkargoei. 
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2 EGUNGO EGOERA 

Plan honen sarreran xehetasunez azaldu dira antolamendu-proposamen honi aurre egiteko 
arrazoiak, BJLOren erreforman oinarrituta. Eta betiere Justizia Administrazioaren egungo egoerari 
buruzko akatsak gainditzeko helburua kontuan hartuta, besteak beste, eraginkortasun-eza, 
eragingarritasun-eza, erakundearen urrakortasuna -atomizazioagatik- era guztietako gorabeheren 
aurrean, etab. 

Zerbitzu publiko baten eraginkortasuna neurri handi batean erabakitzen duten ezaugarri 
nagusietako bat helburuak lortzea da; epaitegi eta auzitegien kasuan, auziak ebaztea, berme 
guztiekin eta ahalik eta eperik laburrenean. Zentzu horretan, maiatzaren 8ko 81/2001 Dekretuaren 
bitartez Euskal Autonomia Erkidegoko kontsulta eta aholkularitzarako organo gisa sortu eta 
araututako Justizia Administrazioaren Euskal Behatokiaren azken txostenak organo judizialen 
errealitateari buruzko datu esanguratsuak ematen ditu 2007ko txostenean. Datu horiek, zenbait 
kasutan, argi uzten dute Plan honek eskaintzen duen aukera, izan ere, ekintza zuzentzaileak 
gauzatzeko aukera ematen duten hasierako atzeratzeari eta ebatzi gabeko tasei buruzko datuak 
ematen baitituzte. 

 
 

Organo judizialak 
Hasierako 
atzerapena 

(hilak) 

Ebatzitakoen 
tasa 

Ebazteke 
daudenen tasa 

Auzitegi Nagusia. Adm. Auz. 14,6 93,0 135,7 

Admin. auzietako epaitegiak 9,8 78,9 77,3 

Merkataritza-arloko epaitegiak 9,7 75,3 73,1 

Adingabeen epaitegiak 6,2 107,9 66,5 

Zigor-arloko epaitegiak 5,9 95,3 56,1 

Lehen auzialdiko epaitegiak 4,9 98,4 48,7 

Lan-arloko epaitegiak 4,2 98,8 41,3 

Probintzia-auzitegiak 4,4 93,9 41,0 

Familia-epaitegiak 4,1 96,4 39,7 

Epaitegi mistoak 2,7 100,7 27,0 

Emakumearen aurkako Indarkeriaren 
arloko epaitegiak 

2,7 90,5 24,3 

Auzitegi Nagusia. Lan-arloa 1,4 110,1 15,9 

Instrukzioko epaitegiak 1,6 99,5 15,5 

Auzitegi Nagusia. Zibila eta zigor-arloa 1,1 101,9 11,1 

 
Egia da hasierako atzerapenak, organo judizialek ebazteke dituzten auziak ebazteko 

beharko duten denbora gisa hartuta, eta zenbait organoren ebatzi gabekoen tasa altuek legezko 
zenbait aldaketetan izan dezaketela azalpena, auzien kopuru handia, beste ekitaldi batzuetako 
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atzerapen historikoak eta abar eragin dituztelako, baina egia da baita ere, prozesuek, zenbait 
jurisdikziotan, asko irauten dutela.  

 
 
 
 
 
Ezin dugu aipatu gabe utzi herritarrek Justiziaren zerbitzu publikoaren eraginkortasunari 

buruz duten ikuspegia. Euskal Autonomia Erkidegoko justiziaren irudiari buruz egindako azken 
ikerketan (2001ean) herritarrek egiten duten diagnostikoa samingarria da. Elkarrizketatutako 
herritarren % 81ek argi dauka Justizia hain motela izanda, hobe dela uko egitea babes judizial 
eraginkorraren eskubidea bezain oinarrizkoa den zerbaiti. 

 
Jarduera-bolumenari dagokionez, aipagarria da auzi kopuruaren gorakako joera orokorra, 

azken urtean % 5,6 ingurukoa izan baita. 
 
Urtea Sartutakoak Ebatziak Ebazteke daudenak 

2007 343.323 338.446 105.931 

2006 324.862 324.615 105.198 

 
Ebatzitako auzien kopuruak ere gora egin duen arren, sartzen direnak baino auzi gutxiago 

ebazten dira eta, ondorioz, epaitegi eta auzitegietako ebatzi gabeko auzien tasak handitzen 
jarraitzen du. 

 
Antolamendu-ereduaren konfigurazioari dagokionez, jurisdikzio eta instantzia guztien 

antolamendu-ereduaren egungo egoera ekuazio honetan oinarritzen da: "1 organo = 1 epaile edo 
1 auzitegi + 1 bulego judizial ", non epaileak, organo horretako titular gisa, “bere” bulegoko  
elementu guztien buruzagitza- eta koordinazio-lanak egiten dituen. Eredu tradizional horrek egitura 
uniforme bat du ardatz gisa, eta BJLOren erreforman, eskala-ekonomiako irizpideak aplikatzea 
ahalbidetzen duten antolamendu-era malguetarantz jotzen du: bulegoetara eta zerbitzu 
orokorretara irekitzea.  

 
Euskal Autonomia Erkidegoa erdi mailan dago Estatuko Autonomia Erkidegoen artean 

Botere Judizialaren azpiegituraren konplexutasunari dagokionez. Hiru Lurralde Historiko ditu: 
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa. Lurralde Historiko bakoitzak bere Probintzia Auzitegia du eta Auzitegi 
Nagusiaren egoitza Bilbon dago.   

 
Magistratuek zerbitzatutako organoak dituzte hiru hiriburuek eta Getxoko eta Barakaldoko 

barruti judizialek. Gainera, azken horretan, hiriburuetan gertatzen den bezala, kide bakarreko 
organoetan bereizita daude Jurisdikzio Zibila eta Penala. Zigor-arloko epaitegiak, lan-arloko 
epaitegiak, Administrazioarekiko auzietakoak, adingabeen epaitegiak eta espetxeratuen zaintzako 
epaitegiak hiriburuetan daude, Barakaldoko zigor-arloko biak eta Eibarko lan-arlokoa izan ezik.  
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Labur eta modu eskematikoan zerrendatuko dugu jurisdikzio-organoen araberako egungo 
egitura, egitura berrian zuzeneko laguntzako prozesu-unitateen kopuruan islatuko dena. Honako 
hauek dira Lurralde Historikoen arabera: 
 
Araba  

- Gasteiz, Probintzia Auzitegia: 2 sekzio misto 
- Gasteiz, kide bakarreko organoak:  

o Zibila:  7 organo 
� Lehen Auzialdiko 5 Erregistro Zibilik gabe, 1 Erregistro Zibilarekin, 
� 1 Familiakoa 

o Zigor-arloa:  8 organo 
� Zigor-arloko 2 epaitegi, 
� Emakumeen aurkako Indarkeriaren arloko bat, 
� Instrukzioko 4, 
� Adingabeen arloko bat 

o Lan-arloa: 3 epaitegi 
o Administrazioarekiko auzietakoa: 3 epaitegi 
 

- Amurrio: 2 epaitegi misto 
 
 
Bizkaia  

- Bilbo, Auzitegi Nagusia: 3 Sala 
o Zibileko eta zigor-arloko Sala, 
o Lan-arloko Sala 
o Administrazioarekiko auzietako Sala 

- Bilbo, Probintzia Auzitegia:  
o Zibileko 3 sekzio 
o Zigor-arloko 3 sekzio 

- Bilbo, kide bakarreko organoak: 
o Zibila:  17 organo 

� Lehen auzialdiko 11 epaitegi, 
� Familiako 3, 
� Merkataritza-arloko 2 epaitegi, 
� Erregistro Zibil bat 

o Zigor-arloa:  22 organo 
� Zigor-arloko 6 epaitegi, 
� Zigor-arloko betearazpenen epaitegi bat, 
� Instrukzioko 10, 
� Emakumeen aurkako Indarkeriaren arloko 2, 
� Adingabeen arloko 2 
� Espetxeratuen zaintzako epaitegi bat 

o Lan-arloa: 10 epaitegi 
o Administrazioarekiko auzietakoa: 5 epaitegi 
 

- Barakaldo, kide bakarreko organoak: 
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o Zibila: 6 organo 
� Lehen auzialdiko 5 epaitegi eta 
� Familiako 1 

o Zigor-arloa: 6 organo 
� Zigor-arloko 2 epaitegi, 
� Instrukzioko 4 
 

- Balmaseda: 2 epaitegi misto 
 
- Durango: 4 epaitegi misto 

 
- Gernika-Lumo, 3 epaitegi misto. 

 
- Getxo: 6 epaitegi misto. 

 
Gipuzkoa. 

- Donostia, Probintzia Auzitegia: 3 sekzio 
- Donostia, kide bakarreko organoak: 

o Zibila:  9 organo 
� Lehen Auzialdiko 6 epaitegi Erregistro Zibilik gabe, 
� 1 Erregistro Zibilarekin, 
� 1 Familiakoa, 
� 1 Merkataritza-arlokoa 

o Zigor-arloa:  12 organo 
� Zigor-arloko 5 epaitegi, 
� Instrukzioko 5, 
� Emakumeen aurkako Indarkeriaren arloko bat, 
� Adingabeen arloko bat 

o Lan-arloa: 4 epaitegi 
o Administrazioarekiko auzietakoa: 3 epaitegi 
 

- Azpeitia: 2 epaitegi misto 
 
- Bergara: 4 epaitegi misto 

 
- Eibar, kide bakarreko organoak: 

o Zibila / Zigor-arloa: 2 epaitegi misto 
o Lan-arloa: 1 epaitegi 
 

- Irun: 4 epaitegi misto 
 

- Tolosa: 3 epaitegi misto 
 

Bulego fiskalak, berriz, hiru hiriburuetan daude kokatuak. BJLOren 2003ko erreformak ez zuen 
bere eragina Fiskaltzetara hedatu, horien egiturari dagokionez, nahiz eta bulego horietan lanean ari 
arren, Karrera Fiskalekoak ez diren langile guztiak Lanpostu Zerrendetako aldatze- eta sailkatze-
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prozesuetan sartuta egon. Halaber, bulego judizialetan ezar daitezkeen lanaren kudeaketa-modu 
berek eragiten dute langile horiengan. Horrela,19/2003 Lege Organikoaren zazpigarren xedapen 
gehigarriak dio lege organiko horretan ezarritako antolamenduko xedapenak eta arauak 
erreferentziazkoak izango direla Fiskaltzetako eta horiei atxikitako lanpostuen antolamenduan. 
 

Justizia Administrazioaren konfigurazio hau ez da egokiena, Konstituzioak hiritarrei segurtasun 
juridikoa eskaintzeko ezartzen duen funtzioa bete ahal izateko; izan ere, epaitegiek eta auzitegiek 
aurreikus daitezkeen portaera- eta erabaki-pautak erabiltzen baitituzte. Horregatik, antolamendu-
eredu bat diseinatu behar da, BJLOren erreforman jasotakoa, Konstituzioak epaileari ezarri dion 
funtzioa areagotzea ahalbidetuko duena: jurisdikzio-ahalen egikaritza; eta, zehazki, bere funtsezko 
alderdia islatzen du, epaitzea, funtsari buruzko ebazpenak hartzea bezala ulertua, bere 
independentzia sustatuz, auziak aztertzeari denbora gehiago eskain diezaiola ahalbidetuz, baita 
bere jardueraren egikaritzari ere, betiere, ahozkotasunaren eta hurrekotasunaren printzipioen 
markoan.  

 
Bestalde, bulego judizialetan lan egiteko moduak izan duen bilakaerak egitura berriak 

eskaintzen ditu, antolamendu-diseinu handiago eta hobearekin. Diseinu hori ezinbestekoa da, ez 
soilik arlo horretan teknologia berriak sartu direlako, baita herritarrei kalitatezko arreta ematea 
lortzeko ere. Bulego horien diseinuan baldintza hauek hartuko dira kontuan: jarduera 
jurisdikzionalari era esklusibo batean oinarri eta laguntza eskaintzen dioten erakundea izatea, 
tresna-izaera edukitzea. Horrez gain, zerbitzatzen duen boterearekiko independentzia bermatu 
behar du, erabiltzen dituen baliabideak behar bezala arrazionalizatuz, gaur egun baliabide horiek 
duten dispertsioa saihestuz, eta funtzioen espezializazioan eta taldekatzean oinarrituz. 

 
Justizia Administrazioak ezin du geratu gainerako Administrazioei eskatzen zaien 

modernizaziotik kanpo eta, ondorioz, arintasun, eraginkortasun, eragingarritasun, lanaren 
arrazionalizazio, kudeaketagatiko erantzukizun, koordinazio eta Administrazioen arteko lankidetza-
irizpideak aplikatu behar ditu BJLOko 435. artikuluak arautzen duen bezala. Horretarako, ahalik eta 
gehien garatuko dira Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoa aldatzen duen 
19/2003 Lege Organikoak ematen dituen aukera guztiak, herritarrek zerbitzu hurbila eta 
kalitatezkoa izan dezaten Justiziaren aurrean dituzten Eskubideen Gutunean jasotako printzipioei 
dagokienez —Diputatuen Kongresuko osoko bilkurak legebiltzarreko talde guztien aho batezko 
onespenez 2002ko apirilaren 16an onartutako ez-legezko proposamena. 
 

Arlo horretan, ezinbestekoa da laburbiltzea —argazki gisa— zein den Euskal Autonomia 
Erkidegoaren egoera zerbitzu orokorren ezarpenari dagokionez eta zein den Justizia 
Administrazioaren aurrean herritarrek dituzten Eskubideen Gutunaren betetze-maila.  
 

Zerbitzu orokorrak ez dira gauza berria Autonomia Erkidego honetan. Organo judizialen 
aniztasunari jardun errepikakorretan estaldura emango dioten zerbitzu espezifikoak sortzearen 
aldeko apustua aspaldi nabaritu da.  Horrela, 272. artikulua aldatu zuen BJLOren erreformarako 
azaroaren 8ko 16/1994 Lege organikoak sartutako erregulazioan xedatutakoaren arabera: 
“Epaitegi bat baino gehiago dauden herrietan eta jarduerak justifikatzen duenean, Dekanotzen eta 
Probintzia Auzitegietako Lehendakarien mendeko zerbitzu orokorrak ezarri ahal izango dira 
jakinarazpenak eta komunikazioko prozesu-ekintzak gauzatzeko, epaiak egikaritzeko, enbargoak 
eta merkaturatzeak gauzatzeko, epaiak transkribatzeko eta organo judizialen kudeaketa hoberako 
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eta herritarren arretarako behar diren gainerako gauzak egiteko”. 1990ean Gasteizko eta Bilboko 
jakinarazpenen eta enbargoen zerbitzu orokorrak sortu ziren eta 1991n Donostiakoa. 
 

Ondoren, pixkanaka sortzen joan ziren hiriburuetan eta Barakaldon beste zerbitzu erkide orokor 
batzuk ere, eta 2000. urtetik aurrera, laguntza emateko zerbitzu orokorrak barruti judizial txiki 
guztietan; azkena 2007an sortu zen Balmasedan, herri horretan bigarren epaitegi mistoa 
sortzearekin batera. 
  

Laguntza emateko zerbitzu orokor horiek egiteko desberdin asko dituzte, eta adierazgarrienak 
hauek dira: 

• Erregistroa eta banaketa. 

• Jendeari informazioa eta arreta ematea. 

• Behin-behineko askatasunak eta aurkezpenak kontrolatzea. 

• Mezularitza eta posta. 

• Artxibatzea. 

• Frogagarrien gordailua. 

• Komunikazio- eta betearazpen-egintzak eta batzordean egindako gainerako 
eginbideak. 

• Judizio-aretoetan laguntzea. 

• Erreprografia. 

• Gorabeherak. 

• Laguntza administratiboa ematea auzitegi-medikuei eta fiskalei. 

• Telefono-deiak hartzea. 

• Epaitegietako beste jarduera komun batzuk. 

 
Zerbitzu orokorrei esker, Justizia Administrazioak eraginkortasun eta eragingarritasun 

handiagoak izan ditu eta bere aukeraren eta bere abantailen balorazioa ezin da zalantzan jarri. 
 

2002an kalitateari buruzko esperientzia batzuk jarri ziren abian hainbat organotan eta 
bulego judizialetan, oinarri hartuz laneko prozesuen eta antolamenduaren etengabeko hobekuntza, 
ahalik eta zerbitzu publikorik onena eskaintzeko helburuarekin.  Hurrengo hiru urteetan, hainbat 
epaitegik eta zerbitzuk eskuratu zituzten UNE-IN ISO 9001:2000 kalitate-ziurtagiriak, AENORen 
eskutik.  
 

Ziurtagiri horiek duten balioaz gain, garrantzi handikoa da etengabe hobetzeko metodologia 
ikastea, eta baita bulego judizialetan jendeari ematen zaion zerbitzua etengabe hobetu daitekeela 
argi eta garbi edukitzea ere. 
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Aurrekari horiek guztiek kultura orokor bat sortu dute, eta horren arabera, zerbitzu orokorrak 

behar bezala ezartzea eta funtzionatzea benetako abantaila bat da. Horrek Estatuan lehendik ez 
zegoen errealitatea gauzatu du, eta arlo horretan Euskadi erreferente bihurtu da. 
 

Gauza berdinak esan ditzakegu Herritarrek Justizia Administrazioaren aurrean dituzten 
Eskubideen Gutuna betetzeari dagokionez, izan ere, Eusko Jaurlaritzak uste du Eskubideen Gutun 
horrek ez duela izan behar printzipio-deklarazio soila. Eusko Jaurlaritzaren esanetan, justiziako 
eragile guztiek, bakoitzak bere eskumenen esparruan, zerbitzu bat emateko edo errazteko 
konpromisoa hartu behar dute, bertan iragarritako gardentasun-, informazio- eta herritarrentzako 
arreta egokiaren printzipioei erreparatuz. 

 
Modu grafikoan esanda, Gutunean jasota dauden eskubideak Justizia, Lan eta Gizarte 

Segurantza Sailaren jardunen ardatz estrategikoa dira. Honako taula honetan daude jasota 
Eskubideen Gutunaren ondoriozko Eusko Jaurlaritzaren eskumeneko betebeharrak, balorazioak 
eta jardunak.  
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OBLIGAZIOAK EBALUAZIOA ETA JARDUNAK 

 
Gaur egun herritarrei arreta emateko 16 bulego daude 

1. Herritarrarentzako arreta-
bulegoen sorkuntza 
bultzatzea eta materialak 
hornitzea  

- Barakaldo 
- Bilbo (2) 
- Donostia (2) 
- Gasteiz 
- Durango 

- Tolosa 
- Irun 
- Gernika 
- Getxo 
- Azpeitia 

- Bergara 
- Eibar 
- Amurrio 
- Balmaseda 

2. Komunikazioko eginbideak 
hitz xume eta ulergarriz 
idatzita egon behar dute, 
behar gabeko elementu 
beldurrarazgarririk erabili 
gabe. 

Aplikazio informatikoko ereduak aztertzen eta aldatzen ari dira, 
Eskubideen Gutuneko aginduetara egokitzeko. Ez da, jada, hitz 
beldurrarazgarririk erabiltzen, eta formula generikoa erabili ordez, ez 
agertze bakoitzak izan ditzakeen ondorio zehatzez ohartarazten da.  

3. Organo judizial guztietan 
izapidetuta eta oraindik 
ebatzi gabe dauden arazoen 
egoerari eta jarduerari 
buruzko informazioa 
bideratzea. 

Eskubideen Gutunean hau esaten da:  
"Justizia Ministerioa, Autonomia-erkidegoak eta Botere Judizialaren 
Kontseilu Nagusia (BJKN) arduratuko dira informazio hori bideratzeaz, 
erraz kontsultatu ahal izateko gardentasun-plan baten barnean". 
Beraz, BJKNk puntu honetan dituen obligazioak betetzen ez dituen 
bitartean, Autonomia-erkidegoak ezin izango du informazio hori 
bideratu eta herritarren eskura jarri. 
JARDUNAK: 
Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiari eskaera egin zaio organo 
judizialetako informazio estatistikoa bideratzeko markoa ezar dezan. 

4. Herritarren eskura jartzea 
aurreikuspenen programa 
bat, prozedurek maila 
jurisdikzional guztietan izan 
behar duten iraupenarekin. 

Eskubideen Gutunean hau esaten da:  
"Justizia Ministerioak eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak 
aurreikuspenen programa bat egingo dute, jurisdikzio guztietako 
prozedurek izan behar duten iraupenarekin, eta difusio zabala emango 
diote programa horri". 
Beraz, Justizia Ministerioaren eta BJKNren obligazioak betetzen ez 
diren bitartean, Autonomia Erkidegoak ezin izango du programa hori 
herritarren eskura jarri. 
JARDUNAK 
Eskaera bat egin zaie Justizia Ministerioari eta Botere Judizialaren 
Kontseilu Nagusiari prozesuen iraupenari buruzko aurreikuspenen 
programa egin dezaten. 
 

5. Hizkuntza ofizialetan arreta 
emango dela bermatzea 

- Sailak urtero antolatzen ditu euskalduntze-ikastaroak organo 
judizialetako osakide guztientzat: Epaile, idazkari, fiskal eta 
funtzionarioentzat.  

- Euskararen erabilerari buruzko esperientzia pilotuak egiten ari dira. 
- Agiri elebidunak egin dira. 
JARDUNAK 
Euskarazko ikastaroak eskaintzen jarraitzea. 
Aplikazio informatikoaren euskarazko ereduak pixkanaka zabaltzen 
joatea. 
Euskara erabiltzeko planak barruti judizial eta epaitegi guztietara 
zabaltzea. 
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6. Bulegoko kide guztien 
lanpostuetarako 
identifikazio-txartelak egitea. 

Aztertzen 

7. Herritarren eskura jartzea 
kexak egiteko inprimakiak 

Inprimaki horiek, formatu elebidunean, herritarren eskura jarrita daude 
jadanik. Justizia Jauregi guztietan aurki daitezke, eta baita web-
orrialdean ere. 

 
8. Kexak bide telematikoz 

egiteko sistema bat 
prestatzea. 

Sistema hori prestatzen ari gara, jadanik, Justizia.net bidez, eta kexak 
bide telematikoz aurkez daitezke jadanik. 

9. Kexei hilabeteko epean 
erantzun bat ematea. 

Zuzenean Justizia Sailera bideratzen diren eta honek bere eskumenen 
arabera izapidetzen dituen kexak berehala erantzuten dira, 
formularioko erantzunak ematea saihestuz eta, horren ordez, soluzio 
operatiboak emanez. 

 
10. Herritarren eta epaitegien 

arteko komunikazioa 
bermatzea, posta 
elektronikoaren, 
bideokonferentzien eta 
bestelako bide telematikoen 
bitartez.  

 
Orain dauzkagun aplikazio informatikoen bidez berma daiteke 
herritarren eta auzitegi eta epaitegien arteko komunikazio elektronikoa.  
Bideokonferentzien sistemei dagokienez, gutxienez sistema bat dago 
lurralde historiko bakoitzean, eta instalazio-prozesuan dago auzitegi 
bakoitzetik bideokonferentzia egiteko sistema bat ere. Horrez gainera 
"Bideokonferentzia Gida" bat argitaratu da, sistema hori duten organo 
judizial guztien datuak jasotzen dituena. 

11. Espainiako eta Europar 
Batasuneko legeak 
jendearen eskura daudela 
bermatzea, datu-sistema 
elektroniko batean. 

justizia.net web-orrialdean, oso erraz sartzeko modukoak diren esteka 
batzuen bidez, Espainiako eta Europar Batasuneko legeetara sartzeko 
aukera du herritarrak. Aldizkari ofizialetara, orrialde eta atari 
juridikoetara sartzeko aukera dago gainera, eta baita beste hainbat 
esteka interesgarritara ere (organismo ofizial, albiste juridiko, etab). 
Beraz, esan daiteke Eskubideen Gutunean ezarritako obligazioak oso-
osorik betetzen direla arlo honetan.  

12. Biktimentzako arreta-
bulegoak bultzatzea. 

Justiziarekiko Lankidetzako Zerbitzuak modu egokian berrantolatuz, 
Biktimarentzako lau Laguntza Bulegoei beren funtzioak efikazia-
baldintza hobetan betetzeko behar diren baliabide materialak eman 
zaizkie, eta, gainera, zerbitzu horietan lan egiten duten profesionalen 
ordainsari ekonomikoa ere hobetu egin da, zerbitzu horien hedapena 
ere sustatuz, bide batez, eta herritarrari horri buruzko informazioa 
eman behar zaion lekuetara zabalduz. Eguneratu egin da justizia.net 
webguneko gai honi buruzko atala. 

13. Zeinu-interpretatzaile bat, 
dokumentuak braillera 
itzultzeko sistemak, testu-
telefonoak, etab. bermatzea. 

Zeinu-interpretatzailea jadanik bermatua dago. Gainerako baliabideak 
aztertzen ari gara. 

 
14. Organo judizialetara deitzen 

diren lekukoen dietak eta 
gastuak ahalik eta azkarren 
ordaintzeko izapideak 
egitea. 

 
Izapideak egiteko batez besteko epea –lekuko bezala lehenengo aldiz 
etortzen denean– 10 egunekoa da, eta 4 egunekoa, hurrengo alditan. 
Epe hori berdina da barruti judizial guztietarako, eta egokia eta 
justifikatua dela iruditzen zaigu, egiten den jarduerarako.  
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15. Interprete baten laguntza 
izateko aukera bermatzea. 

Aukera hori bermatua dago, jadanik, EAEko barruti judizial guztietan. 
Hizkuntza ofizialez gainera, gehien eskatzen direnak frantsesa, 
arabiera, alemana, portugesa eta errumaniera dira. 

16. Jendearentzat irekita 
dauden bulegoetan arreta 
egokia emateko behar diren 
baldintza eta zerbitzuez 
hornitzea. 

Justizia Jauregi guztietan daude behar adinako itxarongelak, edota 
aulkiak daude, bestela, atondo eta pasilloetan jarrita. 
Deklarazioen eta bestelako jarduketen pribatutasuna guztiz bermatua 
dago Jauregi guztietan, denetan baitaude erabilera anitzeko behar 
adina areto eta lekukoen gelak bezalako beste hainbat espazio, 
jarduera horietarako.  
Etxeko indarkeria edo genero-indarkeriaren biktimen kasuan, 
biktimarentzako laguntza-zerbitzua duten Justizia Jauregietan itxaroten 
eman beharreko denbora gela horietan egiteko prestatu dira gauzak, 
eta obrak egin dira biktima eta erasotzailea fisikoki bananduta egoteko, 
hiru hiriburuetako eta Barakaldoko Epaitegietan. 

17. Eraikin judizialetan zerbitzu 
osagarriak jarri dira, edozein 
eratako ezintasuna duten 
pertsonei leku horietara 
joateko eta bertan egoteko 
bidea errazteko.  

 

Bizkaian: 
Bizkaian, eraikin judizial guztiak berriak dira, eta pertsona 
ezgaituentzako sarbideak dituzte, eta baita mostradore baxuak ere, 
gurpil-aulki batetik mugitu gabe erabili ahal izateko modukoak. 
 Solairu guztietan daude elbarrientzako bainugelak, funtzionarioentzat 
bezala jendearentzat ere.  
Badaude pertsona ezinduentzako bestelako zerbitzuak ere, hala nola, 
zeharkako botoi-panelak dituzten igogailu zabalagoak, eta baita 
itsuentzako hizkuntzarekin markatzeko aukera duten panelak ere, 
igogailuetan eta solairuetan. 
Araban: 
Araban eraikin judizial guztiek dituzte ezgaituentzako sarrera-arrapalak, 
eta mostradore baxurik ez dagoen arren, sarbide errazez hornitutako 
erabilera anitzeko geletan ematen dio arreta pertsonalak jende horri. 
Solairu guztietan daude elbarrientzako bainugelak. 
Gipuzkoan: 
Gipuzkoan egin beharko da ahalegin handixeagoa. Izan ere, oraindik 
badago Justizia Jauregi bat, Bergarakoa, pertsona ezgaituentzako 
sarbide zailak dituena. Bergaran, hain zuzen, eraikina zaharberritzeko 
obrak egin zain daude arazo hori konpontzeko, gaur egun eskailerak 
igoz egiten baita sarrera. 
Jauregi guztietan daude, hala ere, elbarrientzako bainugelak. 
Mostradore baxuei dagokienez, Atotxan eta Eibarren bakarrik daude 
halakoak, eta gainerako Jauregi guztietan erabilera anitzeko geletan 
hartzen dituzte funtzionarioek elbarriak. 
JARDUNAK 
- - Bergaran udalarekin batera aztertuko da kanpoko eskailerak 

saihesteko arrapala eraikitzeko aukera. Barrualdean ere erabateko 
berrikuntza egin behar da.  
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18. Abokatuak edo 
prokuradoreak esku hartzea 
beharrezkoa ez denean, 
inprimakiak egin eta 
herritarren eskura jartzea, 
doan. 

Justizia Sailburuordetzak herritarren esku jarri ditu inprimaki horiek —
elebitasunari aparteko arreta emanez—, bai baliabide elektronikoz eta bai 
Justizia Jauregi guztietan jendearen eskura jarritako liburuxka bidez. 
Gainera, abokaturik edo prokuradorerik behar ez duten demanda-
ereduez gainera, erantzukizun zibileko gaietako ereduak jarri ditu 
adingabeen epaitegietan, eta BJKNk argitaratutako liburuxka guztiak.  
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3 PLANAREN OINARRIZKO EGITURA 

3.1 Helburuak eta ildo estrategikoak 

Antolamendu-eredu bat aldatzea, jurisdikzio-funtzioari euskarria ematen dion egitura gisa 
ulertuta, konplexutasun handikoa da, izan ere, Euskadiko Justizia Administrazioko epaitegi, 
auzitegi eta bulego fiskal guztiei eragingo baitie. 

 
Plan honen helburu nagusia Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioa Botere 

Judizialaren 6/1985 Lege Organikoa aldatzen duen abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoan 
xedatutakora doitzea da, erreforma horrek eskaintzen dituen autoantolamenduko potentzialtasun 
guztiak aprobetxatzeko ikuspegitik. 

 
Erronka handizale hori lortzeko hainbat helburu finkatu dira:  

• Bulego judizialak eta fiskalak diseinatzea eta antolatzea, eraginkortasun- eta 
eragingarritasun-printzipioak aplikatuz, aurreko puntuan aipatutako zerbitzua hobetu ahal 
izateko 3 isurialde izango dituen antolamendu-egitura berriaren bitartez: 

- - epaileari edo/eta fiskalari zuzenean esleitutakoak ez diren funtzioak taldekatzeko 
eta espezializatzeko aukera ematen duten prozesuko zerbitzu orokorrak sortzea. 

- epaileari Zuzeneko Laguntza emateko Unitate Prozesalak eta Zerbitzu Orokor 
Prozesalak handitzea. 

- Justizia Sailburuordetzaren kudeaketari zerbitzu orokor ez-prozesalak esleitzea. 

• Bulego judizialetako eta fiskaletako lanaren barne-antolamenduko sistemak diseinatzea, 
prozesuen egungo kudeaketa-teknikekin eta Justizia Administrazioaren funtzio bereziekin 
bat, ebaluatzeko eta zuzentzeko elementuan sartuz. 

• Antolamendu horretarako langile-egitura egoki bat diseinatzea, erantzukizun-postuei arreta 
berezia emanez. 

• Zerbitzu Orokor Prozesalen funtzionamenduko sistema protokolizatu bat zehaztea. 

• Herritarrentzako justizia-zerbitzu publikoa hobetzea, honako alderdi hauei arreta berezia 
eskainiz: 

o Herritarren Eskubideen Gutuna betetzea. 

o Informazioa eta komunikazioa Euskal Autonomia Erkidegoko edozein 
hizkuntza ofizialetan, herritarraren aukeran. 

o Dokumentazio guztia bi hizkuntzetan. 

o oHerritarrei euren baldintza pertsonal, psikologiko, sozial eta kulturaletara 
egokitutako arreta eskaintzea, delituaren biktimei, adingabeei, ezgaituei eta 
etorkinei arreta berezia eskainiz. 

o Puntualtasuna egoitza judizialetara joaten diren herritarrei arreta emateko 
orduan, haien presentzia aurreikusita dagoen jarduerak bertan behera uzten 
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direla ahalik eta lasterren jakinaraziz, alferrik joan ez daitezen, eta bertan 
behera uztearen arrazoia azalduz. 

o Kexak, erreklamazioak eta iradokizunak jasotzea. 

o Kudeatzaileek, izapidegileek, laguntzaile judizialek, auzitegiko medikuek, 
psikologoek, perituek eta gainerako langileek esku hartzen duten jardueren 
izapide arina, prozesu-bultzadetarako prozesu-legeetan aurreikusitako epeak 
betetzea edo Justizia Ministerioak edo Botere Judizialaren Kontseilu 
Nagusiak jurisdikzio-ordena guztietako prozeduren iraupenerako 
aurreikusitako epeak betetzea ahalbidetzeko moduan.  

o Erregistro Zibiletan jendearen arretarako ordutegia hobetu eta handitzea.  

• Bulego horietako langileen lan-baldintzak hobetzea. 

 
Honako hauek dira bulego judizial eta fiskalen Antolamendu Planaren ildo estrategikoak, aipatutako 
helburuetatik ondorioztatzen direnak: 

• Herritarrei justizia-zerbitzu eraginkor bat eskaint zea, prozedurak eta zerbitzuak 
etengabe hobetuz, dauden baliabideak optimizatuz, eta erantzuteko epea nahiz kalitatea 
hobetuz. 

• Jardun judizialak jurisdikzio-jarduerari lotutako f untsezko alderdietan pilatzeko 
aukera ematen duen antolamendu berria diseinatu eta  sortzea,  termino 
erabakigarrietan garrantzi txikia duten zereginak hartzea saihestuz.  

• Prozesu-bultzada idazkari judizialen esku uzten da.  

• Sindikatuekiko elkarrizketa eta negoziazioa indartz ea, justizia-administrazioko langileen 
eskubideei eta betebeharrei dagokienean 

• Herritarrei ematen zaien arreta hobetzea , baita justiziara errazago iristen lagun 
dezaketen zerbitzuak ere. 

• Hizkuntza Normalizatzeko Planetik eratorritako ekin tzak garatzea eta lehenestea , 
euskara zerbitzu- eta lan-hizkuntza izan dadin, hizkuntza antolamendu-irizpide bat izatea 
ahalbidetuz, eta administrazio-justizian komunikazio elebiduna sistematizatuz, betiere 
herritarrek hautatzen duten hizkuntza erabiltzeko duten eskubidea bermatzera bideratuta 

• Erakundeko pertsonak trebatzea eta prestatzea  dagozkien funtzioekiko, bereziki 
bulegoetako kudeaketa-arduradunak 

• Benetako aldaketa-kudeaketa bat ahalbidetzea , informazio-bide egokiak ezarriz, eragile 
guztiek aldaketa-prozesuan aktiboki parte har dezaten. 

• Komunikazio eta koordinazio instituzionalaren bidea k indartzea , justizia-
administrazioan eskumen konkurrenteak dituzten erakunde desberdinek eragiten dutela 
kontuan hartuta. 
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• Zerbitzu orokorretako jarduera kontrolatzeko eta eb aluatzeko sistemak ezartzea , 
funtzionamendu-adierazleen bidez, bere jarduna hobeto kudeatzen laguntzeko, jarraipen 
homogeneizatu bat ahalbidetuz 

• Teknologia aurreratuetan oinarritutako informazio- eta komunikazio-sistemak 
garatzea , erakundearen beharretarako euskarri gisa, unitate desberdinen arteko 
harremanen eraginaren talka minimizatzeko, eragile juridikoekin komunikatzeko beharrei 
erantzuteko, eta herritarrei zuzeneko arreta ematea ahalbidetzeko. 

• Espazio fisikoak antolamenduaren diseinu berrira eg okitzea , eta une bakoitzean eragin 
daitezkeen zerbitzu-beharretara egokitzea. 

 

3.2 Printzipioak 

VIII. Legegintzarako gobernu-programak, bulego judizialen Antolamendu Plana onartzeko 
ekimenari heltzea aldarrikatzen du bere I. programa-oinarrian. Plan hori funtzioen espezializazioan 
eta taldekatzean oinarritzen da, eta zerbitzuaren arrazionalizazioan, ebaluatzeko eta zuzentzeko 
elementuak sartuz. 

 
Euskal Autonomia Erkidegoan Justizia Administrazio eraginkor eta modernoa lortzen 

ahalegintzeko Eusko Jaurlaritzak hartu duen konpromisoa argi eta garbi ageri da antolamendu-plan 
honetan. Bere oinarrizko printzipioa BJLOko 435.3 artikuluan jasotako ERAGINKORTASUNA da.  

 
ERAGINKORTASUN hori Planean erreferente diren zerbitzuaren eta antolamenduaren 

arteko oreka egokiaren bitartez lortzen da. 
 
Egituraren gako-elementuak (ZERBITZUA, ANTOLATZE-EGITURA, ANTOLAMENDUA ETA 

ZUZENDARITZA) aurkeztean, bakoitzari aplika dakizkiokeen printzipioak edo ezaugarriak 
zehaztuko dira. 

3.3 Zerbitzua 

Printzipio aplikagarriak: 

• Justiziaren modernizazioa. 

• Zerbitzuaren hartzaileari begiratzea. 

• Haren eskakizunak zehaztea. 

• Etengabe hobetzea. 

 
Honako hau da Planaren azken helburua: "Bulego judizialak herritarrei ematen dien justizia-

zerbitzu publikoa hobetzea". 
 
Misioa betetzeko orduan, bulego judizialak eta fiskalak oinarrizko tokiak dira herritarrak 

Justiziarekin harremanetan jartzeko eta, zerbitzuaren kalitatea, aipatutako bulegoetako pertsonalari 
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dagozkion zereginak behar bezala betetzearen baitan egongo da hein handi batean. Eusko 
Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak du horren eskumena.  

 
Era berean, eragin handia dute zerbitzuaren kalitatea hautemateko orduan eskakizunak 

zehazteak eta herritarrak eskakizun horiei buruz duen ezagutzak, izan ere, zerbitzu ona jasotzeko 
igurikimenak elementu argi eta gardenetan bermatzen baitira. 

 
Beraz, ezinbestekoa da zerbitzuaren ezaugarriak edo eskakizunak ezagutzea edo zehaztea 

zerbitzuaren hartzaileei informazio ona eman ahal izateko. Auzi horrek, beste gauza batzuen 
artean, aukera emango du Herritarrek Justiziaren aurrean dituzten Eskubideen Gutuna betetzeko. 
Gutunean herritarrak kontuan hartzeko ikuspegia aldarrikatzen da, batik bat babes gutxienekoak 
kontuan hartzeko, gardentasun, informazio eta arreta egokiaren printzipioei erreparatuz. 

 
Herritarrei, abokatuei eta prokuradoreei egindako inkestetatik eta Euskal Autonomia 

Erkidegoko bulego judizialetan eta zerbitzu orokorretan kalitatea kudeatzeko edo etengabeko 
hobekuntzako sistemak ezartzeko egin diren eta dagozkien ziurtagiriak lortuz amaitu diren 
esperientzietatik, zerbitzuaren eskakizunak batik bat hiru faktoreren inguruan pilatzen direla 
ondorioztatu da:  

• Herritarrei erantzuna emateko denbora. 

• Unean uneko informazio argia eta egokia, intimitate pertsonala eta jardun pertsonalen 
sekretua errespetatuz.  

• Zerbitzuaren gauzatze tekniko egokia edo eskuduna. 

 
Zerbitzuaren eskakizunak, helburu orokorrak betez, zehaztasunez eta xehetasunez 

finkatzea hobekuntza garrantzitsua da zerbitzuan, izan ere, kudeaketako sistema modernoak 
ezartzea ahalbidetzen duen oinarri sendoa sortzen baitu. 

 
Behin helburuak ezarri eta zerbitzua finkatutakoan, bulego bakoitzak finkatu beharko ditu 

bere konpromisoak eta erantzukizunak eta bai zerbitzuaren kalitatea eta bai helburu orokor edo 
primarioekiko hobekuntza identifikatzeko aukera emango duten adierazleak ezarriko dira. 

 

3.4 Antolatze-egitura 

Printzipio aplikagarriak: 

• Jardueren espezializazioa eta taldekatzea. 

• Zerbitzuaren arrazionalizazioa. 

 

Diseinatutako antolamoldea funtzioen espezializaziora eta taldekapenera eta zerbitzuaren 
arrazionalizaziora egokitzen da, VIII. Legegintzaldirako Gobernu Programako I. Oinarri 
Programatikoko III. atalean jasota dagoen bezala.  
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Printzipio horiek Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoa aldatzen duen 
abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoan ere jasota daude, bulego judizialari buruzko V. 
liburukian. V. liburuki horretatik bi espezializazio handi ondorioztatzen dira: prozesu judizialen 
izapidea, batetik, epai edo ebazpen finko arterainokoa eta horien betearazpena, bestetik. 

  
Lehen aipatutako antolamendu-printzipioak jasoz, Botere Judizialaren indarreko Lege 

Organikoan xedatutako bulego judizialaren gaur egungo antolamendu-diseinuaren aurrekari bihurtu 
diren esperientziak garatu dira Autonomia Erkidego honetan eta, beste batzuen artean, Gasteizko 
Auzitegiko Izapideen Bulego Orokorra, Donostiako Zigor-arloko Epaitegietako Betearazpenak 
Izapidetzeko Bulego Orokorra eta Zerbitzu Erkide Orokorrak aipa daitezke.   

 
Bestalde, antolamoldeak arrazionalizazio-printzipioa aplikatuko du espezializaziokoarekin 

kongruentea delako. Printzipio horren bitartez, bitartekoen egokitzapen eraginkorra ahalbidetuko 
da, euren helburu instituzionalak eta baliabide publikoen esleipen eta erabilera eraginkorra kontuan 
hartuta. 
 

3.5 Antolamendua 

Bulego judizialen bi unitate moten antolamenduari dagokionez, hau da, epaile eta 
magistratuei Zuzeneko Laguntza emateko Unitate Prozesala eta Zerbitzu Orokor Prozesalak, 
Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoa aldatzen duen abenduaren 23ko 
19/2003 Lege organikoko xedapenak errespetatuz egingo da, Euskal Autonomia Erkidegoan 
zerbitzu orokorrak garatu, ezarri eta finkatzeko balio izan duten printzipio berberak aplikatuz, bai 
zerbitzua hobetzeko eta bai baliabideak optimizatzeko aukera eman duten heinean bidezkoa 
delako haiek sortzen eta hedatzen jarraitzea.  

 
Antolamendu atalean, bulego judizialen eta bulego fiskalen unitateen kopurua eta mota 

zehaztuko dira euren ezaugarrien eta funtzioen xehetasunarekin, bulego berriko lehen ezarpenen 
analisien ondoren, balioztatu eta, bere kasuan, birformulatu ahal izango den proposamena dela 
ulertuta. 

 
Bulegoetako pertsonala lantaldeen zerrenda zaharkitua ordezten duen lanpostu-zerrendaren 

arabera antolatzeko prozesuaren garapena lan-baldintzen hobekuntza da.  Botere Judizialaren 
6/1985 Lege organikoa aldatzen duen abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoan xedatutakoaren 
arabera, nahitaez bete beharrekoa da.  

 
Justizia Administrazioaren zerbitzura diharduen pertsonalaren estatutu juridikoa osatzen 

duten gainerako atalak legegile organikoak —Giza Baliabideen Zuzendaritzaren bitartez— Eusko 
Jaurlaritzari emandako eskumenak dira eta, zenbait kasutan, Justizia Ministerioari emandakoak. 
Horrek, autonomia-erkidegoen eskumenetarako legezko aspirazioak mugatzen ditu.  

 
Euren garapenak prozesu arautua behar du, zentral sindikalen lehentasunezko esku-

hartzearekin.  
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Prestakuntzari dagokionez, zerbitzu hobearen eskakizun sozialek, teknologia berrien eraginak, 
prozesu-legeen aldaketa gero eta ohikoagoek eta talde-lanaren premiak, beste hainbat 
elementuren artean, prestakuntza handiago eta konplexuago baten premia areagotu dute. 
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4 JARDUN-PLANA: ANTOLAMENDU-PROPOSAMEN BERRIA 

BJLOk aukera ematen duen potentzialtasun guztiak garatzen ditu antolamendu-
proposamen berriak. Horretarako, bulegoak eta antolamenduko eta egikaritzako zerbitzu orokor 
prozesalak diseinatu eta sortzen ditu posible den tokietan. 

Legeak diseinu malgua aukeratzen du. Horrela, bulego judizial bakoitza Justizia 
Administrazioaren premia guztietara egokitzen da. Aipatutako Lege Organikoko 436. eta 437. 
artikuluen arabera, bi unitate mota bereizten dira bulego judizialean, zuzeneko laguntza emateko 
unitate prozesalak eta zerbitzu orokor prozesalak.  Lehenengoek jurisdikzio-organoa osatzen dute 
bere titularrarekin batera. Zerbitzu orokorrak, aldiz, ez daude jurisdikzio-organoetan txertatuta eta 
idazkari judizialen kidegoko funtzionarioek zuzenduko dituzte.  

Antolamendu-proposamen berriak bulego fiskaletan eta Bake-justizian ere badu eragina.  

4.1 Antolamendu-ereduko kideak 

Ondorengo kapituluetan antolamendu-eredu berria osatu behar duten elementuei buruzko 
xehetasunak emango dira. Honako hauek dira, modu eskematikoan adierazita: 
 

OSAGAIAK 
 

1. Organo judizialak 

− Epaileak edo auzitegiak 

− Zuzeneko laguntza emateko unitate prozesalak 

2. Zerbitzu orokor prozesalak 

− Prozedura antolatzekoak. 

      -     Egikaritzekoak. 

− Orokorrak 

� Erregistroa eta banaketa 

� Komunikazio-egintzak 

� Artxibatzea 

� Gordailua 

� Beste funtzio batzuk 

3. Bulego fiskalak 

4. Bake-justizia 
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Botere Judizialaren Lege Organikoak honela definitzen du bulego judiziala: “Epaile eta 
auzitegien jurisdikzio-jardueraren euskarri eta laguntza gisa balio duen tresna izaerako 
antolamendua” (435.1 art.). 

Bulego judizialaren egiturako oinarrizko antolamendu-elementuak Unitate deiturikoak dira 
(436.1 art.). Bi motatakoak izan daitezke: 

− Zuzeneko laguntza emateko unitate prozesalak "..berezkoak dituzten funtzioak 
gauzatzeko orduan, epaile eta magistratuei zuzenean laguntzen dien bulego 
judizialeko unitatea. Ematen dituzten ebazpen guztiak zehaztasunez eta 
eraginkortasunez betetzeko behar diren jardunak egiten ditu….”  (437.1 art.). 

− Zerbitzu orokor prozesalak "..organo judizial jakin batean egon gabe prozesu-
legeen aplikazioaren ondoriozko jarduketetan kudeaketa eta laguntzako lan 
zentralizatuak bere gain hartzen dituena” (438.1 art.).    

Zerbitzu orokor horien artean arreta berezia merezi dute prozedura antolatu behar dutenek 
(438.3 art.). 
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 Eusko Jaurlaritzak esparru horretan bere gain hartu behar dituen eskumenak nabarmendu 
behar dira puntu horretan:  

− Bulego judiziala1: diseinua, tamaina eta antolamendua. 

− Zuzeneko laguntza emateko unitate prozesalak2: diseinua, antolamendua eta 
Justizia Ministerioak ezarritako oinarrizko dotazioei buruzko urriaren 18ko 
JUS/3244/2005 AGINDUAK mugatutako tamaina. 

− Zerbitzu orokor prozesalak3: diseinua, tamaina, sorrera eta antolamendua. 

Organo judizialak epaile baten edo auzitegi baten arabera (kide anitzeko organoen kasuan) 
—jurisdikzio-funtzioaren titularrak, Botere Judizialeko kideak, independenteak, mugiezinak, 
arduratsuak eta Legearen mende soilik daudenak— eta Zuzeneko Laguntzarako Unitate 
Prozesalaren (ZLUPren) arabera definitzen dira. 

Kide bakarreko organoak Epaile bakoitzak betetzen du bera titular den edo titular gisa 
jokatzen duen epaitegiaren jurisdikzio-funtzioa. Epaileak eta Zuzeneko Laguntzarako Unitate 
Prozesalak (ZLUPk) osatzen dute organo judiziala.  
 

Kide anitzeko organoak. Organoaren titulartasuna —jurisdikzio-funtzio gisa—, Probintzia 
Auzitegiko edo Auzitegi Nagusiko Sala edo Sekzio espezializatu bakoitzeko magistratu guztiei 
dagokie. Kasu honetan, magistratu horiek eta Zuzeneko Laguntzarako Unitate Prozesalak (ZLUPk) 
osatzen dute organo judiziala.   

 
Bere jurisdikzioari eta auzialdiari dagozkion egoitza judizial bateko gai judizialak izapidetzea 

eta ebaztea da organo judizialaren funtzioa. 
 

                                                
1
 436.3 artikulua: “Bulego judizialaren diseinua malgua izango da. Bere tamaina eta antolamendua Herri Administrazio eskudunak 

finkatuko ditu bertan garatzen den jardueraren arabera”. 
 
2 437.5. art.: "Justizia Ministerioak, Botere Judizi alaren Kontseilu 
Nagusiaren eta eskumenak hartuta dituzten autonomia -erkidegoen aurretiko 
txostena egin ondoren, Zuzeneko Laguntzako Unitate Prozesalen oinarrizko 
dotazioak finkatuko ditu, organo jurisdikzionalaren  funtzionamendu ona 
bermatuko dutenak". 
3 438.3. artikulua: "Justizia Ministerioak eta auton omia-erkidegoek, euren 
lurraldeetan, eskumena izango dute zerbitzu orokor prozesalak diseinatu, 
sortu eta antolatzeko, erregistro eta banaketako fu ntzioekin, komunikazio-
egintzekin, laguntza judizialarekin, ebazpen judizi alen betearazpenekin eta 
borondatezko jurisdikzioarekin. Gobernu Salek eta E paile Batzordeek zerbitzu 
orokorrak sortzeko eska diezaiekete autonomia-erkid egoei, premia espezifikoen 
arabera. 

Prozeduraren antolamenduaren ardura hartuko duten z erbitzu orokor prozesalak 
edo atal honetan aipatutakoak ez diren funtzio batz uk ere sortu ahal izango 
dituzte. Kasu horretan Botere Judizialaren Kontseil u Nagusiaren aldeko 
txostena beharko da:” 
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Organo judizialari Zerbitzu Orokor Prozesalek (ZOPek) lagunduko diote, modu ez-
esklusiboan . BJLOko 438. artikuluak zerrendatzen dituen bulegoen tipologiaren barruan eta 
Euskal Autonomia Erkidegoak zerbitzu horiek diseinatu, sortu eta antolatzeko esleituta duen 
eskumena gauzatuz, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren erabakia 
ordezkatzen dute Zerbitzu Orokor Prozesal horiek.   

 
Hasiera batean, hiru zerbitzu mota diseinatu dira: Prozedura antolatzeko Zerbitzu Orokor 

Prozesala, Egikaritzako Zerbitzu Orokor Prozesala eta Zerbitzu Orokor Prozesal Nagusia. Tipologia 
horiek barruti judizial jakin bakoitzaren errealitatera lekualdatzean zerbitzu mota berriak lortuko 
ditugu. Ikusiko dugun bezala, orokorra gehi egikaritza edo antolamendua gehi egikaritza izango 
dituzte. Zenbait barrutitan, esaterako, Bilbokoan, auzialdika edo gaika sailkatutako hainbat 
antolamendu-zerbitzu sortu ahal izango dira. 

 

a) - Prozedura antolatzeko Zerbitzu Orokor Prozesal ak. 

 
ZLUPekin batera, euren erantzukizuneko auziak izapidetzeko orduan prozedura judizialaren 

behin betiko epai edo ebazpen irmoa eman arte egoitza judizial bateko epaitegi eta auzitegi guztiei 
laguntza ematen dieten funtzionarioek osatutako zerbitzua. Antolamenduko Zerbitzu Orokor 
Prozesal horrek egoitza guztietan erabilgarri dituen gainerako Zerbitzu Orokorrek ematen dituzten 
zerbitzuen laguntza izango du. 
 

b) Egikaritzako Zerbitzu Orokor Prozesalak  

 
Ebazpenak egikaritzeko espediente judizialak jaso eta izapidetzeaz arduratzen diren 

funtzionarioek osatutako zerbitzua. 
 

Erregistroko kontsulta, ondasunak ikertzeko erregistroko artxiboak kontsultatzeko ardura duen 
unitatea. 
 

c) Zerbitzu Orokor Prozesal Nagusia  

 
BJLOko 438. artikuluan emandako funtzioei eskainitako Zerbitzu Orokorra. Honako funtzio 

hauek nabarmentzen dira  

− Agirien Erregistroa eta Banaketa, demandak, salaketak, kereilak eta abar erregistratzeko 
zerbitzua eta organo judizialei banatzea Epaileen Batzarrek xedatutako arauen arabera. 
Zerbitzuak berak, alderdiek prozesuak izapidetzerakoan aurkeztutako idatziak 
erregistratzeko eta ondoren organo judizialei bidaltzeko funtzioa betetzen du.  

− Komunikazio-egintzak, prozesuak (zitazioak, jakinarazpenak, epatzeak, errekerimenduak, 
...) izapidetzerakoan behar diren komunikazio-egintzen egikaritza materiala zentralizatzen 
duen zerbitzua.    Egikaritza-ekintzak egiteaz ere arduratzen da: enbargoak, botatzeak, 
enkaitzeak, … 
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− Artxiboa, auzien zerbitzu zentralizatua, katalogazio, mailegu, garbitze eta beste hainbat 
funtziorekin.  

− Gordailua, objektuak eta ondasunak (inkautatuak, frogagarriak eta abar) artxibatu, 
gordailutu eta zaintzeko zerbitzua, katalogazio, mailegu eta destinoa esleitzeko (jabeari 
itzultzea, enkanteak, suntsitzea eta abar) funtzioekin.  

 

Zerbitzu Orokor Prozesal Nagusia, gaur egun, ezarrita dago barruti judizial guztietan. 
Erreformako berritasun gisa, zerbitzu integrala eskainiko zaio barruti judizial osoari, edozein delarik 
ukitutako bulegoa, Erregistro Zibila, Fiskaltza eta Auzitegiko Medikuntzako Euskal Erakundea 
barne. Horien idatziak eta agiriak ere erregistratu eta modu bateratuan banatuko dira eta zerbitzu 
orokorrak lagunduko die jakinarazpenak, artxibatzeak, gordailutzeak eta abar egiteko orduan.  
Zerbitzu horretatik antolatuko da Laguntza Judizialeko Kidegoko funtzionarioak barrutiko Judizio 
Aretoetara joatea.  

 

4.2 Kideen arteko barne-antolamendua 

− Epaitegi (epaile) bakoitzari bere eskumeneko auziak esleituko zaizkio banaketan. Kide 
anitzeko organoen kasuan, magistratu hizlaria ere esleituko zaie. 

− Epaile bakoitzak Zuzeneko Laguntzarako Unitate Prozesal baten sostengua izango 
du, berezkoak dituen funtzioetan laguntzeko. 

− Zuzeneko Laguntzarako Unitate Prozesal hori dagokion epailearekin edo gai 
bakoitzerako adierazten dutenarekin eta dagozkion Zerbitzu Orokor Prozesalekin edo 
Zerbitzu Erkide Orokorrekin erlazionatuko da. 

− Epaitegi bakoitzak PAZOP edo Prozedura Antolatzeko Zerbitzu Orokor Prozesal 
jakinekoa izango du esleituta, bere auziak izapidetzeko laguntza emango diona. 

− Egoitza bakoitzean hainbat PAZOP egon daitezke, haren tamainaren arabera. 

− PAZOP izango da epailearen solaskidea, berari esleitutako auzien izapideekin 
zerikusia duten kontu guztietarako. 

Antolamendu-eredu berria behar adinako malgutasunarekin diseinatuta dago egoitza judizial 
bakoitzeko Prozedura Antolatzeko Zerbitzu Orokor Prozesalaren eta Zuzeneko Laguntzarako 
Unitate Prozesalen zehaztapena egokiena izan dadin egoitza horretako Epaitegi eta Auzitegien 
magnitudearen eta ezaugarrien arabera. 
Prozesu-bultzadaren erantzukizuna xehetasunez birdefinitu beharko da antolamendu berri horren 
izaeraren arabera eta Idazkari Judizialak hartuko du bere gain. 

Auzi bat izapidetzen den bitartean, ahal izanez gero, Sekzio batek edo PAZOPeko 
funtzionarioen talde batek egingo dio jarraipena. Haiek lagunduko diote epaileari zerbitzu horren 
laguntza behar den eta Zuzeneko laguntzarako Unitate Prozesalak eskaintzen ez duen jardunetan.  

Ez du ematen beharrezkoa denik PAZOPen ekimenez egindako jardun prozesal guztien 
berri ematea epaileari, izan ere epaileak uneoro eska dezake edo kontsulta dezake informatikoki 



 

JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE  
SEGURANTZA SAILA 

Justizia Sailburuordetza 

Giza Baliabideen Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Viceconsejería de Justicia 

Dirección de Recursos Humanos  

 155

auzi baten dokumentazioa edo egoera. Jurisdikzio-erabakia beharko duten jardunen berri bakarrik 
emango da (demandak onartzea, frogak onartzea eta abar). 

Prozedura Antolatzeko Prozesu Zerbitzu Orokorraren Agendak Zuzeneko Laguntzarako 
Unitate Prozesalak kudeatutako epailearen Agendarekin duen erlazioa protagonista bihurtzen da 
antolamendu berrian. 

 

4.3 Lankidetza-eredua 

Bulego Judizialaren Unitate bakoitzak (ZLUP, Prozesu Zerbitzu Orokorrak) bere 
funtzionamenduaz arduratuko den Idazkari Judizial bat izango du. 

 
Prozesu Zerbitzu Orokorrak Sekzioka eta Taldeka antolatu ahal izango dira eta esleituta 

dituen funtzioetarako behar adina Idazkari Judizial izango dituzte, funtzionalki, Zerbitzu 
Orokorraren erantzukizuna esleituta duen Idazkari Judizialaren mende egongo direnak. 

 
Magistratu edo Epaile bakoitza bere Zuzeneko Laguntzarako Unitate Prozesaleko (ZLUP) 

Idazkari Judizialarekin izango du harremana bereak dituen eskumenetan. Organo judizialaren eta 
Prozesua Antolatzeko Zerbitzuaren (PAZ) arteko lotura bi Unitateen arteko Idazkari Judizialen 
artean finkatuko da. 

 
Unitate bateko Idazkari Judizialak bere Lurralde Historikoko Idazkari Koordinatzailea 

informatuko du. Idazkari Koordinatzaileak, aldi berean, Administrazio Unitatearekin edo/eta Justizia 
Sailburuordetzako Zuzendaritzekin behar den lankidetza bermatuko duten harremanak bideratuko 
ditu, erabakitzen diren prozesuen arabera sortu daitezkeen desoreka, gabezia edo disfuntzioak 
konpontzeko. 

 
Gaiaren garrantziaren arabera, adostutako soluzioa bere ebazpenerako gaituta dauden 

erakundeetara igorri beharko da.  Auzitegi Goreneko Gobernu Idazkariaren erantzukizun-esparruko 
kideen eta Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailburuordetzako kideen arteko harreman horiek justizia-
administrazioaren funtzionamendu onenerako nahitaezkoa den lankidetza-izaeraren barruan ebatzi 
beharko dira. 

 
Oro har, lankidetza-ikuspegi horrekin aurre egin beharko zaio PAZOPeko edo beste Zerbitzu 

Orokor Prozesal bateko idazkari judizialen, magistratu eta epaileen eta Laguntzako Bulego 
Orokorren arteko edozein gatazka posibleri. 

Beraz, unitateetako idazkari judizialak Laguntzarako Bulego Orokorretako (LBO) 
arduradunekin harremanetan jarriko dira euren erantzukizunak finkatzeko. Harreman horretan 
desadostasunak edo disfuntzioak sortuko balira, epaile eta idazkarien arteko harremanean bezala 
jokatuko da. 

Bestalde, ezarpen-aldian, finkatutako lankidetza-esparruaren barruan, planteatu daitezkeen 
funtzionamenduko desadostasunak akordio sindikaleko 41. artikuluan aurreikusitako Hobekuntza 
Taldeetara lekualdatuko dira. 
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• Pertsonalaren kudeaketa-zereginetan idazkari judizialen eta Giza Baliabideetako 
Zuzendaritzaren artean egon daitezkeen harreman zuzenak alde batera utzita. 



 

JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE  
SEGURANTZA SAILA 

Justizia Sailburuordetza 

Giza Baliabideen Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Viceconsejería de Justicia 

Dirección de Recursos Humanos  

 157

5 KUDEAKETA-EREDUA: ANTOLAMENDU XEHATUA. 

5.1 Antolamendu judizial berria 

Ondoren xehatuko dugu barruti judizial bakoitzaren antolaketa-eredua. Justizia Ministerioak 
xedatutako oinarrizko unitateez hornitutako Zuzeneko Laguntzarako Unitate Prozesalen 
konfigurazioan eta Zerbitzu Orokor Prozesalen diseinuan oinarritzen da  

 
Zuzeneko Laguntza emateko Unitate Prozesalek epaitegiek eta auzitegiek egun duten 

egoerari erantzun behar diote, eta aldiz, Zerbitzu Orokor Prozesalak diseinatu dira garatuko 
dituzten egiteko zehatzak kuantifikatu eta neurtu ondoren, dagokien organo eta bulego guztiei 
arreta emateko eta egin behar duten lan-bolumenari erantzuteko behar adina langilerekin. 

 
Epaitegien eta auzitegien egungo antolamenduak oso berrikuntza sakona izango du 

azpiegiturari dagokionean, Abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoak, uztailaren 1eko 6/1985 
Lege Organikoa aldatzekoak, aurrez ikusten duena betez.  

 
Ondoren azaltzen den antolamendu berrian bereizketa egingo da zuzeneko epaileari, 

magistratuari, salari edo sekzioari laguntza emateko prozesu-unitateen artean eta zerbitzu orokor 
prozesalen artean.  
 
Zuzeneko Laguntza emateko Unitate Prozesalak (ZLUP)  
 

Zenbat epaitegi, hainbat Zuzeneko Laguntzako Unitate Prozesal egingo dira, edo 
dagokionean, zenbat sala edo auzitegi-sekzio egon sortuta eta lanean, hainbat Unitate. Beraz, 
egungo egiturak bere isla izango du gerora sortuko diren ZLUPen kopuruan.  

 
Lehen ere aipatu dugun JUS/3244/2005 AGINDUAN, urriaren 18koan, Botere Judizialaren 

Lege Organikoko 437.5 artikuluak ematen dion eskumena aplikatuz, Zuzeneko Laguntzarako 
Unitateen gutxieneko lantaldea finkatu zuen Justizia Ministerioak. Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan 
eta Gizarte Segurantza Sailak gehiegizkotzat jotzen du Epaitegi Mistoak dauden barruti 
judizialetako dotazioa, izan ere, Antolamendu Planaren tauletan ikus daitekeen bezala, lau 
funtzionario jarri ditu Unitate horietarako -bi Kudeaketa Prozesal eta Administratiboko Kidegokoak 
eta bi Izapide Prozesaleko Kidegokoak-. Horrela, barruti judizial horietan ez da aukerarik uzten 
prozedura antolatzeko zerbitzu orokor prozesalak sortzeko eta, ondorioz, Euskal Autonomia 
Erkidegoaren eskumena asko mugatzen da zerbitzu orokorren diseinuan, sorreran eta 
antolamenduan.   

 
Gainerako barruti judizialetan (hiriburuak eta Barakaldo), oro har, honako hau da dotazioa: 

Kudeaketa Prozesal eta Administratiboko Kidegoko funtzionario bat eta Izapide Prozesaleko 
Kidegoko beste bat zuzeneko laguntzarako unitate bakoitzeko. Bestalde, Instrukzioko eta 
Emakumearen aurkako Indarkeriako ZLUPek eta Epaitegi Mistoek bi kudeatzaile eta bi izapidegile 
izango dituzte.  
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Idazkari Judizialen Kidegoari dagokionez, idazkari judizial bat bi unitatez arduratuko da aldi 
berean, Laguntzako Unitate Prozesal bakoitzeko Kidego horretako funtzionario bat egongo den 
zenbait kasutan izan ezik:  Erregistro Zibileko funtzioak dituzten Lehen Auzialdiko Epaitegiak, 
Instrukzioko eta Emakumearen aurkako Indarkeriako Epaitegiak, Epaitegi Mistoak, Probintzia 
Auzitegiko Sekzio Mistoak eta Zigor Arlokoak eta Auzitegi Nagusiko Salak. Jurisdikzio zibileko 
unitateak zenbatzeko orduan Familia eta Merkataritza Epaitegiak ere sartzen dira.  

 
Bilbon 8 idazkari daude mota horretako hamasei epaitegietan eta beste bat hiriburu 

horretako Erregistro Zibil bakarrean.  Donostian 4 idazkari daude, mota horretako epaitegietako bi 
unitateko bat (6 Auzialdikoak, 1 Familiakoa eta 1 Merkataritzakoa) eta beste bat Erregistro Zibil 
funtzioak dituen Lehen Auzialdiko Epaitegian dagoena.    Organo kopurua bikoitia ez denean eta bi 
unitateko idazkari bat esleituta dagoenean, goranzko biribiltzea egiten da. Horrela, Bizkaiko 
Probintzia Auzitegiko hiru Sekzio Zibiletan bi idazkari egongo dira. Beste horrenbeste gertatzen da 
Gasteizko Lan-arloko epaitegietako laguntzako hiru unitate prozesalekin, bi idazkari baitituzte, eta 
Donostiako Zigor-arloko bost epaitegiekin, hiru idazkari baitituzte. 

 
Oinarrizko dotazioaren Aginduak ez du Laguntza Judizialeko Kidegoko funtzionariorik jarriko 

zuzeneko laguntzarako unitate prozesaletarako. Horregatik, Antolamendu Planeko tauletan 
zerbitzu orokorretan kokatuta daude beti.   
 
Zerbitzu orokor prozesalak  
 

Zerbitzu Orokor Prozesalak diseinatzeko, garatuko diren egiteko zehatzak kuantifikatu eta 
neurtu dira, eta zenbat langile behar diren, zenbat organo eta bulegori eman beharko zaion arreta, 
eta egin beharko den lan-bolumena aztertu da. Sistema horri jarraiki, Justizia Administrazioarekiko 
Harremanetarako Zuzendaritzak, EAEko Idazkari Judizialekin Lankidetzan Aritzeko Organoaren 
mendeko Lantaldeekin lankidetzan, bost antolamendu mota prestatu ditu, banaketa hauei 
dagozkienak: 

 
- Bilbo (JANko 3 sala, LMko 6 sekzio eta kide anitzeko 53 organo) 
 
- Gasteiz eta Donostia (lehenengoa LMko 2 sekzio eta 20 epaitegirekin eta bigarrena LMko 3 

sekzio eta 27 epaitegirekin) 
 
- Barakaldo (12 epaitegi) 
 
- Bi epaitegi baino gehiago eta hamar baino gutxiago dituzten barruti judizialak: Getxo, 

Durango, Gernika-Lumo, Eibar, Bergara, Irun eta Tolosa. 
 
- Bi epaitegi dituzten barrutiak: Amurrio, Balmaseda eta Azpeitia.  

 
 
Antolamendu-eredu horiek modu xehakatuan erakusten dira eta, aldi berean, erreformak 

ukitutako organo judizialak eta fiskalak finkatu dira. Tauletan ageri diren pertsonalari buruzko 
datuak gutxi gorabeherakoak dira, Lanpostu Zerrendetan zehaztuko dira behin betikoak.  
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BILBO 
 

 Bilboko barruti judiziala da Euskal Autonomia Erkidegoko osoena, bai bertan dagoen 
organo kopuruagatik eta bai Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Gorenaren egoitza delako. 
Gainera, Probintzia Auzitegi handiena du. Datu horri gehitu behar zaio bi Justizia Jauregi daudela: 
Buenos Aires kalekoa eta Albia lorategikoa. Azkenekoak, elkarrekin bat egiten duten bi eraikin ditu, 
sarrerak aipatutako lorategitik eta Barroeta Aldamar kaletik, hurrenez hurren, dituztenak.  
 
 Lau zerbitzu orokor sortuko dira: Antolamenduko bi Zerbitzu Orokor Prozesal —bata kide 
anitzeko organoduna eta bestea pertsona bakarreko organoduna—, Egikaritzako Zerbitzu Orokor 
Prozesal bat eta Zerbitzu Orokor Nagusia.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zerbitzu Orokor Prozesal Nagusia ia eratuta dago gaur egun. Zerbitzu horrek hiru sekzio 
izango ditu: Betearazpenen eta Komunikazio Ekintzen Zerbitzu Orokorrari (BKEZO), erregistro eta 
banaketari eta beste zerbitzu batzuei eskainitakoa hain zuzen ere. Azken epigrafe horretan pieza 
eta objektuen gordailua, espedienteen artxiboa Erregistroko Kontsulta Zerbitzua (EKZ) edo 
ondasunak ikertzekoa —Egikaritzako Zerbitzu Orokor Prozesalekoa izango dena—, Bilboko 
Magistratu-Epaile Dekanoaren funtzioentzako gobernuaren laguntza, berehala data jartzeko 
bulegoak eta abar.  
 

U.P.A.D. (63) S.C.P.ORDENACIÓN Y
EJECUCIÓN

Órganos Colegiados

Secret. Servicio
Secretario/s:  2

Responsables: 3
Gestores: 9

Tramitadores: 39
Auxilio J.: 10

S.C.P.ORDENACIÓN
Órganos Unipersonales

Secret. Servicio
Secretario/s: 6 

Responsables: 9
Gestores: 37

Tramitadores: 70
Auxilio J.: 20

11  1ª INSTANCIA
Secretarios  : 6
Gestores: 11
Tramitadores: 11

3 FAMILIA 
Secretario/s 1
Gestores: 3
Tramitadores: 3

10 INSTRUCCIÓN 
Secretario/s 10
Gestores: 20
Tramitadores: 40

6 PENAL 
Secretario/s  3
Gestores: 6
Tramitadores: 6 

10 SOCIAL 
Secretario/s 5
Gestores: 10
Tramitadores: 10

5 C.ADVO. 
Secretario/s 2
Gestores: 5
Tramitadores: 5

2 MERCANTIL 
Secretario: 1
Gestores: 2
Tramitadores: 2

2 MENORES
Secretario/s 2
Gestores: 2
Tramitadores: 2

S.C.P.EJECUCIÓN

Secretario  Serv.
Secretario/s: 8

Responsables: 4
Gestores: 28

Tramitadores: 54
Auxilio J.: 12

S.C.P. GENERAL
(Gubernativo)

Secret. Servicio
Secretario/s: 1

Responsables: 3
Gestores: 10

Tramitadores: 36
Auxilio J.: 72

Sección 
S.C.A.C.E.

Sección 
Regist/ Repart

Sección 
Otros Servicios

Sección 
Penal

Sección 
Social/

Contencioso-Advo.

Sección 
Civil/ Familia/ 

Mercantil

Sección 
Social 

Contencio-Advo.

Sección 
T.S.J

Sección
Audiencia

2 SEC. PENALES AUD
Secretario/s 2 
Gestores: 2
Tramitadores: 2

4 SEC. CIVILES AUD. 
Secretario/s:  2
Gestores: 4
Tramitadores: 4

PLAN ORGANIZATIVO BILBAO

FISCALÍA
Secret.Fiscal Jefe

Responsables: 2
Gestores: 5

Tramitadores: 22
Auxilio J.: 6

I.V.M.L.

Médicos Forenses 

Responsable: 1
Gestores:

Tramitadores: 8
Auxilio J.: 3

REGISTRO CIVIL
Secretario: 1
Responsable: 1
Gestores: 4
Tramitadores: 14
Auxilio J: 2

Sala Civil/Penal T.S.J.
Secretario/s: 1
Gestores: 1
Tramitadores: 1

Sala Social T.S.J.
Secretario/s: 1
Gestores: 3
Tramitadores: 3

Sala C.Advo. T.S.J.
Secretario/s: 2
Gestores: 3
Tramitadores: 6

1 VIGILANCIA 
Secretario 1
Gestores: 0
Tramitadores: 2

2 VIOLENCIA MUJER
Secretario/s 2
Gestores: 4
Tramitadores: 8

1 EJECUTORIAS
Secretario/s 1compartido
Gestores: 1
Tramitadores: 1

Sección 
Penal/Menores

Vigilancia
Sección 

Civil y otras Jurisdic.
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 Kide anitzeko organoak Antolatzeko Zerbitzu Orokor Prozesalak bi sekzio izango ditu, 
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegiari eskainitakoa bata eta Probintzia Auzitegiari 
eskainitakoa bestea.  Tauletan ikus daitekeen bezala, edozein zerbitzutako pertsonal guztia goiko 
laukian aipatzen da, izan ere, funtzionario horientzako destinoko zentroa zerbitzua bera da eta 
horrela adieraziko da Lanpostu Zerrendetan, lanpostu batzuk bereizita eta beste batzuk bereizi 
gabe egon arren.   Eratu daitezkeen sekzio edo lantaldeek ez dute eduki edo mugapen organikorik, 
funtzionala baizik.  
 

Zerbitzu guztien buru idazkari judizial bat dago. Bera da zerbitzuaren arduradun nagusia 
edo zuzendaria eta gainerako idazkarien zuzeneko laguntza du. Beste idazkari horiek 
zuzendariaren adjuntu gisa daude, hierarkikoki mendean dauden arren. Zuzendariaren goragoko 
maila eta idazkarien zuzendaritza tekniko-prozesala kontuan izan gabe, haien buruzagitza izango 
duten kudeatzaile arduradunek lagunduko diote.  Funtzioen banaketa hori baliagarria da 
Antolamendu Plan osorako.  

 
 Kide bakarreko organoak Antolatzeko Zerbitzu Orokor Prozesala sekziotan banatuta 
egongo da: bat Zibil, Familia eta Merkataritza arlokoa, beste bat Lan arlokoa eta 
Administrazioarekiko auzietakoa, beste bat Instrukziokoa eta Zigor arlokoa, Emakumeen aurkako 
Indarkeriaren Epaitegiena, Adingabeen epaitegiena eta Zaintzako epaitegiena.  
 
 Antolamenduko bi zerbitzuetan epaiaren aurreko deklaraziozko prozesuak izapidetuko dira 
edo, bestela, bigarren auzialdiko fasea kide anitzeko organoetan dagokionean eta epailearen edo 
epaimahaiaren esku-hartze zuzena behar ez duten eta idazkari judizialari esleituta dauden jardun 
guztietan, hau da, egokitasun-eskakizunen kontrola eta euren zuzenketa, ikustaldien prestaketa eta 
zehaztapena, lekualdaketa, errekurtsoen izapidea, epeen kontrola, bere eskumeneko ebazpenen 
hedapena eta abar.     
 
 Bilboko barruti judizialean Egikaritzako Zerbitzu Orokor Prozesal bakarra sortuko da. 
Tamaina handikoa izango da eta, hasiera batean, bi sekziotan banatuko da, bata Zigor-arloko 
Jurisdikziorakoa eta bestea gainerako Jurisdikzioetarakoa.  Lan-kargaren arabera, azkenekoa bitan 
bana liteke: batetik, Zibil, Familia eta Merkataritza arloetan eskumenak dituena eta, bestetik, Lan-
arloan eta Administrazioarekiko auzietan eskumenak dituena. Behin Laguntza emateko Unitate 
Prozesalean emandako autoa betetakoan, Zerbitzu hau arduratuko da egikaritzako ia izapide 
osoaz, errekurtsoez eta, oinarrizko eskubideei eragiten dietelako, bereziki zigor-arloko 
betearazpenean, epaileen eta auzitegien eskumeneko jurisdikzioaren muinean dauden ebazpenez 
izan ezik.   Zigor-arloko betearazpenean aztertu egin beharko da epaileek esparru horretan hartzen 
dituzten erabakietarako irizpide-bateratzearen ondorioz, beste jurisdikzio batzuetan baino esku-
hartze gehiago dituztenez, ez ote litzatekeen komenigarria izango Zigor-arloko Betearazpenen 
Epaitegiak uztea eta zigor-arloko betearazpenei laguntzeko unitate prozesal bat sortzea.  
 

Zerbitzuetako Zuzendarien gainetik eta Zuzeneko Laguntzarako Unitate Prozesal guztien 
gainetik, hau da, bulego judizial guztien gainetik, Probintziako Idazkari Koordinatzailea dago, aldi 
berean, Gobernuko Idazkariaren mende dagoena. Badira judizialak ez diren (ez dira Laguntzako 
Unitate Prozesalak eta ezta zerbitzu orokorrak ere) eta Bilboko taulan ageri diren beste bulego 
batzuk ere: probintzia-mailako Fiskaltza, Barakaldon bulegoa duen edo ez kontuan izan gabe, eta 
Auzitegiko Medikuntzako Euskal Erakundea.   Bulego horietan egiten dute lan Kudeaketa, 
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Izapidetze eta Laguntza Judizialeko Kidegoko funtzionarioek, zerbitzuaren ardura duen 
kudeatzailearen zuzendaritzapean. Dena den, Fiskal Nagusiari eta Auzitegi Medikuntzako 
Erakundeko Zuzendariari dagokie zuzendaritza nagusia. Auzitegi Medikuntzako Erakundean daude 
Auzitegiko Medikuak eta haiei euren lanean laguntzen dieten beste funtzionario batzuk ere. 
Fiskalak, organikoki, Justizia Ministeriokoak dira eta Auzitegiko Medikuak Eusko Jaurlaritzako 
Justizia Sailaren mende daude. 

GASTEIZ ETA DONOSTIA 
 

Lurralde Historikoetako bi hiriburu horien Antolamendu Plana oso antzekoa da egiturari 
dagokionez.  Honako zerbitzu orokor hauek izango dituzte: Nagusia, Bilboren kasuan ikustaldiek 
dituzten sekzio berberak dituena, Antolamendu zerbitzua edo zerbitzuak eta Betearazpeneko beste 
bat 

 
Azken horietako sekzioak eskumenak banatuko dituzte taulan ageri diren gaien arabera. 

Donostiako Antolamendukoan, Probintzia Auzitegiko antolamendukoak eta betearazpenekoak 
sekzio bakarra osatzen dute eta Gasteizen, aldiz, taldea osatuko dute A sekzioaren barruan. 
Horixe da alde bakarra. Deklaraziozko izapidetzearen eta betearazpenekoaren arteko lotura horri 
eutsi egin zaio kide anitzeko organo horretan duen loturagatik.  

 
Era berean, dagozkien tauletan daude jasota Fiskaltzari eta Auzitegiko Medikuntzako 

Euskal Erakundeari dagozkien bulego ez-judizialak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.P. A.D (22) S.C.P.ORDENACIÓN

Secret. Servicio
Secretario/s: 3

Responsables: 2
Gestores: 9

Tramitadores: 25
Auxilio Judicial: 4

5  1ª INSTANCIA
Secretarios  : 3
Gestores: 5
Tramitadores: 5

1 FAMILIA 
Secretario/s 
Gestores: 1
Tramitadores: 1

4 INSTRUCCIÓN 
Secretario/s:  4
Gestores: 8
Tramitadores: 12

2 PENAL 
Secretario/s:  1
Gestores: 2
Tramitadores: 2

3 SOCIAL 
Secretario/s: 2
Gestores: 3
Tramitadores: 3

3 C.ADVO. 
Secretario/s: 1
Gestores: 3
Tramitadores: 3

S.C.P.EJECUCIÓN

Secretario  Serv.
Secretario/s: 5

Responsables: 3
Gestores: 15

Tramitadores: 28
Auxilio Judicial: 7

S.C.P. GENERAL
(Gubernativo)

Secret. Servicio
Secretario/s: 1

Responsables: 3
Gestores: 5

Tramitadores: 20
Auxilio Judicial: 33

Sección 
S.C.A.C.E.

Sección 
Regist/ Repart

Sección 
Otros Servicios

2 SEC. MIXTAS AUD. 
Secretario/s: 2
Gestores: 2
Tramitadores: 2

PLAN ORGANIZATIVO GASTEIZ

FISCALÍA
Secret. Fiscal Jefe.

Responsables: 1
Gestores: 3

Tramitadores: 8
Auxilio Judicial: 2

I.V.M.L.

Médicos Forenses:  

Responsable:1
Gestores: 

Tramitadores: 1
Auxilio Judicial: 1

Sección A.
Civil/ Familia

Sección B
Social/ C.Advo.

Sección C
Penal/Menores

Sección B
Instrucción/Penal

Menores

1 MENORES
Secretario/s: 1
Gestores: 1
Tramitadores: 1

1  1ª INST. REG.CIVIL
Secretarios  : 1
Responsable: 1
Gestores:  3
Tramitadores:  7
Auxilio Judicial: 1

1 VIOLENCIA
Secretario/s: 1
Gestores: 2
Tramitadores: 3

Sección A.
Civil/ Familia

Social/ C.Advo.

Sección D
Ordenación/ ejecución

Audiencia

U.P.A.D. (30)
S.C.P.ORDENACIÓN

Secret. Servicio
Secretario/s: 4 

Responsables: 3
Gestores: 9

Tramitadores: 27
Auxilio Judicial: 7

6  1ª INSTANCIA
Secretarios  : 3
Gestores: 6
Tramitadores: 6

1 FAMILIA 
Secretario1 Compartido
Gestores: 1
Tramitadores: 1

5 INSTRUCCIÓN 
Secretario/s 5
Gestores: 10
Tramitadores: 15

4 PENAL /NUEVO EJEC.
Secretario/s  2
Gestores: 4
Tramitadores: 4

4 SOCIAL 
Secretario/s 2
Gestores: 4
Tramitadores: 4

3 C.ADVO. 
Secretario/s 1
Gestores: 3
Tramitadores: 3

1 MERCANTIL 
Secretario: 1con familia
Gestores: 1
Tramitadores: 1

1 MENORES
Secretario/s 1
Gestores: 1
Tramitadores: 1

S.C.P.EJECUCIÓN

Secretario  Serv.
Secretario/s:6

Responsables: 4
Gestores: 20

Tramitadores: 44
Auxilio Judicial: 7

S.C.P .GENERAL

Secret. Servicio
Secretario/s: 1

Responsables: 5
Gestores: 8

Tramitadores: 23
Auxilio Judicial: 37

Sección 
S.C.A.C.E.

Sección 
Regist/ Repart

Sección 
Otros Servicios

Sección A 
Civil/ Familia/

Mercantil

Sección B
Social/C.Advo. 

PLAN ORGANIZATIVO DONOSTIA

Sección D
Penal/Menores

FISCALÍA
Secret.Fiscal Jefe

Responsables: 1
Gestores: 3

Tramitadores: 16
Auxilio Judicial: 3

I.V.M.L.

Médicos Forenses 

Responsable: 1
Gestores: 

Tramitadores: 4
Auxilio Judicial: 1

Sección A 
Civil/ Social/

C.Advo./Mercantil/
Consulta Registral

Sección B
Instrucción/Penal/

Menores

1 1ª INTS REG.CIVIL
Secretario/s 1

1 VIDO 
Secretario: 1

S.C.P .ORDENACIÓN
Y EJECUCIÓN 

AUDIENCIA

Secret. Servicio
Responsables: 1

Gestores: 2
Tramitadores: 8

Auxilio Judicial: 1
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BARAKALDO 

  
Bizkaian dagoen Barakaldoko barruti judiziala Euskal Autonomia Erkidegoko bakarra da, 

Lurralde Historikoko hiriburu izan gabe eta bere dimentsioagatik, prozesua antolatzeko izapideari 
dagokion zerbitzua sortzeko aukera ematen duena.   Tamainaz aparte, beste desberdintasun bat 
du Gasteizkoarekin eta Donostiakoarekin alderatuta, hain zuzen ere zerbitzu bakarrak kudeatuko 
dituela bai deklaraziozko izapidea eta bai betearazpenekoa Antolamenduko eta Betearazpeneko 
Prozesu Zerbitzu Orokorrean.  Zerbitzua bi sekziotan banatuko da. Sekzio bakoitzak eskumenak 
izango ditu antolamenduan eta betearazpenean bai Zigor-arloko eta Auzialdiko Epaitegietako 
instrukziorako eta deklaraziozko izapiderako eta bai bi jurisdikzioetako betearazpenerako.  

 
Zerbitzu horrekin batera, Zerbitzu Orokor Prozesal Nagusia dago, tamaina organiko 

handiagoko beste barruti batzuetan ikusitakoen egitura eta eskumen berdinak dituena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

U.P.A.D. (12) S.C.P.ORDENACIÓN Y  EJECUCIÓN

Secret. Servicio
Secretario/s: 4

Responsables: 2
Gestores: 15

Tramitadores: 29
Auxilio J.: 9

5  1ª INSTANCIA
Secretarios: 3
Gestores: 5
Tramitadores: 5

4 INSTRUCCIÓN 
Secretario/s:  4
Gestores: 8
Tramitadores: 12

2 PENAL 
Secretario/s: 1
Gestores: 2
Tramitadores: 2

S.C.P. GENERAL

Secret. Servicio

Responsables: 3
Gestores: 4

Tramitadores: 12
Auxilio J.: 18

Sección 
S.C.A.C.E.

Sección 
Regist/ Repart

Sección 
Otros Servicios

Sección 
Ordenación 

PLAN ORGANIZATIVO BARAKALDO

FISCALÍA

Responsables: 1
Gestores

Tramitadores: 4
Auxilio J.: 1

1  1ª INS. Registro Civil
Secretarios  : 1
Responsable: 1
Gestores: 2
Tramitadores: 6
Auxilio Judicial: 1

Sección 
Ejecución
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BI EPAITEGI BAINO GEHIAGO ETA HAMAR BAINO GUTXIAGO DITUZTEN BARRUTI 
JUDIZIALAK 

 
Atal honetan sartzen dira Bizkaiko Getxo, Gernika-Lumo eta Durangokoa eta Gipuzkoako 

Eibar, Tolosa, Bergara eta Irungoa.  
 
Barruti horietan, Epaileari Zuzeneko Laguntza emateko Unitate Prozesalen oinarrizko 

dotazioak ez du aukerarik ematen antolamendu prozesaleko izapidetzeari eskainitako zerbitzuak 
sortzeko.  

 
Hortik ateratzen den egitura aurrekoak baino sinpleagoa da. Zerbitzu Orokor Prozesal 

bakarra du, betearazpenerako nahiz zerbitzu orokorretarako erabiltzen dena.  Horrela, Egikaritzako 
eta Zerbitzu Orokorretako Zerbitzu Orokor Prozesala bi sekziotan banatuta egongo da. Batak 
eskumena izango du betearazpen prozesalean eta besteak zerbitzu orokorretan ikusitako funtzio 
guztiak izango ditu: egikaritzako jakinarazpenak eta eginbideak, esaterako, enbargoak eta 
botatzeak, erregistroa eta banaketa, artxiboa, gordailutzea eta abar. Aipatutako barruti guztietan, 
zerbitzuaren egitura bera da, unitateena kopuruaren arabera aldatzen da eta, Eibarko kasuan, 
baita Lan-arloko epaitegia egoteagatik ere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.P.A.D.  (6 MIXTAS)

U.P.A.D. 1
Registro Civil
Secretario: 1
Gestores: 4

Tramitadores: 4 

U.P.A.D. 2
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 2

U.P.A.D. 3
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 2

U.P.A.D. 4
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 3 

PLAN ORGANIZATIVO GETXO

U.P.A.D. 5
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 2

U.P.A.D. 6
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 2 

SERVICIO COMÚN  PROCESAL EJECUCIÓN Y SERVICIOS GENE RALES
Secretario Servicio

Secretario: 1
Responsables: 2

Gestores: 6
Tramitadores: 16

Auxilio Judicial: 10 

SECCIÓN
EJECUCIÓN

SECCIÓN 
SERVICIOS GENERALES

U.P.A.D.  (3 MIXTAS)

U.P.A.D. 1
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 2 

U.P.A.D. 2
Registro Civil
Secretario: 1
Gestores: 3

Tramitadores: 4

U.P.A.D. 3
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 3

PLAN ORGANIZATIVO GERNIKA-LUMO

SERVICIO COMÚN  PROCESAL EJECUCIÓN Y SERVICIOS GENE RALES
Secretario Servicio

Responsables:1
Gestores: 3

Tramitadores: 5
Auxilio Judicial:  6

SECCIÓN
EJECUCIÓN

SECCIÓN 
SERVICIOS GENERALES
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U.P.A.D.  (4 MIXTAS)

U.P.A.D. 1 
Secretario: 1
Gestores:  2

Tramitadores: 2 

U.P.A.D. 2
Registro Civil
Secretario: 1
Gestores:  3

Tramitadores:  4

U.P.A.D. 3
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 2

U.P.A.D. 4 
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 2 

SERVICIO COMÚN  PROCESAL EJECUCIÓN Y SERVICIOS GENE RALES
Secretario Servicio

Responsable: 1
Gestores: 4

Tramitadores: 8
Auxilio Judicial: 7 

SECCIÓN
EJECUCIÓN

SECCIÓN 
SERVICIOS GENERALES

PLAN ORGANIZATIVO DURANGO

U.P.A.D.  (2 MIXTAS, 1 SOCIAL)

U.P.A.D. 1
Registro Civil
Secretario: 1
Gestores: 3

Tramitadores: 4

U.P.A.D. 2
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 2

PLAN ORGANIZATIVO EIBAR

U.P.A.D. 3 (social)
Secretario: 1
Gestores: 1

Tramitadores: 2 

SERVICIO COMÚN  PROCESAL EJECUCIÓN Y SERVICIOS GENE RALES
Secretario Servicio
Responsables:1

Gestores:3
Tramitadores: 5

Auxilio Judicial: 6 

SECCIÓN
EJECUCIÓN

SECCIÓN 
SERVICIOS GENERALES
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U.P.A.D.  (4 MIXTAS)

U.P.A.D. 1
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 2 

U.P.A.D. 2
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 2

U.P.A.D. 3
Registro Civil
Secretario: 1
Gestores: 3

Tramitadores: 3

U.P.A.D. 4
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 2 

PLAN ORGANIZATIVO BERGARA

SERVICIO COMÚN  PROCESAL EJECUCIÓN Y SERVICIOS GENE RALES
Secretario Servicio

Responsables:1
Gestores: 2

Tramitadores: 4
Auxilio Judicial:  6

SECCIÓN
EJECUCIÓN

SECCIÓN 
SERVICIOS GENERALES

U.P.A.D.  (4 MIXTAS)

U.P.A.D. 1
Registro Civil
Secretario: 1
Gestores: 3

Tramitadores: 4

U.P.A.D. 2
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 2

U.P.A.D. 3
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 2

U.P.A.D. 4
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 3 

PLAN ORGANIZATIVO IRÚN

SERVICIO COMÚN  PROCESAL EJECUCIÓN Y SERVICIOS GENE RALES
Secretario Servicio
Responsable: 1

Gestores: 4
Tramitadores: 8

Auxilio Judicial: 7

SECCIÓN
EJECUCIÓN

SECCIÓN 
SERVICIOS GENERALES
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BI EPAITEGI DITUZTEN BARRUTI JUDIZIALAK 

 
2006ko amaieran Balmasedan bigarren epaitegia sortu ondoren, Euskal Autonomia 

Erkidegoan ez dago organo judizial bakarreko barruti judizialik.   Bi epaitegi dituen barruti bat dago 
Lurralde Historiko bakoitzean: Balmasedakoa Bizkaian, Amurriokoa Araban eta Azpeitikoa 
Gipuzkoan.  
 

 Kasu horietan gaur egungo egiturari eutsiko zaio: Zerbitzu Orokor Nagusia, lehen 
deskribatutako funtzioak izango dituena: betearazpeneko jakinarazpenak eta eginbideak, 
erregistroa eta banaketa eta abar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.P.A.D.  (3 MIXTAS)

U.P.A.D. 1
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 3 

U.P.A.D. 2
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 2

U.P.A.D. 3
Registro Civil
Secretario: 1
Gestores: 3

Tramitadores: 4

PLAN ORGANIZATIVO TOLOSA

SERVICIO COMÚN  PROCESAL EJECUCIÓN Y SERVICIOS GENE RALES

Secretario Servicio
Responsable:1

Gestores: 4
Tramitadores:  6

Auxilio Judicial: 6 

SECCIÓN
EJECUCIÓN

SECCIÓN 
SERVICIOS GENERALES

U.P.A.D.  (2 MIXTAS)

U.P.A.D. 1
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 4 

U.P.A.D. 2
Registro Civil
Secretario: 1
Gestores: 3

Tramitadores: 4

PLAN ORGANIZATIVO AZPEITIA

SERVICIO COMÚN  P. GENERAL

Responsables: 1
Gestores: 0

Tramitadores: 3
Auxilio Judicial: 3
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U.P.A.D (2 MIXTAS)

U.P.A.D. 1
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 3 

U.P.A.D. 2
(Registro Civil)
Secretario: 1
Gestores: 3

Tramitadores: 4

PLAN ORGANIZATIVO AMURRIO

SERVICIO COMÚN P. GENERAL

Responsables: 1
Gestores:

Tramitadores: 2
Auxilio Judicial: 3

PLAN ORGANIZATIVO BALMASEDA

U.P.A.D.  (2 MIXTAS)

U.P.A.D. 1
Secretario: 1
Gestores: 2

Tramitadores: 2 

U.P.A.D. 2
(Registro Civil)
Secretario: 1
Gestores: 3

Tramitadores: 3

SERVICIO COMÚN P. GENERAL

Responsable: 1
Gestores: 1

Tramitadores: 3
Auxilio Judicial: 3
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5.2 Bulego fiskala 

 
Lehen adierazi den bezala, bulego fiskalak hiru hiriburuetan daude. BJLOren 2003ko 

erreformak ez zituen bere ondorioak Fiskaltzetara hedatu euren egiturari dagokionez. Hala ere, 
karrera fiskalekoak ez diren bulego horietako langile guztiak lanpostuen aldaketa- eta sailkapen-
prozesuan sartuta daude lanpostu-zerrendan eta baita bulego judizialetan inplementatzen 
direnekiko komunak diren lana kudeatzeko moduen eraginpean ere.  Horrela,19/2003 Lege 
Organikoaren zazpigarren xedapen gehigarriak dio lege organiko horretan ezarritako 
antolamenduko xedapenak eta arauak erreferentziazkoak izango direla Fiskaltzetako eta horiei 
atxikitako lanpostuen antolamenduan. 
 

Laneko ildo iradokigarri hori ez balego ere, gure iritziz, halako erreformari aurre egitean, 
bulego fiskala ez litzateke alde batera utzi behar. Horregatik, organo judizialetarako 
finkatutakoarekin koherentea den antolamendu-eredu bat esparru fiskalera hedatzeari buruzko 
hainbat iritzi ematen dira hemen. 
 

Bulego horien antolamenduan, Fiskalburuei eta bulego fiskalei zuzeneko laguntza emateko 
taldeak nabarmendu behar ditugu.  Horiek arduratuko dira Fiskaltzak egin beharreko izapideez eta 
sekzio edo taldetan banatu ahal izango da bere tamainaren arabera. Bere eskumeneko gaietan 
espezializatuko da, esaterako, etxeko indarkeria, delitu ekologikoak, adingabeak, atzerritarrak eta 
abar. Bulego fiskalak, gainerako bulegoek bezala, Zerbitzu Erkide Orokorren laguntza jasoko dute 
kanpoko komunikazioari, erregistro eta banaketari, artxiboari, gordailutzeari eta abarri buruzko 
kontu guztietan.  
 

Fiskaltza  berriak honako hiru kide hauek izango ditu ereduan: 
 

a) Zuzeneko Laguntzarako Taldea - Idazkaritza Pertsonala.  

Fiskalburuaren zerbitzura dagoen pertsonal administratiboa. Hark eskatutako laguntza 
pertsonaleko lanak egingo lituzke Zuzeneko Laguntza emateko Unitate Prozesal judizialentzako 
deskribatutako moduan eta gobernu-auziak kudeatuko lituzke.  
Zuzeneko Laguntzarako Talde bakarra egongo litzateke Lurralde Historiko bakoitzeko.  
 

b) Bulego fiskala  

Fiskaltzetan eta euren atxikipenetan laguntza prozesala eta administratiboa ematen duten 
funtzionarioen taldea. Bere kontzeptua antolamendu-eredu judizialean aipatutako Prozedura 
Antolatzeko Zerbitzu Orokor Prozesaletarako deskribatutakoaren antzekoa izango litzateke.  

 
Bulego bakoitzaren tamainak eta ezaugarriek hori aholkatzen badute, bulego fiskala laneko 

sekzio edo taldetan antolatu beharko litzateke, gaur egungo espezializazioak kontuan hartuta: 

− Zigor-arlokoa (orokorra eta informazio- eta ikerketa-eginbideak). 
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− Zigor-arlokoa (etxeko indarkeria). 

− Zigor-arlokoa (delitu ekologikoak edo ingurumenekoak). 

− Zigor-arlokoa (kontrabandoko delituak). 

− Zigor-arlokoa (lan-arloko delituak).  

− Zigor-arlokoa (drogen legez aurkako trafikoa prebenitzea eta zigortzea). 

− Zigor-arlokoa (Herri Ogasunaren aurkako delituak). 

− Zigor-arlokoa (delitu ekonomiko handiak). 

− Espetxeratuen zaintza. 

− Adingabeak (erreforma, babesa eta oinarrizko eskubideak).  

− Atzerritartasuna. 

− Administrazioarekiko auzietako jurisdikzioa. 

− Lan-arloko jurisdikzioa. 

− Jurisdikzio zibila (familia, barneratzeak, ezgaitasunak, merkataritza). 

 
Bulego bakoitzaren buruan arduradun bat egon beharko luke, gutxienez. 

 
c) Zerbitzu orokorrak 
 

Bulego fiskalak egoitza bakoitzean erabilgarri dituen zerbitzu orokorren laguntza izango luke. 
 

5.2.1. Fiskalburuei Zuzeneko Laguntza emateko Unitatea 

 
Egitekoak Zuzeneko Laguntza emateko Taldearen egitekoa fiskalburuei laguntzea da, haiek aginduta 

dituzten zereginak osatuz. 
Talde horretako pertsonalak idazkaritza pertsonaleko zeregin horiek gauzatzeak erraztu egingo 
lioke fiskalari bere lanetan aritzea.  

Barne-zereginak Laguntza Taldeak honako zeregin hauek egingo lituzke: 

• Fiskalburuarentzako euskarri administratibo orokorra 

• Fiskalburuaren agenda. 

• Fiskalburuak adierazitako bulego fiskalarekiko harremana  

• Fiskalburuak adierazitako beste zeregin batzuk. 
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Barne-
antolamendua 

Fiskalburu bakoitzak Zuzeneko Laguntzarako talde esklusiboa izango du. 
Zuzeneko Laguntzarako Talde bakoitzaren tamaina lan-kargaren araberakoa izango da. 
Garatu beharreko eragiketa-funtzioek eta funtzionamenduko barne-ereduak finkatutako 
diseinuari eta antolamenduari erantzungo diote.  

Mendekotasun 
organikoa 

Justizia Administrazioaren zerbitzura dagoen pertsonala Giza Baliabideen Zuzendaritzaren 
mende egongo da organikoki. 

Mendekotasun 
funtzionala 

Fiskalei Laguntzeko Taldea Fiskalburuaren mende egongo litzateke.  

Beste kide 
batzuekiko 
esparrua eta 
harremana 

Ez dago aurrez finkatutako harremanik beste kide batzuekin, fiskalburuarekin izan ezik eta, kasu 
bakoitzean, hark eskuordetzen duenaren ondoriozkoak. 

Pertsonala Talde honetako pertsonalak profil egokia izan behar du lan administratiboak eta idazkaritza 
pertsonalekoak egiteko. 
Adar honen prestakuntza espezifikoa Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza 
Sailaren kontura izango da.  

 

5.2.2. Izapidetze Fiskaleko Bulegoa. 

Egitekoak Prozesuak izapidetzeko euskarria fiskalen parte-hartzeari dagokionez. Partaide eta “aholkulari” 
gisako parte-hartzearen ondoriozko zereginetarako fiskalek xedatutako ebazpenen egikaritza 
materiala. 

Barne-zereginak Modu honetan bil daitezke bulego fiskalean garatutako lanak: 

• Bulego fiskaleko zuzendaritza.  

• Bulego fiskalaren barruko lanen banaketarenak. 

o Auzien banaketa Taldeen eta funtzionarioen artean. 

o Dokumentazio-banaketa esleitutako fiskalen arabera 

o Auzi eta dokumentuen harrera. 

• Zerbitzu orokorrekin informazioa elkartrukatzeko zereginak 

• Zereginen dokumentazioaren erabilera. 
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Barne-
antolamendua 

Bulego fiskala Eusko Jaurlaritzaren mendeko Justizia Administrazioko funtzionarioek osatuko 
lukete eta arduradun batek edo gehiagok zuzenduko lukete behar bezala funtziona dezan. 
Bulego honek beste barne-antolamendu bat izan lezake fiskal kopuruaren eta eremukako 
banaketaren arabera. Bulego baten barruan eta gaiak eta kopuruak hala eskatzen badute, gaiaren 
arabera espezializatutako sekzioak sortu beharko lirateke. 
Bulego bateko sekzioek ez dute zertan funtzionario kopuru bera izan: auzien kopuruaren eta 
konplexutasunaren araberakoa izango litzateke. . 
Bulegoaren edo sekzio bakoitzaren tamaina. 
Honako hauek hartu beharko dira kontuan: 

• Sekzio espezializatu bakoitza edo lan-talde bakoitza modu berezian hartuko da.  

• Funtzionario bakarrak bere ardurapean har ditzakeen espediente edo auzi 
kopuruaren estimazioa. 

• Sekzioa zuzeneko arduradun bakarrak kontrolatu ahal izateko tamaina egokia.  

Bulego fiskal bakoitzean sartzen diren sekzio edo talde funtzionalen kopurua.  
Honako hauek hartu beharko dira kontuan: 

• Fiskaltzaren auzi edo espedienteen kopurua 

Fiskalen arreta-eremuak 
Bulego fiskalaren arduraduna izango litzateke auziak sekzioen artean banatzearen arduraduna.  
Sekzio bakoitzeko arduraduna arduratuko litzateke auziak bere funtzionarioen artean banatzeaz. 
Bulegoaren barne-egituraren azken ereduak malgua izan behar du eta errealitate desberdinetara 
egokitzeko modukoa.   

Mendekotasun 
organikoa 

Justizia Administrazioaren zerbitzura dagoen pertsonala Giza Baliabideen Zuzendaritzaren 
mende egongo da organikoki. 

Mendekotasun 
funtzionala 

Bulego fiskaleko funtzionarioak bulego fiskaleko buruaren mende egongo dira. Hau, aldi berean, 
Fiskalburuaren mende egongo da eta, funtzionalki, arduradun baten mende. 
Beharrezkoa denean, arduradunak bulego-burua jakinaren gainean jarriko du. Bestela, 
arduradunak berak egingo du funtzionarioen lanaren jarraipena. 
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Beste kide 
batzuekiko 
esparrua eta 
harremana 

Bulego fiskalak antolamendu-ereduko honako kide hauekin izango du harremana: 
Fiskalak 

• Honako hauek lortzea xede duten lanak garatzen fiskalei laguntzea: 

• Auzietan parte gisa parte hartzea 

• Organo judizialei "aholkularitza" ematea 

• Fiskaltzaren ekimenez espedienteak izapidetzea. 

• Organoak ikuskatzea (jurisdikzio-funtzioa legeen arabera eraginkortasunez bete 
dadin zaintzea). 

Organo judizialak (epaileak edo auzitegiak eta euren ZLUP) 
Organo judizialek bulego fiskalarekin duten harremana prozesu-legerian araututako premien 
arabera xedatuko da. 
Zerbitzu orokorrak 
Bulego fiskalaren eta zerbitzu orokor bakoitzaren arteko eragiketa-harremana bulegoaren 
zerbitzu-eskaeraren eta zerbitzuaren erantzunaren ondorioa da beti. 
Zerbitzu bakoitzaren definizio zehatzean garatuko dira izapidetze-bulegoarekin izan beharreko 
harremanak.  
Defentsa eta ordezkaritza 
Defentsa eta ordezkaritzak bulego fiskalarekin izan beharreko harremana prozesuaren parte gisa 
dituzten premien arabera xedatuko da. 

• Parte aktibo gisa parte hartzea (ikustaldiak, agerraldiak eta abar) 

• Jardunak aztertzeko aukera. 

• Jardunen egoeraren arabera beharrezkotzat jotzen den alderdietan bulegoko 
zuzendariarekin izan beharreko harremana. 

Profesionalen eta prozesuaren arteko beste hainbat harreman xede horretarako sortutako zerbitzu 
orokorren bitartez egingo dira (jakinarazpenak eta enbargoak, profesionalentzako informazioa 
eta abar) 
Publikoa 
Herritarrek bulego fiskalarekin izango duten harremana prozesu-legeetan xedatutakoa izango da. 
Auzietako esku-hartze aktiboaren araberakoa: agerraldiak, ikustaldiak, epaiketak, frogak eta 
abar. 
Gainerako harremanak xede horretarako sortutako zerbitzu orokorren bitartez gauzatuko dira. 
jakinarazpenak eta enbargoak, herritarren arretarako zerbitzua eta abar. 
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Pertsonala Hiru mailatako pertsonala beharko da: 

• Bulego fiskaleko arduraduna(k).  

o Kudeaketarako, antolamendurako, ekintzarako eta zuzendaritzarako profil 
nabarmena duen arduraduna. 

• Bulego fiskaleko funtzionarioak. 

o Prozesu eta administrazio kudeatzaileak 

o Prozesu eta administrazio izapidegileak 

o Laguntzaile judizialak: 

Arduradun-mailan gaien arabera espezializatzeko printzipioa. Dena den, bulegoa osatzen duten 
funtzionarioen profilak espezializatua ez duela izan behar uste da. Lanposturako prestakuntza 
espezifikoa izatea, ordea, garrantzitsua da. 
 
Langileak berriro esleitzeko premia sortzen bada, Fiskaltza bakoitza hartuko da destinotzat. 
 
Adar honen prestakuntza espezifikoa Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza 
Sailaren kontura izango da.  

 
 
 

5.3 Bake Justizia: 

Justizia herritarrei hurbiltzeko gako-pieza Bake Justizia da, esaterako, Erregistro Zibilean eta 
komunikazio-ekintzen jardunean. 

 
Antolamenduari dagokionez, Bake Justizia udal-taldeen eraketaren bitartez hobetu da. 

Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean dauden zazpi mila biztanle baino gutxiagoko udalerri 
gehienek bulego judizial bat dute, Justizia Administrazioaren Kidegoko eta Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantza Sailaren mendeko langilez hornituta. Baliabide materialak ere hobetu egin dira udalei 
emandako laguntza eta diru-laguntzen bitartez. Udalerri horietako Erregistro Zibilak “on-line” 
zerbitzuan sartu dira eta, zerbitzu horri esker, herritarrek jaiotza-, ezkontza- eta heriotza-ziurtagiriak 
lor ditzakete Internet bidez, Erregistro Zibilaren egoitzara joan beharrik gabe. Aldi berean, bere 
aplikazio informatikoa garatu da dokumentu-bilduma osoa edonoren eskura jartzeko eta bere 
funtzioaren garapena errazteko printzipioen aplikazioan aurrera egiten den bitartean, esaterako, 
uniformetasun- eta estandarizazio-printzipioen aplikazioan.  

 
Era berean, arreta berezia eskaini zaio hizkuntza-normalizazioari udalerri horietako batzuetan 
euskaldun asko dagoelako. 

Antolamendu-planak Bake Justizia sartu behar du bere esparruan, herritarrei mesede egiten 
dien heinean hobetzen jarraitu ahal izateko. Honako ildo hauetan oinarritu da jarduna: 

− Euren egitekoen artean epaitegi eta bulego ofizial horien zerbitzuaren jarraipena 
eta kontrola egitea dituzten lanpostuak sortzea. 
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− Tresna informatikoaren eta eredu dokumentalen bildumaren erabilera 
normalizatzea. 

− Hizkuntza normalizatzea, Hizkuntza Normalizazioko planean adierazita dagoen 
bezala. 

 
2008an Antolamendu-plan hau osatuko duen BAKE-JUSTIZIARAKO PROGRAMA 

ESPEZIFIKOA prestatuko da. Programa horretan, Bake Epaitegien antolamendu-kudeaketarako 
lurraldeko arduradunen bat izendatzearen komenigarritasuna aztertuko da. 

 
Programa horretako oinarrizko elementua dira Bake Epaitegietako Idazkaritza Elkarteak.   
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6 ADMINISTRAZIO-UNITATEA 

6.1 Sarrera 

 
Botere Judizialaren Lege Organikoak honela definitzen du Administrazio Unitatea bere 439. 

artikuluan: bulego judizialean erabat integratuta egon gabe, bulego judizialeko giza baliabideen, 
baliabide informatikoen, teknologia berrien eta gainerako baliabide materialen buruzagitzarako, 
antolamendurako eta kudeaketarako Administrazio Justiziaren esparruan eratutakoa.      

 
Unitate horiek, euren legezko definizioan, laguntzarako bulego orokorrak atxikita izan ditzakete 

bulego judizial batera edo gehiagora Justizia Administrazioko funtzionarioen kidegoetara esleituta 
ez dauden zerbitzuak emateko. 

 
Administrazio Unitate horien kopurua finkatzea eta unitateak diseinatu, sortu eta 

administratzea Eusko Jaurlaritzari dagokio eta lanpostuak Autonomia Erkidegoko funtzionarioen 
kidegoetako pertsonalarekin bete daitezke.  Beraz, aurreikusitako plangintzaren zati handi bat 
gauzatzeko kanpoko baldintzak izan arren, aurre egin ahal izango zaio Administrazio Unitate horien 
modernizazioari Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailburuordetzaren mendeko egituretan oinarrituta 
garatuko diren heinean. 

 
Gaur egun, Justizia Sailburuordetzako Kudeaketa Unitate Teknikoak (EAT) ari dira gauzatzen 

BJLOk aipatzen dituen hainbat funtzio. Horregatik, Justizia Sailak bere funtzioak —Giza 
Baliabideen buruzagitza, antolamendua eta kudeaketa izan ezik— gauzatzeko eratu duen egitura 
eta antolamendua ez ordeztearen aldeko apustua egin da. Hain zuzen ere, lege-erreformaren 
ondoriozko antolamendu berriarekin eta Justizia Administrazioak antolamendu eta zerbitzuen 
funtzio berriak bere gain hartzeko behar duen pertsonalarekin indartzearen aldeko apustua egin da.  

 
Zerbitzu Zentral horiek eta antolamendu periferikoa indartzea komeni da. Horretarako, 

hierarkikoki Justizia Administrazioarekiko Harremanetarako Zuzendaritzaren mende eta, 
funtzionalki, gaia kontuan hartuta, Justizia Sailburuordetzako Zuzendaritza bakoitzaren mende —
pertsonalaren kudeaketari dagokionez, Giza Baliabideen Zuzendaritzaren mende—, lurralde 
historiko bakoitzean dauden gaur egungo Kudeaketa Unitate Teknikoek justizia-arloan dituzten 
betearazpeneko eskumenak gauzatu behar dituzte euren jarduera-eremuan eta Justizia 
Sailburuordetzak lurraldean barrutika antolatutako pertsonal guztia hartu behar dute.  

 
Unitate horiek Sailburuordetzatik deszentralizatutako organo gisa eratzen dira, esleitzen 

zaizkien funtzioak eta eskumenak betetzeko behar duten ahalmen kudeatzailearekin. Funtzio eta 
eskumen horien artean, administratuari bere eskumeneko arloetan informazioa eta aholkularitza 
emateko funtzioak eta euren mendeko zerbitzuen kudeaketa daude. 

 
Ikuspegi horrekin prestatu dira atal honetan deskribatutako antolamendu-ereduko osagaiak.  
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6.2 Justizia Sailburuordetza - Organigrama 

Lehen adierazi den bezala, transferitutako pertsonalaren estatutu juridikoaren eta giza 
baliabideen kudeaketaren inguruko kudeaketa berriek eta antolamendu-eredu berriaren aplikazioak 
erantzukizun-karga berria sortzen dio Justizia Sailburuordetzari eta, zehazki, Giza Baliabideen 
Zuzendaritzari eta Justizia Administrazioarekiko Harremanetarako Zuzendaritzari, izan ere, oraindik 
euren egituran sartuta ez dauden hainbat funtzio hartu beharko baitituzte euren gain.  

 
Zerbitzu Zentralek eta Justizia Administrazioarekiko Harremanetarako Zuzendaritzaren 

mendeko gaur egungo Kudeaketa Unitate Teknikoek (EAT) une honetan esku artean ditugunak 
tartean hartzen ez dituzten funtzioak bete behar dituzte eredu berrian.   Modu horretan 
Sailburuordetzaren benetako ordezkari bihurtzen dira lurralde bakoitzean.  Kudeatzailetza horiek, 
Administrazio Unitatearen Zerbitzu Orokorrak eta Justizia Saileko Zuzendaritzekiko jardueren, 
mendekotasunen eta harremanen koordinazioa kudeatzeaz gain, eurenak dituzten funtzioak beteko 
dituzte, kasu batzuetan Sailaren gaur egungo Egitura Organikoko Dekretuan horrela xedatuta 
dagoelako eta, beste batzuetan, diseinatzen diren antolamendu berriaren eta funtzioen ondorio 
gisa. 

 
Aurrekoaren ondorioz, hango pertsona arduraduna izango da erabakitzen den lurralde-

eremuko arduradun nagusia eta berez dituen eta esleitzen zaizkion funtzioak beteko ditu. 
 

Unitateak modu honetan egituratuko dira: 

a. Zerbitzu orokorrak: Funtzio horizontalak hartuko dituzte, bereziki administrazio 
ekonomikoari dagozkionak. 

b. Arloko eremuak: Horietako batzuen buruan saileko arduradun bat egon liteke 
(koordinazioaren tamainak eta funtzioek justifikatzen badute) eta, daukan garrantzia 
kontuan hartuta, erantzukizun- eta kritikotasun-maila handia hartzen duen 
informazio-sistemen saila eta sail horretan txertatuta dauden pertsonena 
nabarmendu litezke, zenbait kasutan gobernuko langileak eta beste batzuetan 
azpikontratatutako enpresetakoak; baita mantentze-saila eta instalazioena ere.  

c. Giza Baliabideen kudeaketa Buruan pertsonaleko arduradun bat egon liteke, 
zuzenean Giza Baliabideetako Zuzendaritzaren mende.  

d. Beste teknikari batzuk laguntzako, hizkuntza-normalizazioko, doako justiziako, 
etab.eko bulego orokorrak, funtzionalki, gaiaren araberako Zuzendaritzen edo 
zerbitzu eskudunen mende egongo direnak.  

Aurreko guztiaz gain, bulegoen eta Laguntzarako Zerbitzu Orokorren jarraipenak eta kontrolak, 
Kudeatzailetzen barruan, konpromiso berriak sortzen ditu. Konpromiso berri horien ondorioz, 
komenigarria da Lurralde Historiko bakoitzean haien guztien erantzule bat izatea, euren 
antolamenduaz, kudeaketaz eta jarraipenaz arduratuko dena eta zeregin berri horiek eskatzen 
duten pertsonal administratiboaz hornitzea. Horretarako, euren eragiketa-prozesuen eta bere 
zerbitzuak Laguntzarako Unitate Orokorretan modu esklusiboan edo partekatuta ematen dituen 
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Justizia Administrazioaren zerbitzura diharduen pertsonalaren kudeaketa edo kontrola gauzatuko 
du. 

Gogoeta horiek egin ondoren eta EATn gaur egungo antolamendua kontuan hartuta, Unitate 
Tekniko horren kontzepzio zabalean oinarritutako antolamendu-egitura proposatzen da Lurralde 
Historiko bakoitzerako. Unitate horren mende egongo dira Laguntzarako Bulegoen kudeaketan 
diharduten teknikariak, honako grafiko honetan adierazten den bezala: 
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6.3 Justiziako Unitate Teknikoak 

6.3.1 Justiziako Unitate Teknikoen funtzioak 

− Sailburuordetzako Zuzendaritza guztien eta organo eta zerbitzu judizialen arteko 
etengabeko lotura eratzea. 

− Bere Lurraldeko organoen eta zerbitzu judizial eta fiskalen premiei aurre egiteko 
zuzeneko laguntza ematea, horiek funtzionalki eskuduna den Zuzendaritzari egiten 
dizkioten eskaerak bideratuz. 

− Organo eta zerbitzu judizialetan sortzen den dokumentazio ekonomikoa 
izapidetzea funtzionalki Justizia Sailburuordetzaren mende dagoen Zuzendaritzara 
bideratuz. 

− Ebazpen-proposamena bidezkoa balitz, Saileko organo zentralen eskumeneko eta 
euren funtzio deszentralizatuei buruzko administrazio-espediente guztiak 
izapidetzea, Justizia Saileko Zerbitzu Zuzendaritzarekin eta Arloko Zuzendaritzekin 
koordinatuta. 

− Herritarrei informazioa eta aholkua ematea, Justizia Sailburuordetzaren berezko 
eskumenekin zerikusia duten arloetan egiten diren eskaerei arreta eskainiz eta 
eskaerak bideratuz eta izapidetuz. 

− Lurraldean duten eragin-mailari erreparatuz, organo eskudunek lurralde-bulegoetan 
berariaz eskuordetzen dituzten administrazio-espedienteak izapidetu eta ebaztea. 

 

6.3.2.  Kudeaketako Unitate Teknikoko Arduraduna 

Antolamendu-eredu berriaren lurralde-kudeaketan erantzukizunik handiena hartzen duenari 
eska dakiokeen harreman- eta erantzukizun-mailaren arabera, bere funtzio guztietan kaudimenez 
jokatzeko gaitasuna duen profesionala izatea komeni da. Honako hauek izango lirateke bere 
egitekoak, exhaustibotasun-bokaziorik gabe: 

− Unitateko barne-zerbitzuak eta lan-sistemak zuzentzea eta antolatzea, Justizia 
Sailburuordetzako Zuzendaritza eskudunek Kudeaketa Plan baten bitartez 
xedatutako arau orokor eta bereziekin eta irizpideekin bat etorriz. 

− Unitatearen jarduerak programatzea, zuzentzea, koordinatzea eta kontrolatzea, 
Zuzendari eskudunarengandik jasotako aginduekin bat etorriz eta agindu horien 
erantzukizuna hartuz. 

− Sailburuordetzaren Zuzendaritzak Lurraldean edo dagokion eremuan ordezkatzea, 
euren eskumenen esparruan Justizia Administrazioko arduradunekin, ordezkariekin 
eta kideekin harremanak izanaz, Giza Baliabideen kudeaketa- eta negoziazio-
arloan izan ezik. 
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− Administrazio ekonomikoa eta pertsonalarena, Unitatearen aurrekontu-
egikaritzaren jarraipena eta bulegoari atxikitako pertsonalaren antolamendua eta 
kontrola, beste organo batzuen eskumenekoak diren funtzioak baztertu gabe. 

− Hierarkikoki eta funtzionalki bere gainetik dauden Zuzendaritzei planak, programak 
edo jardunbideak proposatzea bere eskumeneko gaietan.  

− Berariaz esleitzen zaion beste edozein funtzio. 

 

Kargu horrek, aldi berean, EATk gaur egun garatzen dituzten jardueren erantzukizuna 
hartzen du eta hor sartzen dira laguntzako bulego orokorretako informatika eta mantentzeko 
arduradunak eta teknikari arduraduna, eta administrazio eta pertsonaleko teknikariak.  

Arlo horietako bakoitza, organikoki, lurralde-eremu horretako arduradunaren mende egongo 
da eta hau, aldi berean, Justizia Administrazioarekiko Harremanetarako Zuzendaritzaren mende 
eta, funtzionalki, gaiaren arabera arduradunak diren Justizia Sailburuordetzako Zuzendaritzen 
mende. Pertsonaleko teknikaria Giza Baliabideen Zuzendaritzaren mende egongo da Giza 
Baliabideen antolamenduarekin eta kudeaketarekin zerikusia duten gai guztietan. 

 

6.3.3 Arloko arduradunak 

 
Euren egitekoetan eta dagokien monografian xedatutakoaren arabera, euren gain hartzen 

dute zereginen antolamendu eta zeregin horiek euren sailera atxikitako pertsonalaren artean 
banatzea eta euren unitateko lana koordinatu, kudeatu eta kontrolatzen dute.  

Arloko sail horien arduradunek, EATko arduradunarekiko mendekotasun organikoa alde 
batera utzita, funtzionalki, Zerbitzuburuen mende edo Sailburuordetzako Zuzendaritzetako 
teknikarien mende egongo dira eta haien aginduak bete beharko dituzte koordinazio orokorraren 
barruan; Pertsonalaren arloko arduraduna, ordea, Giza Baliabideen Zuzendaritzaren mende 
egongo da Giza Baliabideen zuzendaritzarekin, antolamenduarekin eta kudeaketarekin zerikusia 
duten gai guztietan.  

 

6.3.4   Laguntzako Bulego Orokorretako teknikaria 

 
Kudeaketako Unitate Teknikoko arduradunaren mende egongo da postua. Dotazio bat edo 

gehiago izan ditzake eta Lurralde Historikoko Laguntzarako Bulego eta Unitateen jarduera edo/eta 
funtzio hori esleituta duten langileak koordinatzeko eta bere jarraipena egiteko ardura zuzena 
izango luke. Langile horiek, funtzionalki, bere mende egongo lirateke eta Justizia 
Administrazioarekiko Harremanetarako Zuzendaritzak bere funtzionamenduaren gainean dituen 
antolamendu-, koordinazio- eta kontrol-eskumenak garatuko lituzkete, Giza Baliabideen 
Zuzendaritzari dagozkion eta berak zuzenean betetzen dituen zerbitzuaren ikuskapen orokorreko 
funtzioak izan ezik.    

 



 

JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE  
SEGURANTZA SAILA 

Justizia Sailburuordetza 

Giza Baliabideen Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Viceconsejería de Justicia 

Dirección de Recursos Humanos  

 181

Lanpostuari eska dakiokeen gaitasun-maila garrantzitsua da, izan ere, arduradunari 
lagundu beharko bailioke bai antolamendu-alderdietan eta bai antolamendu-proiektuen eta kalitate-
sistemen kudeaketan (gertaeren analisia eta erabakiak hartzea). 

 
Bere egitekoen artean egon behar du laguntzako bulego bakoitzaren kudeaketa-adierazleen 

etengabeko analisiak eta bulego horietako bakoitzak ematen duen zerbitzuaren funtzionamenduari 
eta kalitateari buruz aipatutako adierazleetatik ateratako informazioaren jarraipenak. 

 

6.3.5.   Beste teknikari batzuk 

Aurrekoaz gain, ez da esaten (egungo egoerari erantzunez) hizkuntza-normalizazioko –
Hizkuntza Normalizatzeko Plana ezartzearen ondorioz dotazioak handitu beharko lirateke–, doako 
justiziako, pertsonaleko, etab.eko zenbat teknikari geratzen diren eta, pertsonalaren kudeaketaren 
kasuan, asko indartu beharko lirateke bere dotazioak eta tamaina Giza Baliabideen Zuzendaritzak 
arlo horretan hartu dituen funtzio deszentralizagarri berriei aurre egiteko.   
 
 

6.4. Laguntzako Bulego Orokorrak 

 
Lurraldeko Unitate Tekniko bakoitzaren barruan sartuko dira aurrerago deskribatuko ditugun 

bulego judizialari laguntzeko bulego orokorrak, ondoren azalduko ditugun irizpideak kontuan 
hartuta.   

 
Zerbitzu Orokor Prozesaletan bezala, bulego orokor hauen artean ere desberdintasun asko 

daude bai kalkulatutako tamainari dagokionez eta bai garatzea aurreikusita duten funtzioen 
prestakuntzari dagokionez.   

 
Zerrenda exhaustiboa da eta, ingurunearen arabera, zerbitzu gisa sortzeak zentzurik ez 

duen bulegoak sartzen dira bertan. Hala ere, banaka edo beste zeregin batzuekin batera, Justizia 
Saileko organo eskudunak emandako jarraibideekin bat datozen funtzioak betetzen dituzten 
postuak izan daitezke.  

 
Prozeduraren ikuspegi zorrotzarekin Zerbitzu Orokor Prozesaltzat jo ezin diren laguntzako 

bulegoak soilik sartu dira. Dena den, gure iritziz eta esleitutako funtzio eta zereginen arabera, 
zerbitzuok Kudeatzailetza Teknikoaren erantzukizunen barruan sartu beharko lirateke.    

 
Antolamendu-eredu berriaren ezarpenaren hasierako fasean, laguntzako bulego 

orokorretako lanpostuak Justizia Administrazioaren zerbitzura diharduten langileek beteko dituzte, 
gaur egun haiei esleitutako funtzio guztiak edo batzuk betetzen ari diren pertsonak optimizatzeko 
helburuarekin. Pertsona horiek, organikoki, Giza Baliabideen Zuzendaritzaren mende daude eta, 
funtzionalki, gaur egun, Dekanotzen mende. Botere Judizialaren Lege Organikoaren erreforma 
aplikatuz, atxikipen hori aldatu egin behar da eta geroago egin ahal izango dira estali behar 
dituzten postuen eta kidegoen birformulazioak.      
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Proposatutako antolamendu-ereduaren arabera, honako arau hauen baldintzapean ezarri 

behar dira laguntzako bulego orokorrak: 
 

Egoitza judizial bakoitzean bulego orokorren egitura egokiena eta bere ezaugarrietara ongien 
egokitzen dena aztertu beharko da honako gai hauek kontuan hartuta:  

− Ingurunearen ezaugarriak (hiritarra, landatarra, zabala, herri-pilaketak eta abar)  

− Egoitzaren tamaina (auzien kopuruari dagokionez) 

− Egoitzan dauden jurisdikzioak. 

− Ateratzen diren bulego orokorren tamaina 

− Eraikin judizialen banaketa geografikoa.   

 

− Bulego orokor bakoitzak PAZ (Prozesua Antolatzeko Zerbitzu) bati edo gehiagori, hainbat 
ZLUPri eta behar diren Zerbitzu Orokor Prozesal guztiei eman diezaieke laguntza. 

− Bulego orokorrak jurisdikzio eta auzialdi desberdinetako PAZ eta ZLUPei aldi berean zerbitzua 
eman ahal izateko daude pentsatuta.  Aurrerago aztertuko da komenigarriago den, gero 
aipatuko diren arrazoiengatik, bulego orokorrak aparte jartzea. 

− Bulego orokor batzuek, interesa nabarmena denean, zerbitzua eman diezaiekete egoitza 
desberdinetako PAZ, ZLUP eta Zerbitzu Orokor Prozesalei (esaterako, Kudeaketarako 
Informazio Bulegoari). 

 

Barruti judizialaren tamainaren arabera eta errentagarritasun-kontuak aintzat hartuta, 
espezializazio desberdineko bulegoak biltzen dituen makrobulegoa era daiteke. 

 
Ondorengo taulan daude jasota proposatutako laguntzako bulego guztiek komunean dituzten 

hainbat iritzi.    
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Barne-
antolamendu
a 

Laguntzako bulego orokorra Eusko Jaurlaritzako funtzionarioek osatuko dute eta 
bulegoak behar bezala funtzionatzeaz arduratuko den laguntzako bulegoko arduradunak 
zuzenduko du. 
 
Bulego orokorren barruan eta gaiak eta kopuruak hala eskatzen badute, lantaldeak sortu 
beharko dira eta aurrez finkatutako lan-eremu bat estali beharko du horietako 
bakoitzak.   
 
Laguntzako bulego orokor bateko lantalde bakoitzaren buruan, agindutako zerbitzuetan 
aditua den funtzionario arduradun funtzional bat jarri ahal izango da, kasuaren arabera 
laguntzako bulego-burua bera izan daitekeena. Eratzen diren taldeek ez dute zertan 
funtzionario kopuru bera izan: zerbitzuaren edo funtzioaren tamainaren edo 
konplexutasunaren baitan egongo da. 
 

Mendekotasu
n hierarkikoa  

Bulego orokorreko funtzionarioak bertako buruaren mende egongo dira. bulego-burua, 
aldi berean, laguntzako bulego Orokorren Lurralde Historikoko arduradunaren edo 
teknikariaren mende egongo da.  
 
Bulegoaren handitasunaren eta konplexutasunaren arabera, eratutako lantalde 
bakoitzeko funtzionarioak bulego-buru arduradunaren mende egongo dira funtzionalki. 
 
Justizia Administrazioaren zerbitzura diharduten funtzionarioen kasuan, hierarkikoki, 
Giza Baliabideen Zuzendaritzaren mende egongo dira. 
 

Pertsonala Laguntzako bulego orokor bakoitzeko buruak bere erantzukizunpeko bulegoaren 
kudeaketa ondo egiteko behar diren ezagutzak izan behar ditu.  
 
Bai bulego-burua eta bai bulegoko gainerako langileak Eusko Jaurlaritzako 
funtzionarioak izango dira eta, aldi berean, Justizia Administrazioko funtzionarioen 
kidegokoak edo beste funtzionario-kidego batzuetakoak izan daitezke. Laguntzako 
bulego orokor bakoitzeko lanpostuen definizio zehatzean bakoitzetik ondorioztatzen 
diren eskakizunak espezifikatu eta xehatuko dira.  
 
Laguntzako bulego orokorretako lanpostuak bete behar dituzten langileen 
prestakuntzari Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak egin 
beharko dio aurre. 
 
Justizia Administrazioaren zerbitzura diharduten funtzionarioen kasuan, prestakuntza 
Giza Baliabideen Zuzendaritzaren baitan egongo da. 
 

 
 
Eredu berriko antolamoldea eratzeko proposatutako Unitate Teknikoari Laguntzeko Bulego 
Orokorren zerrenda emango dugu ondoren. Gaur egun exhaustiboa izan nahi duen zerrenda hori, 
etorkizunean antzematen zaizkion premia berrien arabera birplanteatu eta handitu beharko da.  
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− Barneko eta kanpoko mezularitza. 

− Judizio-aretoei emandako arreta 

− Kudeaketarako informazioa 

− Jendearen arretarako, kexak jasotzeko eta informazioa emateko zerbitzua (BAZ) 

− Peritazio zibiletan txandak kudeatzeko zerbitzua. 
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6.5. Laguntza-unitateak 

Eskuordetutako izapidetze-funtzioak betetzen dituzten organo gisa ulertuta, ez zerbitzu 
orokorrak eta ez bulego orokorrak kontuan hartzen ez diren arren, beharrezkoa da egiteko 
nagusitzat organo judizialetan eta zerbitzu orokorretan egiten den lanari gai jakin batzuetan 
laguntzea duten Justizia Sailburuordetzaren mendeko zerbitzuak edo erakundeak aipatzea.  

 
Zerbitzu edo erakunde horiei dagokienez, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren 

Egitura Organiko eta Funtzionalari buruzko 315/2005 Dekretuaren arabera, Justizia 
Administrazioarekiko Harremanetarako Zuzendaritzari dagokio bulego judizialetan, Fiskaltzetan eta 
Auzitegiko Medikuntzako Euskal Erakundean Antolamendu Plana proposatzea eta ezartzea eta 
bere jarduerak koordinatzea eta Auzitegiko Medikuntzako Euskal Erakundearen, lantalde 
psikosozial judizialen, peritu judizialen eta euskarako itzultzaile-zerbitzuaren antolamendua eta 
funtzionamendua zuzentzea.  

 
Giza Baliabideen Zuzendaritzari dagokionez, pertsonal-politikak planifikatu eta bultzatzeaz 

gain, pertsonalaren buruzagitza-, antolamendu- eta kudeaketa-eskumenak gauzatzen ditu justizia-
administrazioko pertsonalarekiko eta lan-kontratuko langileekiko eta organo judizialetarako eta 
Auzitegiko Medikuntzako Euskal Erakunderako pertsonalaren dotazioa sustatzen du zerbitzuaren 
ikuskapen orokorra garatuz. 

 

6.5.1   Auzitegi Medikuntzako Euskal Erakundea 

Organikoki, Eusko Jaurlaritzaren Justizia Sailari atxikitako erakunde independentea da, 
xede nagusitzat Justizia Administrazioa zerbitzatzea duena. Egiteko horretan, aholkularitza 
teknikoa eskaintzeaz gain, Karrera Judizial edo Fiskaleko kideek medikuntzari buruzko gaietan 
eskatzen dizkioten irizpen guztiak egin behar ditu. 

 
AMEEk hiru zuzendariordetza ditu, Lurralde Historiko bakoitzeko bana, eta egoitza bat du 

Barakaldon. 

 

6.5.2   Lantalde psikosozial judizialak 

Lantalde psikosozial judiziala organo teknikoa da eta jurisdikzio guztietako  (bereziki zigor-
arloko eta familiako jurisdikzioetako) epaitegiei, auzitegiei eta fiskaltzei beren espezializazio-
esparruan aholkularitza teknikoa eta laguntza eskaintzea du helburu. 
 

Funtzio perizialetan, honako hauetan da espezialista:  

1. Adingabeei buruzko auzietan: Adingabeen erantzukizun penala (aholkularitza, 
laguntza teknikoa eta bitartekaritza). Adingabeen babesa, sexu-eraso eta -abusuak 
eta haurren lekukotzak.   
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2. Familia Zuzenbideko prozedurak.  

3. Balorazio psikologikoak eta sozio-familiarrak, bereziki sexu-delituen eta etxeko 
indarkeriaren biktimetan eta lekukotzaren eta uko egitearen balorazioa.    

4. Nortasunaren eta psikometriaren azterketa osagarriak egozgarritasunaren 
balorazioan eta ezintasun-kasuetan.  

 

6.5.3 Peritazio judizialen zerbitzua 

Peritazio judizialen zerbitzuak EAEko organo judizial guztien aditu-txostenen eskariari 
erantzuten die eta, besteak beste, ondasun higiezin, higigarri eta automobilen balorazioari buruzko 
aditu-txostenak egiteko ardura du.  Zerbitzu honetatik kudeatzen dira, baita, kanpoko peritazioak 
direlakoak ere, hau da, beste edozein mailatako jarduketa-eremuko peritazioetan adituak diren 
pertsonak izendatzea eskatzen dutenak. 
 

6.5.4    Itzultzaile-zerbitzua 

Euskarako itzulpen- eta interpretazio-taldeak itzulpen idatziak eta interpretazioak egiten ditu 
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Lurralde Historikoetako Bulego Judizialetan. 
 

6.5.5   Genero-indarkeriaren arloan babes-aginduak koordinatzeko zentroak 

Genero-indarkeriaren aurka erabateko babesa emateko neurriei buruzko abenduaren 28ko 
1/2004 Lege Organikoak eta horren aurrekoa den etxeko indarkeriaren biktimak babesteko agindua 
arautzen duen uztailaren 31ko 27/2003 Legeak koordinazio-zentroak izeneko administrazio-
antolamendua aurreikusi dute organo judizialen eta Administrazio eskudunen arteko 
komunikazioen arintasuna bermatzeko babes-neurriak hartu ahal izateko, bai laguntza sozialekoak, 
juridikokoak, osasun-laguntzakoak, psikologikokoak edo beste edozein motatakoak direla ere.  
Koordinazio-zentroek, bestalde, biktima beti eduki behar dute informatuta inputatuaren prozesu-
egoerari buruz eta hartutako kautelazko neurrien irismenari eta indarraldiari buruz.  

 
Horregatik, gutxieneko egitura ezarri da, funtzionalki Justizia Administrazioarekiko 

Harremanetarako Zuzendaritzaren mende eta organikoki Giza Baliabideen Zuzendaritzaren mende 
dagoena eta Gobernu Kontseiluak esleitutako funtzioei aurre egiteko aukera ematen duena.  

 
Justizia Administrazioaren zerbitzuko kidegoetako lan-taldearen dotazioa 6 profesionalez 

osatu da hasieran (prozesu- eta administrazio-kudeatzaile bat eta 5 prozesu- eta administrazio-
izapidegile). 
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6.6    Justiziarekiko lankidetza-zerbitzuak 

Organikoki eta funtzionalki Zigor-arloko Betearazpen Zuzendaritzaren mendekoak. Berez 
Antolamendu Planeko elementuak ez diren arren, azken fasean, Antolamendu Plan hau ezarri 
ondoren, bere barne-antolamenduari aurre egiteko eta osatuko dituzten profesionalen kategoria, 
funtzioak eta zereginak zehaztasun handiagoz finkatzeko aurreikuspena egin da. 
 

a) Delituaren biktimari laguntzeko zerbitzua (BLZ) 

Delituaren biktimari laguntzeko zerbitzuetan legelariak, psikologiako profesionalak eta gizarte-
langileak daude, eta biktimei euren eskubideen egikaritzan aholkuak ematea eta delitua jasan 
ondoren biktimek dituzten arazoei erantzutea da beraien lana. 

Premiak: 13 profesional (arlo juridikoa, psikologikoa eta laguntza sozialekoa). 
 

b) Atxilotuari laguntza emateko zerbitzua (ALEZ) 

Atxilotuei edo auzipetutako pertsonei arreta eta laguntza emateko doako zerbitzua da. 
Atxilotutako pertsonei behar duten laguntza ematen die beren gatazkak gainditzeko eta gizartean 
txertatzea lortzeko. Alde horretatik, hasierako laguntza ematen die, lehen mailakoa, beren egoerari 
buruzko eta eskuragarri dituzten baliabide soziokomunitarioei buruzko informazioa eskainiz; 
zerbitzu honek zubi-lanak egiten ditu Justizia Administrazioaren eta gizarte-zerbitzuen artean. 
Ondoren, problema konkretuak konpontzera bideratutako lan-plana jartzen da martxan –gizarte-
zerbitzuei buruzko informazioa, ostatua, toxikomanien errehabilitazioko programak, etab.–; 
azkenean, zerbitzuaren esku-hartzea familia girora eta ingurune sozialera ere zabaltzen da. 

Premiak: 10 profesional (langile sozialak eta laguntzaileak) 

 

c) Zigorrak betearazteko eta gizarteratzeko laguntza-zerbitzua (BGLZ) 

EAEko Organo judizialei eta fiskaltzei zigorrak betearazteko arloan laguntzea eta zigortutako 
pertsonei gizarteratzen laguntzea dira BGLZren gaur egungo egitekoak. Zigortutako pertsonekin 
gizarte-lanak egiteko planak zentralizatzeaz eta egiteaz arduratzen da zerbitzu hau eta Justizia 
Administrazioaren eta baliabide sozial publiko eta pribatuen arteko katalizatzailea da. 
Espetxeratuen zaintzako epaitegiari ere laguntza ematen zaio baldintzapeko askatasunen eta 
zentro psikiatrikoetan barneratutakoen segurtasun-neurrien jarraipenerako eta baldintzapeko 
askatasun-espedienteei buruzko informaziorako. 

Premiak: 6 profesional (langile sozialak eta laguntzaileak) 

 

d) Zigor-arloko konponbideko bitartekotza-zerbitzua 

 
Erabaki gabe dago, modu mailakatuan ezartzeko prozesuan dagoelako.  

 



 

JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE  
SEGURANTZA SAILA 

Justizia Sailburuordetza 

Giza Baliabideen Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Viceconsejería de Justicia 

Dirección de Recursos Humanos  

 188

7. EKINTZA-PLANA: ANTOLAMENDU-PLANA EAE-KO JUSTIZIA -
ADMINISTRAZIOAN EZARTZEA 

7.1. Estrategiak 

Edozein ohartzen da antolamendu-eredu bat aldatzeak duen konplexutasunaz, betiere, 
antolamendu-eredu hori jurisdikzio-funtzioari euskarri ematen dion egitura gisa ulertuta. Horregatik, 
aldaketa-prozesua luzea izango da. Zehaztasunez planifikatuta eta aurrekontuan sartuta egon 
behar du, izan ere, era horretako prozesuek baliabide ekonomiko eta giza baliabide bereziak behar 
baitituzte. Ereduaren bilakaera-prozesu honetan erabakigarritzat hartzen diren gidalerroak azaldu 
nahi dira atal honetan. 

 
Gainera, kontuan izan behar da proposatutako ereduak gobernuaren konpromiso 

handiagoa adierazten duela justizia-administrazioarekiko, eta konpromiso horrek eskatuko duela 
era guztietako baliabideak esleitzea eta horiek era iraunkorrean mantentzea behin ezarpena 
amaitutakoan, iraunkortasuna bermatzeko. 

 
Elkarrizketak hasi beharko dira, edo baita negoziazioak ere, hala tokatuz gero, estatu nahiz 

erkidego mailan, botere judizialarekin, botere betearazlearekin, sindikatuetako ordezkariekin, 
fiskaltzarekin, elkarte profesionalekin, legekarien kontseiluekin, elkargo profesionalekin, etab. 
Halaber, gogora ekarri behar da arauak aldatzeko hainbat ekimen, estatu nahiz erkidego mailakoak 
horiek ere, jarri beharko direla abian, eta egiazko ezarpenari ekin aurretik burutu beharko direla. 

 

Ezarpen-estrategiak definitu dira, legeak ahalbidetzen duen eremuan eta neurrian. 
Antolamendu-eredu berria arautzerakoan eskumenak ematen zaizkien erakundeek abian jartzen 
dituzten ekimenen arabera egongo da estrategia horiek berezkoak dituzten helburuak lortzea edo 
ez. Zentzu horretan, esan behar da, nahiz eta Autonomia Erkidegoek parte hartu Gobernu 
Idazkariaren eta Idazkari Koordinatzaile Probintzialen izendapen-prozesuan, izendapena bera 
Justizia Ministerioaren eskumena dela. Antolamendu-ereduaren ezarpenerako eskumen hori 
arautzeak garrantzi handia du, idazkari judizialen kidegoko goren karguen figurak eta BJLOn 
esleitu zitzaizkien funtzioek bezala. Beraz, zaila da estrategiak zehaztea, nahiz eta ezinbestekoa 
den kontuan izatea, une honetan, eredu berriaren ezarpenari buruzko arazoen inguruko hainbat 
gai. 

 

Lehenik eta behin, esan behar da gogoeta hauek suposizio honetan oinarritzen direla: ezarri 
beharreko ereduak orain arte kontuan hartu diren proposamen guztiei erantzuten diela. Helburuen 
murrizketa edo aldaketa batek, agian, arrazoia ken diezaieke ondoren azaltzen diren gogoetetako 
batzuei.  

 
Aldaketaren tamaina dela-eta, baldintza garrantzitsu batzuk ezarri behar dira: 

− Autonomia Erkidegoaren barruan jarduketa partzialak araututa egon behar dute. Horrela 
egin ezean, ezinezkoa da kontrolatzea barruti judizialetako edo probintzia-eremuetako 
aldaketa, eta horietan beharrezkoa izan daiteke estrategia partikularrak aplikatzea, 
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bolumenagatik edo bestelako arrazoiengatik. Edozein kasutan, badirudi argi dagoela 
ereduaren ezarpenean malgutasun handia egonda ere, Autonomia Erkidegoko organo 
judizial guztientzat epe-muga lotesle eta komun bat egon beharko lukeela.  

− Barruti judizialak izan behar du eredua ezartzeko eta aldaketen jarraipena egiteko unitatea 
Euskal Autonomia Erkidegoan. Barruti judizial garrantzitsuetan jurisdikzioaren arabera 
jardun ahal izango da, betiere, egoki irizten bazaio bolumen-kategorien arabera. 

− Kontuan izan behar da, edonola ere, eredu berriko proposamen batzuek barruti judiziala 
baino goragoko eremuak hartzen dituztela. Kasu horietarako ezarpen-plan bereziak 
egitera behartzen gaitu baldintza horrek. 

− Espazio fisiko berriak prestatu beharko dira, eta beste batzuk egokitu, bulego judizialetan 
lan-baldintza egokiak izateko. II. eranskinean jasotzen dira hasieran detektatutako 
beharrak, eta horiek beren eragina izango dute bai aurrekontuetan bai ezarpenean ere. 

− Azkenik, gogoeta hau egin behar da: aldaketa-prozesuak ahalik eta laburrena izan behar 
du, kontuan izanda epe horretan errealitate desberdinek batera bizi beharko dutela 
(hainbat eratako langileak, metodologiak, antolamenduak, sistema informatikoak, etab.), 
eta horrek arazoa askoz ere konplexuagoa egingo duela. Puntu honetan, funtsezkoa da 
trebakuntza-prozesu egokiak diseinatzea eta abiaraztea. 

 

7.2. Etapa globalak 

 
Adierazitako gidalerroekin bat, antolamendu-eredu berria ezartzeko ekintzak hurrenkera 

honetan gauzatu behar dira: 

− Plangintza orokorra onartzea, eta ezarpen-plan xeheak eta koordinatuak diseinatzea. 

− Ezarri behar den antolamendu-ereduaren eta BJLOren arauzko garapenaren eremua eta 
dimentsioa definitzea. Garapen honek 2 osagai nagusi ditu: arauzko garapena, Justizia 
Ministerioaren eskumenekoa dena, eta Lanpostu Zerrendaren garapena, Eusko 
Jaurlaritzaren eskumenekoa. 

− Eredu berria ezartzeko giza baliabideak hornitzea. 

− Aldaketa lideratuko duten erakundeak sortzea. Zentzu honetan, lehen une batean 
Aldaketaren Kudeaketa Taldeak (ez organikoak, baizik eta funtzionalak) Harremanetarako 
Zuzendaritzatik bertatik zuzendutako unitate eragile gisa duen zeregin erabakigarria 
azpimarratu behar dugu.  

− Antolamendu berria osatuko duen langile ororentzako trebakuntza-plan bat diseinatzea eta 
egikaritzea. 

− Antolamendu berrirako beharrezko bitarteko materialak hornitzea. 
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− Antolamendu judizial berria abian jartzen parte hartuko duten botere, erakunde eta 
elkarteekin elkarrizketak, edo tokatuz gero, negoziazioak garatzeko egiaztatze-, eztabaida- 
eta gogoeta-taldeak sortzea. 

− Eredua dagokien barruti judizialetan ezartzea, zehaztutako planifikazioaren arabera. 
Barruti judizial baten bolumenak edo arazo espezifikoak ekintza bat baino gehiago 
eskatzen dituenean, jurisdikzioka adibidez, ezarpenak baldintza horiek kontuan izango 
ditu. 

− Ereduaren elementu batzuk ezartzea barruti judiziala baino goragoko lurralde-eremuetan 
—fiskaltza eta beste batzuk—, Lurralde Historikoan edo Autonomia Erkidegoan dagoen 
gainerako erakunde judizialera iritsiz. 

− Ezarritako egitura mantentzea, antolamendu judizial berriak funtziona dezan beharrezko 
baliabide ekonomikoak, giza baliabideak eta baliabide materialak hornituz. 

 

7.3. Aldaketaren kudeaketa 

 
Arreta berezia eskaini behar zaio aldaketaren kudeaketari, izan ere, aldaketak, EAEko 

organo judizial eta bulego fiskal guztiei eragingo baitie. Aurreikusten den egitura-aldaketa 
handiarekin batera, bulego judizialeko kideen arteko parte-hartze eta harreman mota berri eta 
eraginkorragoek etorri behar dute, hori guztia Administrazio Justiziako kidego bakoitzaren 
harremanen eta erantzukizunen barruan.  
 

Bulego judizial eta fiskalaren eraketa berriaren arrakastaren zati handi bat alderdi teknikoak 
giza alderdiekin txertatzen dituen aldaketaren kudeaketa on batean eta lehengo jokabide-ereduak 
ezabatzean eta lortu nahi den aldaketarekin bat datozen beste batzuk ezartzean oinarritzen da. 

 
Lehen esan den bezala aldaketa-prozesuak ahalik eta laburrena izan behar du, kontuan 

izanda epe horretan errealitate desberdinek batera bizi beharko dutela (hainbat eratako langileak, 
metodologiak, antolamenduak, sistema informatikoak, etab.), eta horrek arazoa askoz ere 
konplexuagoa egingo duela. Puntu honetan funtsezkoa da "Giza Baliabideen Plan Estrategikoa" 
izeneko III. eranskinean egokitu eta zehaztutako prestakuntza-prozesuak diseinatzea eta 
prestatzea. 

 
Aldaketan ondo identifikatutako bi kontzeptuk esku hartzen dute: abiatzeko egoera eta xede 

egoera.Nahitaezkoa da Plan honetan deskribatutako xede-egoera erakundeko kide guztiek 
ezagutzea. Horrela, aldaketaren kudeaketak komunikazio-plan intentsiboa beharko du nahitaez. 

 
Plan honen tamaina kontuan hartuta, komeni da Justizia Administrazioarekiko 

Harremanetarako Zuzendariak zuzendutako aldaketaren Kudeaketa Talde bat aldi baterako 
sortzea. Taldeak esku hartuko du antolamendu-eredu berria ezartzeko prozesuan parte hartuko 
duten erakundeetako arduradunekin edo ordezkariekin egingo diren bileretan —negoziazio 
sindikalari buruzko kontuetan izan ezik—, prozesuaren plangintza xehetasunez diseinatuko du eta 
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xedatutako planak behar bezala egikaritzea kudeatuko du, baldintzek hala eskatzen dutenean 
planak egokituz eta aurrekontu-zuzenketak edo behar diren giza baliabideen eta baliabide 
materialen dotazioak eskatuz.  

 
Bestalde, osatzen duten pertsona batzuek aipatutako komunikazio-plana garatu ahal izango 

dute. Aldaketaren Kudeaketa Taldearen osaera planaren kudeaketa-organoetan adierazten dena 
izango da. 
 
 

7.4. Ezarpen-egutegia 

Ezarpen-egutegia bi mugarritan banatzen da: Lehenik eta behin antolamendu berria 
martxan jartzeko behar diren eta martxan jarri aurreko jardunak zehazten dira eta, ondoren, 
antolamendua gauzatzeko egutegia. 

 
Jardun-egutegi hau bi irizpidetan oinarritzen da funtsean: Alde batetik, aplikazio 

informatikoak antolamendu-aldaketari laguntzeko premian eta, bestetik, gauzatu beharreko 
aldaketaren tamaina kontuan hartuta, zailtasun-irizpidean, izan ere, auzi eta organo judizialen 
kopuru txikiagoa duen Gasteizko barruti judizialarekin hasi eta Bilboko konplexuagoarekin amaitzen 
baita. 

 
Bestalde, ezarpena hainbat barruti judizialetan aldi berean egiteak aukera emango du 

ezarpen-taldeek informazio garrantzitsua emateko eta antolamendu berria hedatzen ari den beste 
toki batzuetakoarekin alderatzeko.  

 
Zentzu horretan, aldaketarako behar den aplikazio informatikoa antzeko irizpideekin eta 

bulego judizialaren erreformak eragindako barruti judizialetan ezarriko da.  
 

 

7.4.1. Bulego judizial berria martxan jartzeko muga rriak 

 

BULEGO JUDIZIAL BERRIA 
MARTXAN JARTZEKO 

MUGARRIAK 
ATAZAK 

1. LANPOSTU-
ZERRENDAREN 
NEGOZIAZIOA ETA 
PROPOSAMENA 

− Sailaren onespena 
− Zereginak eta Funtzioak 

2. HASIERAKO 
ONARPENA − BJKNren aurretiko txostenarekin 
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BULEGO JUDIZIAL BERRIA 
MARTXAN JARTZEKO 

MUGARRIAK 
ATAZAK 

3. HASIERAKO 
ANTOLAMENDURAKO 
ETA IDAZKARIEN 
LANPOSTU-
ZERRENDARAKO 
MINISTERIOARI 
EGINDAKO 
PROPOSAMENA 

− Antolamendu Plana eta funtzionarioen oinarrizko lanpostu-zerrenda 
Ministerioa osatzeko eta Idazkari Judizialen lanpostu-zerrenda. 

4. KANPOKO 
TXOSTENAK (BJKN 
ETA JUSTIZIA 
MINISTERIOA) 

− BJKNra bidali zerbitzu orokorrak sortzeari buruzko txostenerako 
− Ministeriora bidali lanpostu-zerrenda behin betiko onartzeko 

5. LANPOSTU-
ZERRENDA BEHIN 
BETIKO ONARTU ETA 
ARGITARATZEA  

− Lanpostu-zerrenda Aldizkarietan argitaratzea. 

6. AKOPLAMENDUKO 
PROZESUAK 

− - Izendapen bera edo funtzioen eduki bera duten postuak izendatzea.  
Berrespena. 

− Berrantolamendua 
− Birbanaketa 

7. ZERBITZU 
OROKORRETAKO 
ETA FISKALTZAKO 
BURUZAGITZAK 

− Meritu Lehiaketa deitzea 
− Ebatzi eta argitaratzea 

 
 
 
 

7.4.2. Bulego judizial berriaren hedapenerako egute giaren mugarriak 

 

SAILA ATAZAK AURREIKUSITAKO DATA 

EGUNGO ZERBITZU 
OROKORRAK 
HOBETZEA 

− Azterketa 

− Ezarpen partziala 

− Buruzagitzak ezartzea 

2008ko UZTAILA 
2008ko IRAILA-ABENDUA 

GASTEIZ/ TOLOSA/ 
AMURRIO, AZPEITIA 
ETA BALMASEDA 

 2009ko LEHEN SEIHILEKOA 
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IRUN/ BERGARA/ 
GETXO/ 
BARAKALDO 

  2009ko BIGARREN SEIHILEKOA 

GERNIKA / 
DURANGO / EIBAR / 
DONOSTIA ETA 
BILBO 

 2010eko LEHEN SEIHILEKOA 

* Prozesu-legeak onartzearen araberako aldaketen mende daude data hauek 
 

7.5. Antolamendu Planaren Kudeaketa Organoak 

 Planaren planifikazioari, koordinazioari eta jarraipenari begira, aginte-koadro bat diseinatu da, hiru 
erantzukizun-maila garatuko dituena: 
 
PLANEKO ORGANO GORENAK 
 

- Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua 
- Justiziako sailburuordea. 

 
JARRAIPEN ETA EBALUAZIORAKO ORGANOA 
 

- Justizia Administrazioarekiko Harremanetako zuzendaria. 
- Giza Baliabideen Zuzendaria. 
- Organo judizialen ordezkaritza (Auzitegi Nagusiko Gobernu Salaren ordezkaria) 
- Idazkaritza Judizialaren ordezkaritza (Gobernu Idazkaria) 
- Fiskaltzaren ordezkaritza (Autonomia Erkidegoko Fiskaltza Nagusiaren ordezkaria) 
- Langileen ordezkaritza 
- Abokatuen elkargoko ordezkaritza. 
- Prokuradoreen elkargoko ordezkaritza. 

 
 
APJ-REN KUDEAKETA-ORGANOAK 
 
a) Aldaketaren Kudeaketa Taldea (bakarra) 

- Justizia Administrazioarekiko Harremanetako zuzendaria, taldea koordinatu eta 
sustatuko duena 

- Giza Baliabideen zuzendaria 
- Gobernuko idazkaria 
- Idazkari koordinatzaile probintzialak 
- EATetako lurralde-arduradunak. 
- Plangintza- eta koordinazio-arduraduna. 
- Langileen arduraduna 
- Informatika-arduraduna. 
- Herrilanen arduraduna. 
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b) Ezarpen-taldeak (Lurralde Historiko bakoitzeko bana) 
 

- Justizia Administrazioarekiko Harremanetarako Zuzendaritzaren plangintza- eta 
koordinazio-arduraduna, taldea koordinatuko duena. 

- EATko lurralde-arduraduna. 
- Giza Baliabideen Zuzendaritzako ordezkaria. 
- Kudeaketa Teknikoko pertsonal teknikoa 
- Idazkaritza Judizialeko ordezkaritza (Idazkaria, Koordinatzailea) 
- Organo judizialen ordezkaritza 
- Fiskaltzaren ordezkaritza 
- Kualifikatutako erabiltzaileen ordezkaritza (abokatuak eta prokuradoreak) 
- Langileen ordezkaritza * 

 
* Lan-baldintzak arautzen dituen III. Akordiotik sortutako Hobekuntza Taldeei buruzko 
aurreikuspenekin koordinatuz eta Akordio horren eremuan sartuta ez dauden kolektiboen 
presentzia bermatuz. 
 
 
 

7.6. Antolamendu Planaren jarraipena 

 
Plana barruti judizialetan pixkanaka ezarriko denez, eta ezarpen hori arrazionaltasun eta 

egokitasunik handienarekin egingo dela bermatzeko, Planaren jarraipena nahitaez lotuta dago 
ezarpena prestatzearekin eta ebaluatzearekin. 
 

I. Ezarpenak baino lehen: 
 
Justizia Administrazioan lan egiten duten kolektiboei tokia egiteko Ezarpen Taldeak jarriko 

dira Lurralde Historiko bakoitzean plana ezarri aurretik. Talde horiek solaskide izango dira Planaren 
prozesu osoan. Langile guztiek hartuko dute parte, izan ere, prozesuaren arrakasta, proposatutako 
erreformarekiko langileek izaten duten inplikazioaren eta konpromisoaren baitan egongo baita 
zerbitzuaren hobekuntzaren benetako protagonistak izango direlako. Justizia Administrazioaren 
zerbitzura diharduen pertsonalaren parte-hartze zuzena, prozesuan zehar sor daitezkeen jakineko 
arazoen inguruko zeregin eta soluzio posibleei buruz dituzten ezagutzak partekatu eta 
aprobetxatzeko xedearekin, oso garrantzitsua da prozesu osoan zehar. 
  

Halaber, III. Hitzarmen Sindikaleko 41. artikuluan ezarritakoa betez, eta bulego judizial 
berriaren ezarpena sustatzeko, eta horrela, antolamendu-aldaketa behar bezala kudeatzeko, 
barruti judizial bakoitzean Hobekuntza Talde bat sortuko da. Talde horretan Administrazioak eta 
langileek hartuko dute parte, eta idazkari judizial, epaile, fiskal, abokatu eta prokuradoreen 
lankidetza izango du. 
 
 II. Bata bestearen ondoren etorriko diren ezarpen-faseekin batera: 
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Era berean, aurrez ikusitako ezarpenaren lehen fasearen ondoren (Gasteizen, barruti judizial 
nagusi gisa, eta Amurrio, Azpeitia, Tolosa eta Balmasedan, barruti judizial txiki gisa), azterlan xehe 
bat egingo da bertan izandako arazoen inguruan, arazo horiek aztertu eta disfuntzioak 
konpontzeko, ez bakarrik barruti jakin horretan, baita gerora egingo diren beste ezarpenetan ere, 
beharrezkoak irizten diren birprogramazioak egiteko. 
 
 III. Plana amaitutakoan: 
 

Txosten oso bat egingo da, eta bertan puntu hauek jasoko dira: proiektu globalaren alderdi 
onak eta txarrak, proiektuaren amaierako balorazioa, baita erabili diren baliabide materialena eta 
giza baliabideena ere. 

 
Mugarri horietako bakoitzean Plan honen helburuen betetze-mailari buruzko ebaluazioaren 

txostena egingo da. 2010eko txostena ebaluazioaren azken txostena izango da, baldin eta 
ezarpeneko aurreikuspenak bete ahal izan badira.  
 

Urteko txostenean Planaren betetze-mailari buruzko balorazioa jasoko da, eta bertan 
adieraziko dira bukatutako proiektuen kopurua, edo gauzatze-maila, eta estrategikotzat 
katalogatutako proiektu eta ekimenen betetze-mailaren eta garapenaren balorazio kualitatiboa 
egingo da. 
 

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

a) Urteko Programaren kudeaketa globala, eta Plan osoarekiko duen eragina. 
b) Proiektuen sendotzea.  
c) Harremanetarako Zuzendaritzaren beste Plan batzuei, adibidez, Hizkuntza Normalizatzeko 

Plan Orokorrari edo Informatika eta Komunikazioetako Laugarren Planari eragiten dieten 
ekintzen koordinazioa. 

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

horrez gain adieraziko da: 
 

a) ea Planean identifikatu gabeko ekimenetatik sortutako proiektuak diren,  
b) ea Planeko ekimenetatik sortutako proiektuak diren, baina hasieran bere horretan zehaztu 

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

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

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

Ebidentzia objektibo neurgarriak dira adierazle horiek, kudeaketaren faktore ezinbestekoak. 
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Aldizkako ebaluazio programatu horretan, helburuen eta emaitzen betetze-maila neurtzeaz 
gain, antolamenduko alderdi garrantzitsuei buruzko ezagutzak ere sartuko dira, bere 
errendimenduari eragin diezaioketenak eta honako hauek egiteko aukera emango dutenak: 

 
• Ebaluazio aurre-hartzailea:  Arazoa definitzeko aukera emango duen informazioa sortzea 

da bere helburua, arazoari bizkor aurre egiteko eta alternatibak formulatzeko. 
 

• Premien ebaluazioa: Aurre egin beharreko arazoa, bere eboluzioa, beste arazo batzuekin 
duen lotura eta abar ondo ezagutzea du helburu. 

 
• Ezarpenaren ebaluazioa: Hasierako diseinua benetako funtzionamenduarekin alderatzen 

du. Ebaluazio hori oso garrantzitsua da bulego judizialean egingo diren aldaketen gaur 
egungo egoeran. 

 
• Jarraipeneko ebaluazioa: Denboran zehar egiten dena da, programatutakoarekiko 

desbideratzeak antzemateko eta, behar izanez gero, neurri zuzentzaile egokiak hartzeko 
aukera emateko adinako informazioa emateko helburuarekin.  

 
• Kalitatearen ebaluazioa: Honako hauek dira bere helburuak: eraginkortasun- eta 

eragingarritasun-maila, aurrez finkatutako helburuekiko erroreen ehunekoa eta errore 
horietako bakoitzaren kausa ezagutzea, bulego judizial berrirako diseinatutako bulego 
bakoitzean eta zerbitzu orokor bakoitzean.  

 

Planaren Jarraipenaren eta Ebaluazioaren laburpena: 

 
Urtero egingo da Ebaluazio eta Jarraipeneko txostena. Honako hauek sartuko dira 

txostenean: Planaren betetze-mailari buruzko balorazioa, proiektuen aurrerapena, bukatutakoak 
xehatuz, eta egindako lanaren balorazio kualitatiboa, estrategikotzat jotako proiektu eta ekimenei 
arreta berezia eskainiz. 
 

Planifikatutako aldia amaitzean Ebaluazioko Azken Txostena egingo da. Planaren azken 
balorazioa, erabilitako giza baliabideak eta baliabide materialak eta Planak berak finkatutako 
betetze-mailari buruzko informazioa, analisia eta zehaztapena jasoko dira txostenean. 
 

Modu osagarrian, Planaren lehen fasea ezarri ondoren, lehen fase hori gauzatutako barruti 
judizialetan sortutako arazoen azterlan xehatua egingo da, ondorengo faseen doikuntzarako eta, 
behar izanez gero, birprogramaziorako disfuntzioak konpontzeko analisiarekin eta 
proposamenarekin. 
 

Helburuen eta emaitzen betetze-maila neurtzeaz gain, antolamenduaren alderdi 
garrantzitsuen ebaluazio osoa egiteko aukera emango duen Planaren aldizkako ebaluazioaren 
kalterik gabe egingo da azterlana. 
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Justizia Administrazioarekiko Harremanetarako Zuzendaritzak sustatuko ditu Planaren 
Jarraipeneko Txostenak eta Azterlanak. Planaren Jarraipen eta Ebaluazio Organoarekin 
koordinatuta eta Justizia Administrazioaren Euskal Behatokiak lagunduta burutuko ditu Planean 
bertan jasotako aurreikuspenetara doituz.  
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8.  KOSTUAK  

Planaren kostu osoak. Laburpena  

    2008 2009 2010 GUZTIRA 
Pertsonala 1.350.310,5      1.350.310,5 
Eraikinak 2.550.000 6.100.000 3.250.000 11.900.000 
Informatika  1.644.000 959.000 2.603.000 
Trebakuntza / Aldaketaren 
kudeaketa 300.000 300.000 300.000       900.000 

GUZTIRA   4.200.310,5 8.044.000 4.509.000 16.753.310,5 
 

 
 
Giza Baliabideak 
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        * Funtzio Publikoaren Zuzendaritzak lanpostu horien sorrerari eta dotazioari buruzko 

2008-EGUNGO LANPOSTUAK 2008- LANPOSTU BERRIAK* 

  Urteko 
ordainsaria 

Lanpo
stu 

kopur
ua 

Kostua  Urteko 
ordainsaria 

Lanpo
stu 

kopur
ua 

Kost
ua  

JUSTIZIA-ADMINISTRAZIOA 
 

  6 139.066,88    4 104.985,08 

EAT 
         4  

Prozesu- eta administrazio-
kudeaketa  

 
      26.246,27 4 104.985.08 

Prozesu- eta administrazio-
izapidetzea  

 
            

Laguntza judiziala  
             

Koordinazio-zentroa 
Biktimarentzako laguntza 
 

  6      0,00 

Prozesu- eta administrazio-
kudeaketa  

 
12.137,83 1 12.137,83     0,00 

Prozesu- eta administrazio-
izapidetzea  

 
 52.411,09 5   112.912,55       

            0,00  

ADMINISTRAZIO OROKORRA 
   5  

278.888,22    24                     827.350,32 

Harremanetarako Zuzendaritza 
   3 200.249,00   10 355.033,02 

23.-24.-25.-27. mailak  
  2 93.455,49 39.319,61 2 85.137.42 

18. maila  
 28.154,29. 1 28.154,29     0,00 

EAT (Harremanetarako 
Zuzendaritza) 
 

        8 269.895,6 

23. maila  
       39.319,61 4 157.278,44 

18. maila  
       28.154,29 4 112.617,16 

Giza Baliabideen Zuzendaritza 
   2 78.639,22   14 472.317,3 

23. maila  
 39.319,61 2 78.639,22 39.319,61 5 196.598,05 

18. maila  
       28.154,29 5 140.771,45, 

EAT (Giza Baliabideen 
Zuzendaritza) 
 

        10 337.369,5 

23. maila  
       39.319,61 2 78.639,22 

18. maila  
       28.154,29 2 56.308,58 

          4                       134.947.8 

GUZTIRA 
   11 417.955,1   28                       932.335,4 
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informazio positiboa eman eta aurrekontuan sartzen diren kasurako.   

 
 

Espazio fisikoak / eraikinak 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bulego judizial eta fiskalen konfigurazio berriak, euren espazio fisikoak aldatzea eskatzen 

du. Horrela, eraikin judizialen egungo diseinuak berrantolamendu eta berregituraketa 
garrantzitsuak izango ditu. 

 
Hala ere, eraikin judizial berriak eraikitzeko orduan erabili diren malgutasun- eta 

moldagarritasun-baldintzei esker, aipatutako legeak aurreikusten duen funtzionamendu-eredu 
berrira egokitu daitezke eraikin horiek. Hala ere, ez da ahaztu behar aipatutako berregituraketaren 
premia. 

 
"Ezarpena gauzatzeko premiak eta bitartekoak” izeneko II. eranskinean xehetasunez daude 

jasota, barruti judizialen arabera, Justizia Jauregien aldaketa-premiak. 
 
 

  2008 2009 2010 GUZTIRA 
ARABA 1.790.000 0 0 1.790.000 
Gasteiz 1.760.000     1.760.000 
Amurrio 30.000     30.000 
BIZKAIA 0 3.950.000 3.250.000 7.200.000 
Bilbo (Albia-Barroeta)   600.000 500.000 1.100.000 
Bilbo (Buenos Aires)     1.250.000 1.250.000 
Barakaldo   380.000   380.000 
Durango   290.000   290.000 
Balmaseda       0 
Getxo   2.660.000 1.500.000 4.160.000 
Gernika   20.000   20.000 
GIPUZKOA 760.000 2.150.000  2.910.000 
Donostia   420.000   420.000 
Bergara 700.000 1.500.000  2.200.000 
Eibar   60.000   60.000 
Irun   170.000   170.000 
Tolosa 60.000     60.000 
Azpeitia       0 
GUZTIRA  2.550.000 6.100.000 3.250.000  11.900.000 
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Sistema informatikoak 

 2009 2010  GUZTIRA 

ANALISIA, DISEINUA ETA 
ERAIKUNTZA 

1.002.000   0   0 1.002.000   

Moduluak 568.000   0   0 568.000   

Mantentzea (Erregistroa) 113.000 ±12.000       113.000 ±12.000 

Banaketa 9.000         9.000   

Izapidetzearen azpiegitura 38.000 ±6.000       38.000 ±6.000 

Izapidetzea 142.000 ±18.000       142.000 ±18.000 

Agenda 76.000 ±18.000       76.000 ±18.000 

Kontsultak 38.000         38.000   

Estatistikak 76.000         76.000   
Idazkarien kudeaketa eta 

Azpiegitura 76.000 ±12.000       76.000 ±12.000 

Aplikazio berriak 339.000   0   0 339.000   

PAZOP 189.000         189.000   

BZOP 28.000         28.000   

BJZO 28.000         28.000   

Bulego judizialak 94.000         94.000   

Egindako aplikazioak 95.000   0   0 95.000   

Zerbitzu Orokor Erkideak 76.000         76.000   

Fiskaltzak 19.000         19.000   

GAI OROKORRAK 642.000   0   0 642.000   

Kodea partekatzea 567.000 ±60.000       567.000 ±60.000 

Datu-basea 28.000         28.000   

Aldaketaren dokumentazioa 47.000         47.000   

PRESTAKUNTZA ETA EZARPENA     959.000   959.000   

                

GUZTIRA 1.644.000 ±126.000 959.000   2.603.000 ±126.000 
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I. ERANSKINA 
ANTOLAMENDU-EREDU BERRIKO UNITATEEN XEHETASUNA 
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Zuzeneko Laguntza emateko Unitate Prozesalak (ZLUP)  

 

Diseinua, 
antolamendua 
eta tamaina 

Epaitegi, sala edo sekzio espezializatuak adina sortuko dira. 
 
Behar diren oinarrizko dotazioak Justizia Ministerioak erabakitzen ditu Botere 
Judizialaren Kontseilu Nagusiak eta Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantza Sailak txostena egin ondoren eta hark erabakiko ditu bere antolamendu-
egitura eta bere azken tamaina ere. 
 

Pertsonalaren 
erantzukizuna 

Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren kudeaketa eta 
antolamendupean Justizia Administrazioaren zerbitzura diharduten funtzionarioen 
kidegoetako pertsonala. 
 

Egitekoak Epaileei eta auzitegiei Zuzeneko Laguntza emateko Unitate Prozesalaren egitekoa 
haiei euren funtzioak betetzen laguntzea da, luzatzen dituzten ebazpen guztiak 
zehaztasunez eta eraginkortasunez betetzeko behar diren ekintzak burutuz.  
 

Barne-zereginak  Zuzeneko Laguntza emateko Unitate Prozesalak honako zeregin hauek izango ditu: 

• Epailearentzako laguntza administratibo orokorra 

• Epailearen agenda 

• Epaien eta beste ebazpen batzuen transkripzioa 

• Idazkariari laguntzea bere funtzioak garatzen 

• PAZekiko harremana epailearen aginduz 

• Epaileak agindutako beste zeregin batzuk. 

Bestalde, PAZOPren zereginak bere gain hartu beharko ditu organo judizialari 
zerbitzatzen dion era horretako Zerbitzu Orokor Prozesalik ez dagoen kasuan.  
 

Barne-
antolamendua 

Zuzeneko Laguntza emateko Unitate Prozesal bat egongo da kide bakarreko (epailea) 
epaitegi bakoitzerako edo, bere kasuan, auzitegiko sala edo sekzio espezializatu 
bakoitzerako. Horregatik, magistratu edo epaile batek beti lantalde bera izango du 
esleituta bere organo judizialera. 
Zuzeneko Laguntza emateko Unitate Prozesal bakoitzaren tamaina lan-kargaren 
araberakoa izango da. 
Garatu beharreko eragiketa-funtzioek eta funtzionamenduko barne-ereduak finkatutako 
diseinuari eta antolamenduari erantzungo diote.  
 

Mendekotasun 
organikoa 

Justizia Administrazioaren zerbitzura dagoen pertsonala Giza Baliabideen 
Zuzendaritzaren mende egongo da organikoki. 
 

Mendekotasun 
funtzionala 

Unitate bakoitzak idazkari judizial bat izango du buru, unitate horietako bat baino 
gehiagotan esku hartu ahal izango duena.   
Idazkari judizial arduradunak dagozkion eskumenak eta funtzioak beteko ditu, bere gain 
utzitako laguntza emateko Unitate prozesalen zuzendaritza tekniko eta prozesalaz gain.  
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Beste kide 
batzuekiko 
esparrua eta 
harremana 

Laguntza emateko Unitate Prozesalak harremana izango du, alde batetik, dagokion 
PAZOPekin eta, bestetik, bere epailearekin edo bere magistratuekin eta, kasu 
bakoitzean, horiek eskuordetzen diotenaren ondoriozkoak. 

Pertsonala Bulego judizialeko lanpostuak Justizia Administrazioaren zerbitzura diharduten 
funtzionarioen kidegoetako langileek soilik bete ditzakete. 
Talde horretako langile guztiek prestakuntza egokia izan behar dute lan 
administratiboak egiteko. 
Prestakuntza espezifikoaz Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza 
Saila arduratuko da, harrerako prestakuntzaz izan ezik. Unitate bakoitzeko arduraduna 
arduratuko da horretaz.    
Zuzeneko Laguntza emateko Unitate Prozesalak beste baldintza batzuetan Prozedura 
Antolatzeko Zerbitzu Orokor Prozesalak bere gain hartuko lituzkeen funtzioak hartzen 
baditu, bai hori ez dagoelako bai ZLUPak tamaina handiegia duelako, Unitateko 
pertsonalak garatzen dituen izapidetzeko jarduera prozesalei buruzko behar adina 
ezagutza izan beharko ditu.  
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JUSTIZIA-MINISTERIOAK EZARRITAKO GUTXIENEKO DOTAZIO AK 

 

Urriaren 18ko JUS/3244/2005 Aginduak (2005eko urriaren 20ko BOE) finkatzen du 

Zuzeneko Laguntza emateko Unitate Prozesalen organo judizialetarako oinarrizko dotazioa.   

Oinarrizko dotazio horietan ZLUP bakoitzean egon beharko luketen lanpostu minimoak 

sartzen dira eta Justizia Administrazioaren zerbitzura diharduten honako kidego hauetako 

funtzionarioentzat gordetako lanpostuek osatzen dituzte: 

a. Idazkari judizialen kidegoa 

b. Kudeaketa prozesal eta administratiboko kidegoa 

c. Izapide prozesal eta administratiboko kidegoa 

Honako hauek dira Agindu horretan xedatutako oinarrizko dotazioak: 

Organoa Idazkaria Kudeatzaileak Izapidegileak 

1. auzialdia Bi ZLUPeko bat 1 1 

1. auzialdia / Erregistro 
Zibila 

1 1 1 

Familia Bi ZLUPeko bat 1 1 

Lan-arloa Bi ZLUPeko bat 1 1 

Merkataritza Bi ZLUPeko bat 1 1 

Adm. Auz. Bi ZLUPeko bat 1 1 

Instrukzioa 1 2 2 

Emakumearen aurkako 
indarkeria 1 2 2 

Zigor-arloa Bi ZLUPeko bat 1 1 

Adingabeen arloa Bi ZLUPeko bat 1 1 

Zaintza Bi ZLUPeko bat 0 2 

Epaitegi mistoak  1 2 2 

Sek. Mistoak (Auzitegia)  1 1 1 

Sek. Zibilak (Auzitegia) Bi Sekzioko bat 1 1 

Zigor-arloko Sek. 
(Auzitegia) 1 1 1 

Zibil/zigor-arloko sala (JAN) ZLUP bakoitzeko bat 1 Zibila 
1 Zigor-arloa 

1 Zibila 
1 Zigor-arloa 

Lan-arloko sala (JAN) Salako ZLUP bakoitzeko bat edo 
Sekzioko bi ZLUPeko bat 

Sekzio bakoitzeko 
bat 

Sekzio bakoitzeko bat 
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Adm. auzien sala (JAN) Salako ZLUP bakoitzeko bat edo 
Sekzioko bi ZLUPeko bat 

Sekzio bakoitzeko 
bat Sekzio bakoitzeko bat 

 
 

 

Zerbitzu orokor prozesalak 

 

Antolamendu-eredu berriaren barruan aintzat hartutako Zerbitzu Orokor Prozesalen 

zerrenda emango dugu ondoren. 

 

Hainbat epaitegi edo auzitegiri zerbitzua emango liokeen bulego bakarrean pilatu 

daitezkeen funtzio- eta zeregin multzoak aztertzeko orduan, lege berritik ondorioztatutako 

mugapenak izan dira kontuan bakoitzaren mendekotasunari eta antolamenduari 

dagokionez.  
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Atal honetan zehaztutako zerbitzu orokor prozesalak, berariazko deskripzioz, lege 

berrian idazkari judizialen kudeaketako erantzukizun gisa ageri direnak dira.   Aurreko 

paragrafoan deskribatutako ezaugarriak dituzten gainerako bulegoak Administrazio 

Unitateari eskainitako hurrengo atalean daude jasota. 

 

Zerbitzu orokor hauen artean desberdintasun asko daude bai kalkulatutako tamainari 

dagokionez eta bai garatzea aurreikusita duten funtzioen prestakuntzari dagokionez.  

Zerrenda exhaustiboa da eta, ingurunearen arabera, zerbitzu orokor autonomo gisa sortzea 

merezi ez duten zerbitzuak hartzen ditu, Zerbitzu Orokor baten barruko zerbitzu gisa 

geratzen direlarik. 

 

Proposatutako antolamendu-ereduaren arabera, honako arau hauen baldintzapean 

ezarri behar dira zerbitzu orokorrak: 

- Zerbitzu orokorrak Zuzeneko Laguntza emateko Unitate Prozesalekin komunikatuko dira 

(eta haien epaileekin eta magistratuekin). 

- Zerbitzu orokor batek laguntza eman diezaieke beste Zerbitzu Orokor Prozesal batzuei 

eta ZLUPei (Zuzeneko Laguntza emateko Unitate Prozesalei). 

- Zerbitzu orokorrak hainbat jurisdikzio eta auzialditako Zerbitzu Orokor Prozesalei eta 

ZLUPei zerbitzua emateko daude pentsatuta.  

- Hiriburu garrantzitsuetan, mota bereko zerbitzu orokor bat baino gehiago egoitza 

bakarrean sortzea zerbitzu bakarrerako izango lukeen tamaina handiegiak justifikatuko 

luke. 

 

Barruti judizialaren tamainaren arabera eta errentagarritasun-kontuak aintzat hartuta, 

zerbitzu desberdinak biltzen dituen zerbitzu orokor nagusia era daiteke. 

 

Hausnarketa horiek beraiek honako ondorio honetara eraman dezakete: jakineko 

zerbitzu orokorra eratzea ez dela beharrezkoa eta zerbitzu mota horretarako adierazten 

diren funtzioak Zerbitzu Orokorreko beste zerbitzu bat gehiago bezala integratzen direla. 
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Ondoren egingo den zerbitzu bakoitzaren deskripzioan azalduko den funtzio-zerrenda 

Zerbitzu Orokor gisa eratzen ez diren zerbitzuen kasuan ere ezinbestekoak diren funtzioei 

dagokie. Kasu horretan beste edozein unitatetan txertatu beharko dira. 

Egoitza judizial bakoitzean zerbitzu orokorren egitura egokiena eta bere ezaugarrietara 

ongien egokitzen dena aztertu beharko da, honako gai hauek kontuan hartuta:  

- Ingurunearen ezaugarriak (hiritarra, landatarra, zabala, herri-pilaketak eta abar)  

- Egoitzaren tamaina (auzien kopuruari dagokionez) 

- Egoitzan dauden jurisdikzioak. 

- Ateratzen diren zerbitzu orokorren tamaina 

- Eraikin judizialen banaketa geografikoa. 

 

Oro har, Zerbitzu Orokor Prozesal guztiek ondorengo taulan jasota dauden ezaugarriak 

dituzte barne-antolamenduari eta mendekotasun hierarkikoari dagokionez.  Zerbitzu orokor 

bakoitzari edo Zerbitzu Orokor baten barruko zerbitzuei dagozkien ondorengo tauletan 

honako gogoeta generiko hauetatik urruntzen direnean soilik adieraziko ditugu atal horiek:  

 
Barne-
antolamendu
a 

Zerbitzu Orokorra Justizia Administrazioko funtzionarioen kidegoko langileek beteko 
dute. 
 
Zerbitzu Orokor baten buruan zerbitzuaren funtzionamenduaz, gainerako idazkari 
judizialez (baleude) eta Zerbitzuko funtzionarioez arduratuko den idazkari judizial bat 
egongo da. 
 
Zerbitzu Orokorren barruan eta gaiak eta kopuruak hala eskatzen badute, lan-sekzioak 
sortu beharko dira eta aurrez finkatutako lan-eremu bat estali beharko du bakoitzak.  
Sekzioek, era berean, lantaldeak eratu ahal izango dituzte. 
 
Eratzen diren taldeek ez dute zertan funtzionario kopuru bera izan: zerbitzuaren edo 
funtzioaren tamainaren edo konplexutasunaren baitan egongo da.  
 
BJLOk Prozesu Kudeatzaileei agindutako eta zuzendaritzarekin eta kudeaketarekin 
zerikusia duten zeregin eta erantzukizunak multzokatu egingo dira eta, hala badagokie, 
arduradun lanpostua sortuko dute Zerbitzuko idazkari zuzendariaren ardurapean, 
kudeaketa-ereduan xedatzen denarekin bat etorriz.  
 

Mendekotasu
n organikoa 

Justizia Administrazioaren zerbitzura dagoen pertsonala Giza Baliabideen 
Zuzendaritzaren mende egongo da organikoki.  
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Mendekotasu
n funtzionala 

Zerbitzu orokorreko funtzionarioak Zerbitzu Orokorreko idazkari judizial buruaren mende 
egongo dira eta hori, aldi berean, dagokion Lurralde Historikoko idazkari 
koordinatzailearen mende egongo da.  
 
Alderdi tekniko prozesalean, bultzada prozesalaren eta prozeduraren antolamenduaren 
ardura duen idazkari judizialaren mende egongo dira. 

 

Ondoren aipatuko ditugu antolamendu-eredu berriaren antolamendu-egitura 

eratzeko proposatutako prozesu zerbitzu orokorrak.  

Lehen ere adierazi den bezala, honako hiru tipologia hauetan egotearen arabera hartu dira 

Zerbitzu Orokor Prozesalak: 

- Prozedura antolatzeko Zerbitzu Orokor Prozesalak. 

- Egikaritzako Zerbitzu Orokor Prozesalak, eta 

- Izaera orokorreko Zerbitzu Orokor Prozesalak.  

Proposatutako zerbitzu orokor bakoitzaren xehetasunezko aurkezpena ere tipologia horren 

arabera multzokatuz egingo da. 
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Prozedura Antolatzeko Zerbitzu Orokor Prozesalak 

 

Bulego judizialaren egituraren barruan epaitegi eta auzitegietako espedienteak 

izapidetzeari dagozkion lanak eta prozedurari amaiera emango dion behin betiko 

ebazpenera arterainoko prozeduraren antolamendua egingo dituen Unitatearen definizioa 

da ondorengoa.  

Jurisdikzio bakoitzean lanek duten izaera eta garrantzi desberdina kontuan hartuta, 

doikuntzak —espero zitezkeenak eta baliagarriak— aurreikusi behar dira PAZOP 

bakoitzean.    Jurisdikzioaren arabera, laneko antolamenduaren eta metodologiaren 

tratamendu desberdina egongo da eta prozeduraren protokoloak eta eskuliburuak definitzen 

direnean zehaztuko da guztia. 

 

Lehen adierazi den bezala, puntu horretan nabarmendu egin behar da egoitza 

bakoitzak dituen premiak, funtzio bakoitzerako zerbitzu orokor espezifikoa izatearen, 

Zerbitzu Erkide Orokorra sortzearen edo eratuko diren edo dagoeneko eratuta dauden 

beste zerbitzu orokor batzuetan zenbait funtzio edo zerbitzu indibidualizatu txertatzearen 

komenigarritasuna aztertzeko.  

 

Diseinua, 
antolamendua, 
tamaina eta sorrera  

Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak diseinatu, sortu 
eta antolatu ahal izango ditu Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren aldeko 
txostenarekin. 
 
Behar diren oinarrizko dotazioak Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantza Sailak erabakitzen ditu Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak 
aldeko txostena egin ondoren. 
 

Pertsonalaren 
erantzukizuna 

Justizia Administrazioaren zerbitzura diharduten funtzionarioen kidegoetako 
pertsonala, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren 
kudeaketapean.  
 

Egitekoak Bultzada prozesalerako eta prozesuen antolamendurako laguntza, euren 
ezaugarri bereziak kontuan hartuta, epailearen Zuzeneko Laguntza emateko 
Unitate Prozesalerako utzi daitezkeenak izan ezik.  
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Barne-zereginak Prozedura Antolatzeko Zerbitzu Orokor Prozesalean garatutako zereginak 
modu honetan multzokatu daitezke: 

• PAZOPen kudeaketa-zuzendaritza. 

• PAZOPen barruko lanen banaketarenak. 

o PAZOPeko idazkari judizial bat baino gehiago dagoenean, 
auziak haien artean banatzea. 

o Auzien banaketa. Sekzio, talde eta funtzionarioen artean. 

• Auzi eta dokumentuen harrera. 

• Beste zerbitzu orokorrekin informazioa elkartrukatzeko zereginak. 

• Prozesua bultzatzea. 

• Izapidea bera.  
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Barne-
antolamendua 

Prozedura Antolatzeko Zerbitzu Orokor Prozesala barnean antolatuko da 
xedatzen diren kudeaketako ereduen edo eskuliburuen arabera eta zerbitzua 
ematen zaion jurisdikzioaren edo organoaren arabera, bidezkoak diren 
desberdintasunak kontuan izan gabe.  
 
BJLOk Prozesu Kudeatzaileei agindutako eta zuzendaritzarekin eta 
kudeaketarekin zerikusia duten zeregin eta erantzukizunak multzokatu egingo 
dira eta, hala badagokie, arduradun lanpostua sortuko dute Zerbitzuko idazkari 
zuzendariaren ardurapean, kudeaketa-ereduan xedatzen denarekin bat etorriz.  
 
PAZOP bakoitzaren barruan eta gaiak eta kopuruak hala eskatzen badute, 
gaiaren arabera espezializatutako eta sekzioka edo taldeka antolatutako 
lantaldeak edo arloak sortu beharko lirateke. 
 
Bulego bateko taldeek ez dute zertan funtzionario kopuru bera izan: auzien 
kopuruaren eta konplexutasunaren araberakoa izango litzateke. 
 
Ahal izanez gero, sekzio batek auzi baten izapidetzea hasieratik bukaerara 
ezagutu behar du (egikaritzarako izan ezik) eta epaileak PAZOParekiko duen 
erantzukizuna eta harremana erraztu behar dira. Gai horretan informatikak 
zeregin erabakigarria du: baliabideak esleitzeko malgutasuna ematen du eta 
arduradunak beti du funtzionario bakoitzak egiten dituen lanen ezagutza 
zehatza.. Dena den, lankidetzarako behar diren mekanismoak egon behar dute 
talde bakoitzean. 
 
Epailearen eta PAZen arteko harremana eratzeko behar diren mekanismoen 
antolaketa: epailearekiko harremanaren agenda —ikuspegi bikoitzekoa—
.Agenda horrek funtzionario jakin baten mailakoa edo idazkari arduradunaren 
mailakoa izan behar du, harremanaren kausaren arabera. 
 
Prozesuko materiala antolatzeko ebazpenak idazkari judizial tekniko 
prozesalistari esleitzen zaizkio, alderdiek auziaren funtseko epailearen aurrean 
kexarenaren antzeko izapidetze-errekurtsoa jartzearen kalterik gabe, baldin eta 
antolamendu materialeko ebazpenak zuzenbidera doitutakoak ez direla uste 
badute. 
 
Laneko sekzioen eta taldeen konfigurazioa eta PAZOPen barruan duten 
elkarreragina hainbat faktore eta baldintzaren baitan egongo dira. Faktore eta 
baldintza horien prestakuntza eta kuantifikazioa egoitza bakoitzean aldatuko da 
baina, gutxienez, honako hauek hartu beharko dituzte kontuan: 
Lan-sekzioak eratzeko irizpideak. 
Garatu beharreko zereginetan deskribatutakoaren araberako taldea.  
Gainera, honako hauek hartu beharko dira kontuan:  

• PAZOPek zerbitzua ematen dien jurisdikzioaren eta auzialdiaren 
eragina  

• Auzien izaera 
• Sekzio baten barruan lantaldeak eratzeko aukera 

Lan-sekzio bakoitzaren tamaina.  
Honako hauek hartu beharko dira kontuan: 

• Talde espezializatu bakoitzari buruzko iritzi berezia. 
• Funtzionario bakarrak bere ardurapean har dezakeen auzi 

kopuruaren estimazioa. 
• Kontrol egokia egiteko aukera ematen duen tamaina. 

PAZOP bakoitzean sartzen diren lan-sekzioen kopurua 
Honako hauek hartu beharko dira kontuan: 

• Prozedura Antolatzeko Zerbitzu berriak zerbitzua ematen dion 
organo judizialaren auzi kopurua. 

• Aurreko bi ataletan zerrendatutako gogoeten emaitzak. 
Arduradunak zereginak banatzea Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantza Sailak xedatutako antolamenduaren eta eragiketa-eskuliburuaren 
arabera egingo da. Prozedura-konplexutasun handieneko zereginak 
kudeatzaileei esleituko zaizkie. 
Bulegoaren barne-egituraren azken ereduak malgua izan behar du eta 
errealitate desberdinetara egokitzeko modukoa. 
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Mendekotasun 
organikoa 

Justizia Administrazioaren zerbitzura dagoen pertsonala Giza Baliabideen 
Zuzendaritzaren mende egongo da organikoki. 
 

Mendekotasun 
funtzionala 

PAZOPen buruan idazkari judizial bat egongo da eta gainerako idazkari 
judizialak, baleude, bere mende egongo dira. Idazkari bat baino gehiago egotea 
Zerbitzuaren tamainaren eta konplexutasunaren baitan egongo da. 
 
Arduradunak Zerbitzu Orokorreko idazkari zuzendariaren mende egongo dira 
zuzendaritzarekin eta kudeaketarekin zerikusia duten zeregin eta 
erantzukizunen garapenean. 
 
Zerbitzu Orokorreko funtzionarioak idazkari zuzendariaren eta arduradunaren 
mende egongo dira kudeaketa-ereduetan xedatzen den moduan, arlo tekniko 
eta prozesalean izan ezik. Arlo horretan, bultzada prozesala eta prozedura 
judiziala esleituta dituen idazkari judizialaren mende egongo dira. 
 
Zerbitzu Orokorraren tamaina dela eta idazkari bakarra dagoenean, taldearen 
lan tekniko eta prozesalaren zuzeneko erantzulearen funtzioak hartuko ditu 
zuzendaritza eta kudeaketa funtzioekin batera.   
 
PAZOPen buru dagoen idazkaria Lurralde Historikoko idazkari 
koordinatzailearen mende egongo da. 
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Beste kide 
batzuekiko 
esparrua eta 
harremana 

Prozedura Antolatzeko Zerbitzu Orokorrak antolamendu-ereduko honako kide 
hauekin izango luke harremana: 
Organo judizialekin (epaileak eta magistratuak) 
Epaileek, auzi bat izapidetzen den bitartean, euren berezko parte-hartzea izango 
lukete eta nahitaezkoa izango litzateke euren esku-hartze zuzena. Antolamendu-
eredu honek nolabaiteko arrakasta izan dezan, beharrezkoa da ahozkotasuna 
ahalik eta gehien indartzeaJurisdikzio zibilerako eta zigor- eta lan-arloko 
jurisdikzioetarako prozedura-legeetan araututako prozedurak ahozko sistemetan 
oinarritzen dira gaur egun.  Hala ere, Administrazioarekiko Auzietako Jurisdikzioa 
arautzen duen legeak, batik bat prozedura arrunterako, idatzizko prozedura 
xedatzen du. Esaterako, Prozedura Zibileko Legean araututako prozedura 
arrunta oinarritzat hartuta, epailearen esku-hartzea honako hauetan izango dela 
esan dezakegu: 

• Demandaren onarpena. 

• Aurretiko entzunaldia. 

• Judizioaren ekitaldia. 

• Azken eginbideei buruzko ebazpena. 

• Epaia. 

• Errekurtsoaren onarpena. 

• Egikaritzea. 

Funtzioen banaketa hori prozesu xehakatu baten zatia da. Gauzak zehazteko, 
jurisdikzio guztiak berrikusteaz gain, auziarekin zerikusia duten baina bere 
funtsaren zati ez diren arazoei buruzko xehetasunetan sartu beharko litzateke 
(gorabehera edo intzidenteak, zuhurtziazko neurriak, etab.). 
Epaile eta magistratuei Zuzeneko Laguntza emateko Unitate Prozesalak. 
PAZOPen eta Laguntzako Unitate Prozesalen arteko elkartrukea epaileak 
Laguntza emateko Unitate Prozesalari eskuordetutako kudeaketa-esparruaren 
barruan egin beharko litzateke beti, unitate horietako bakoitzak esleitu zaion 
funtzio espezifikoa betetzen duela ziurtatzeko. 
Gainerako Zerbitzu Orokorrak 
Prozedura Antolatzeko Zerbitzu Orokor Prozesalaren eta gainerako Zerbitzu 
Orokor Prozesaletako bakoitzaren arteko harremana PAZOPen zerbitzuaren 
eskaera baten eta eskatutako Zerbitzuaren erantzunaren ondoriozkoa izango da 
beti. 
Zerbitzu orokor bakoitzaren definizio zehatzean garatuko dira Prozedura 
Antolatzeko Zerbitzu Orokor Prozesalarekiko harremanak 
Defentsa eta ordezkaritza 
Prozedura Antolatzeko Zerbitzu Orokor Prozesalarekiko defentsa eta 
ordezkaritzaren harremana prozesuan alderdi gisa dituzten premien baitan 
egongo da: 

• Parte aktibo gisa parte hartzea (ikustaldiak, agerraldiak eta abar) 

• Jardunak aztertzeko aukera. 

• Jardunen egoeraren arabera beharrezkotzat jotzen den alderdietan PAZOPeko 
idazkari judizial arduradunarekin izan beharreko harremana. 

Profesionalen eta prozesuaren arteko beste hainbat harreman xede horretarako sortutako 
zerbitzu orokor prozesalen bitartez egingo dira (jakinarazpenak eta enbargoak, 
profesionalentzako informazioa eta abar) 
Publikoa 
Herritarrek Prozedura Antolatzeko Zerbitzu Orokor Prozesalarekin izango duten harremana 
lege prozesalek xedatutakoa izango da. Alegia, auzietako esku-hartze aktiboaren 
araberakoa: agerraldiak, ikustaldiak, epaiketak, frogak eta abar. 
Gainerako harremanak xede horretarako sortutako zerbitzu orokorren bitartez gauzatuko 
dira. jakinarazpenak eta enbargoak, herritarren arretarako zerbitzua eta abar. 
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Pertsonala 

 
 
Bulego judizialeko unitateetako lanpostuak Justizia Administrazioaren zerbitzura 
diharduten funtzionarioen kidegoetako langileek soilik bete ditzakete. 
Lau mailatako pertsonala beharko da: 

• Zerbitzuaz arduratuko den idazkari judiziala 

o Zuzendaritzarako, kudeaketarako, antolamendurako eta 
abarrerako profil nabarmena duen arduraduna. 

• Idazkari judizial tekniko-prozesalak. 

• Kudeaketarako profil nabarmena duten arduradunak. 

• Bulego judizialeko funtzionarioak. 

o Prozesu eta administrazio kudeatzaileak 

o Prozesu eta administrazio izapidegileak 

o Laguntzaile judizialak. 

Espezializazio-printzipioa, ahal den neurrian, gaien arabera. 
Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren kontura 
prestakuntza ezartzeko premia araututako jardun prozesalean. Honako hauen 
ondoriozko premia: 

• Lanpostuarekin lotutako prestakuntza. 

• Bulegoaren autonomia (bultzada prozesala bermatu behar du, 
epailea zuzendari bihurtzeko premiarik gabe). 

• Izapide konplexua. 
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Borondatezko jurisdikzioko sekzioa 

 

Antolamenduko Zerbitzu Orokor Prozesalaren barruan sekzio espezifiko bat 

txertatuko litzateke borondatezko jurisdikzioa izapidetzeko. Zerbitzu horri buruz, kontuan 

izan behar da lege-erreforma garrantzitsua gauzatuko dela Borondatezko Jurisdikzioaren 

Lege berria onartzen denean —PZLko hemezortzigarren azken xedapenean 

aurreikusitakoa—, hain zuzen ere, ondoren aipatuko ditugun funtzioak eta irizpideak alda 

ditzakeena.  Jurisdikzio honetan erabiliko den zerbitzu orokorreko helburu eta 

funtzionamendurako proposamenak erreserba horrekin egiten dira. 

 
Diseinua, 
antolamendua, 
tamaina eta sorrera 

Diseinua, sorrera, tamaina eta antolamendua Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan 
eta Gizarte Segurantza Sailaren eskumena dira. Sortzeko BJKNren aldeko 
txostena behar da. 
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Pertsonalaren 
erantzukizuna 

Justizia Administrazioaren zerbitzura diharduten funtzionarioen kidegoetako 
pertsonala, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren 
kudeaketapean.  

Egitekoak Legeak sekzio honen bitartez izapidetzea aurreikusten duen borondatezko 
jurisdikzioko espedienteak jaso, izapidetu eta ebaztea. 

Barne-zereginak Borondatezko jurisdikzioko sekzioan garatutako zereginak modu honetan 
multzokatu daitezke: 

• BJSren zuzendaritza. 

• BJSren barruko lanen banaketarenak. 

o Auzien barne-banaketa sekzioko kideen artean eta, bat baino 
gehiago dagoenean, beste sekzioetakoekin. 

o Auzien banaketa. Sekzio, talde eta funtzionarioen artean. 

• Auzi eta dokumentuen harrera. 

• Beste zerbitzu orokorrekin informazioa elkartrukatzeko zereginak. 

• Prozesua bultzatzea. 

• Izapidea bera.  

Barne-antolamendua Borondatezko jurisdikzioaren eta bere Legearen berezko izapidetzearen 
ondoriozko premia espezifikoei dagokie antolamendua. 
Sekzio honek gainerako zerbitzu orokorretatik bereizten duten ezaugarriak ditu, 
izan ere, berarentzat lan egin behar baitu. Horregatik, egitura baldintza 
horretara egokitu behar da. 
 
Zerbitzuaren buru den idazkariak, idazkaria den kasuan, zentzu guztietan 
zuzendu behar du Zerbitzua eta antolamendu- eta prozesu-erabakiak hartu 
behar ditu indarreko legeriak agintzen dion bezala.   
 
BJLOk prozesu-kudeatzaileei agindutako eta zuzendaritzarekin eta 
kudeaketarekin zerikusia duten zeregin eta erantzukizunak multzokatu egingo 
dira eta, hala badagokie, arduradun lanpostua sortuko dute zerbitzuko idazkari 
zuzendariaren ardurapean, kudeaketa-ereduan xedatzen denarekin bat etorriz.  
 
Bete beharreko zereginak hobeto gauzatzeko lantaldeak antolatu ahal izango 
dira, baldin eta izapidetu beharreko auzi kopuruak edo espedienteetako gaiak 
edo espediente motak justifikatzen badu.    
 

Mendekotasun 
organikoa 

Justizia Administrazioaren zerbitzura dagoen pertsonala Giza Baliabideen 
Zuzendaritzaren mende egongo da organikoki. 
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Mendekotasun 
funtzionala 

Arduradunak Zerbitzu Orokorreko idazkari zuzendariaren mende egongo dira 
zuzendaritzarekin eta kudeaketarekin zerikusia duten zeregin eta 
erantzukizunen garapenean. 
 
Funtzionarioak arduradunaren mende egongo dira kudeaketa-ereduetan 
xedatzen den moduan, arlo tekniko eta prozesalean izan ezik. Arlo horretan, 
bultzada prozesala eta prozedura judiziala esleituta dituen idazkari judizialaren 
mende egongo dira. 
 
Zerbitzu Orokorraren tamaina dela-eta idazkari bakarra dagoenean, taldearen 
lan tekniko eta prozesalaren zuzeneko erantzulearen funtzioak hartuko ditu 
zuzendaritza eta kudeaketa funtzioekin batera.   
 

Beste kide 
batzuekiko esparrua 
eta harremana 

Borondatezko jurisdikzioko sekzioak antolamendu-ereduko honako kide hauekin 
izango du harremana: 
Organo judizialekin (epaileak eta magistratuak) 
Epaileek, auzien izapidean zehar, kasu horietan dagokien parte-hartzea izango 
lukete. 
Epaile eta magistratuei Zuzeneko Laguntza emateko Unitate Prozesalak. 
Borondatezko jurisdikzioko sekzioaren eta Laguntzako Unitate Prozesalen 
arteko elkartrukea epaileak Laguntzako Unitate Prozesalari eskuordetutako 
kudeaketa-esparruaren barruan egin beharko litzateke beti, unitate horietako 
bakoitzak esleitu zaion funtzio espezifikoa betetzen duela ziurtatzeko. 
Gainerako Zerbitzu Orokorrak 
Borondatezko jurisdikzioko sekzioaren eta gainerako Zerbitzu Orokor 
Prozesaletako bakoitzaren arteko harremana BJSren zerbitzuaren eskaera 
baten eta eskatutako Zerbitzuaren erantzunaren ondoriozkoa izango da beti. 
Defentsa eta ordezkaritza 
Defentsa eta ordezkaritzak borondatezko jurisdikzioko sekzioarekin izan 
beharreko harremana prozesuaren parte gisa dituzten premien arabera 
xedatuko da. 
Profesionalen eta prozesuaren arteko beste hainbat harreman xede horretarako 
sortutako zerbitzu orokor prozesalen bitartez egingo dira (jakinarazpenak eta 
enbargoak, profesionalentzako informazioa eta abar) 
Publikoa 
Herritarren eta borondatezko jurisdikzioko sekzioaren arteko harremana 
prozesu-legeetan xedatutakoa izango da. Gainerako harremanak xede 
horretarako sortutako zerbitzu orokorren bitartez gauzatuko dira. 
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Pertsonala Bulego judizialeko unitateetako lanpostuak Justizia Administrazioaren zerbitzura 
diharduten funtzionarioen kidegoetako langileek soilik bete ditzakete. 
Lau mailatako pertsonala beharko da: 

• Zerbitzu orokorraz arduratuko den idazkari judiziala 

o Zuzendaritzarako, kudeaketarako, antolamendurako eta 
abarrerako profil nabarmena duen arduraduna. 

• Idazkari judizial tekniko-prozesalak. 

• Kudeaketarako profil nabarmena duten arduradunak. 

• Bulego judizialeko funtzionarioak. 

o Prozesu eta administrazio kudeatzaileak 

o Prozesu eta administrazio izapidegileak 

o Laguntzaile judizialak. 

Espezializazio-printzipioa, ahal den neurrian, gaien arabera. 
Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren kontura 
prestakuntza ezartzeko premia araututako jardun prozesalean. Honako hauen 
ondoriozko premia: 

• Lanpostuarekin lotutako prestakuntza. 

• Bulegoaren autonomia (bultzada prozesala bermatu behar du, 
epailea zuzendari bihurtzeko premiarik gabe). 

• Izapide konplexua. 

 

 

 

Betearazpenerako Zerbitzu Orokor Prozesala 

 
Diseinua, 
antolamendua, 
tamaina eta sorrera 

Diseinua, sorrera, tamaina eta antolamendua Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan 
eta Gizarte Segurantza Sailaren eskumena dira. 
 

Pertsonalaren 
erantzukizuna 

Justizia Administrazioaren zerbitzura diharduten funtzionarioen kidegoetako 
pertsonala, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren 
kudeaketapean.  
 

Egitekoak Ebazpena egikaritzeko espediente judizialak jaso eta izapidetzea. 
Egokitzat jotzen den kasuetan, egoitza bateko organoen kutxa judizialaren 
kudeaketari buruzko eskumenak hartu ahal izango dira zerbitzu horretan 
espezializatutako sekzio edo talde baten bitartez. 
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Barne-zereginak Ebazpen Judizialak Betearazteko Zerbitzuan garatutako lanak modu honetan 
multzokatu daitezke: 

• EJBZren Zuzendaritza. 

• EJBZren barruko lanen banaketarenak. 

o EJBZko idazkari judizial bat baino gehiago dagoenean, auziak 
haien artean banatzea. 

o Auzien banaketa. Sekzio, talde eta funtzionarioen artean. 

• Auzi eta dokumentuen harrera. 

• Beste zerbitzu orokorrekin informazioa elkartrukatzeko zereginak. 

• Prozesua bultzatzea. 

• Izapidea bera.  

 
Barne-antolamendua Antolamendu zehatza, edozein kasutan, egikaritu behar diren ebazpen 

judizialen kopuruaren baitan egongo da. Behar izanez gero, behar diren 
sekzioak edo/eta taldeak eratuko dira (adibidez, kutxa judizialaren 
kudeaketarako). 
 
Zerbitzuan garatutako funtzioaren izaera berezia nabarmendu behar da, bere 
antolamenduan eragin handia duena. Pertsona jakin bati eragiten dioten 
ebazpenen egikaritzaren jarraipena egitea da helburua. 
 
Beraz, interesgarria dirudi Zerbitzua antolatzea, laneko oinarrizko ildo gisa 
subjektu berari dagozkion auziak multzokatzen direlarik berari eragiten dioten 
ebazpenen egikaritzari modu koordinatuan jarraitu ahal izateko (karpeta edo 
espediente pertsonaletan oinarrituta izapidetzea).  
 
Zerbitzu Orokorreko idazkari zuzendariak taldeen jarduera eta beraien arteko 
lan-kargaren banaketa egokia ikuskatu eta kontrolatu beharko ditu, kudeaketa-
ereduek xedatzen dutenarekin bat etorriz. 
 
BJLOk prozesu-kudeatzaileei agindutako eta zuzendaritzarekin eta 
kudeaketarekin zerikusia duten zeregin eta erantzukizunak multzokatu egingo 
dira eta, hala badagokie, arduradun lanpostua sortuko dute zerbitzuko idazkari 
zuzendariaren ardurapean, kudeaketa-ereduan xedatzen denarekin bat etorriz.  
 

Mendekotasun 
organikoa 

Justizia Administrazioaren zerbitzura dagoen pertsonala Giza Baliabideen 
Zuzendaritzaren mende egongo da organikoki. 
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Mendekotasun 
funtzionala 

BZOPen buruan idazkari judizial bat egongo da eta gainerako idazkari 
judizialak, baleude, bere mende egongo dira. Idazkari bat baino gehiago egotea 
Zerbitzuaren tamainaren eta konplexutasunaren baitan egongo da. 
 
Arduradunak Zerbitzu Orokorreko idazkari zuzendariaren mende egongo dira 
zuzendaritzarekin eta kudeaketarekin zerikusia duten zeregin eta 
erantzukizunen garapenean. 
 
Zerbitzu Orokorreko funtzionarioak idazkari zuzendariaren eta arduradunaren 
mende egongo dira kudeaketa-ereduetan xedatzen den moduan, arlo tekniko 
eta prozesalean izan ezik. Arlo horretan, bultzada prozesala eta prozedura 
judiziala esleituta dituen idazkari judizialaren mende egongo dira. 
 
Zerbitzu Orokorraren tamaina dela-eta idazkari bakarra dagoenean, taldearen 
lan tekniko eta prozesalaren zuzeneko erantzulearen funtzioak hartuko ditu 
zuzendaritza eta kudeaketa funtzioekin batera.   
 
PAZOPen buru dagoen idazkaria Lurralde Historikoko idazkari 
koordinatzailearen mende egongo da. 
 

Beste kide 
batzuekiko esparrua 
eta harremana 

Betearazpeneko Zerbitzu Orokor Prozesalak antolamendu-ereduko honako kide 
hauekin izango du harremana: 
 
Organo judizialekin (epaileak eta magistratuak) 
Epaileek, auzien izapidean zehar, kasu horietan dagokien parte-hartzea izango 
lukete eta ezinbestekoa izango litzateke euren esku-hartze zuzena. 
 
Gainerako Zerbitzu Orokorrak 
Prozedura Antolatzeko Zerbitzu Orokor Prozesalaren eta gainerako Zerbitzu 
Orokor Prozesaletako bakoitzaren arteko harremana PAZOPen zerbitzuaren 
eskaera baten eta eskatutako Zerbitzuaren erantzunaren ondoriozkoa izango da 
beti. 
 
Defentsa eta ordezkaritza 
Prozedura Antolatzeko Zerbitzu Orokor Prozesalarekiko defentsa eta 
ordezkaritzaren harremana prozesuan alderdi gisa dituzten premien baitan 
egongo da: 
 
Profesionalen eta prozesuaren arteko beste hainbat harreman xede horretarako 
sortutako zerbitzu orokor prozesalen bitartez egingo dira (jakinarazpenak eta 
enbargoak, profesionalentzako informazioa eta abar) 
 
Publikoa 
Herritarrek Betearazpeneko Zerbitzu Orokor Prozesalarekin izango duten 
harremana lege prozesalek xedatutakoa izango da. Gainerako harremanak 
xede horretarako sortutako zerbitzu orokorren bitartez gauzatuko dira. 
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Pertsonala Bulego judizialeko unitateetako lanpostuak Justizia Administrazioaren zerbitzura 
diharduten funtzionarioen kidegoetako langileek soilik bete ditzakete. 
Lau mailatako pertsonala beharko da: 

• Zerbitzuaz arduratuko den idazkari judiziala 

o Zuzendaritzarako, kudeaketarako, antolamendurako eta 
abarrerako profil nabarmena duen arduraduna. 

• Idazkari judizial tekniko-prozesalak. 

• Kudeaketarako profil nabarmena duten arduradunak. 

• Bulego judizialeko funtzionarioak. 

o Prozesu eta administrazio kudeatzaileak 

o Prozesu eta administrazio izapidegileak 

o Laguntzaile judizialak. 

Espezializazio-printzipioa, ahal den neurrian, gaien arabera. 
Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren kontura 
prestakuntza ezartzeko premia araututako jardun prozesalean. Honako hauen 
ondoriozko premia: 

• Lanpostuarekin lotutako prestakuntza. 

• Bulegoaren autonomia (bultzada prozesala bermatu behar du, 
epailea zuzendari bihurtzeko premiarik gabe). 

• Izapide konplexua. 

 
 

Erregistroko Kontsulta edo ondasunen ikerketa. (EK) . 

Diseinua, 
antolamendua, 
tamaina eta sorrera 

Funtzionamenduan dago Euskal Autonomia Erkidegoan eta Zerbitzu Erkide 
Orokorrean txertatuta. Komenigarritzat jo da Betearazpeneko Zerbitzu Orokor 
Prozesalean sartzea, baina bulego judizialeko Unitate guztiei zerbitzu emanaz. 
 
Diseinua eta antolamendua Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantza Sailaren eskumena dira. 
 

Pertsonalaren 
erantzukizuna 

Justizia Administrazioaren zerbitzura diharduten funtzionarioen kidegoetako 
pertsonala, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren 
kudeaketapean.  
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Egitekoak 
• Organo judizialen komunikazioak eta eskabideak zentralizatzea 

eta erregistro publikoetara eta Administrazioaren organoetara 
bideratzea erantzukizun ekonomikoa eskatzen zaien edo eska 
dakiekeen pertsonekiko ondare-izaerako informazioa eskatuz edo 
enbargo- edo/eta prezinto-idatzoharrak egitea eta prozesu judizial 
batean parte direnen edo izan daitezkeenen helbideei buruzko 
informazioa eskatzea.  

• Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren 
erregistro zentralizatuen kontrola eta kudeaketa: 

o Etxeko indarkeria 

o Kautelazko neurriak 

o Etab. 

Barne-zereginak 
• Zerbitzu Orokorren eskabideen harrera. 

• Erregistro eta organo administratiboetako 
informazio-bilaketaren programazioa eta garapena. 

• Lortutako informazioaren analisia. 

• Informazio hori Zerbitzu Orokor eskatzaileetara 
eramatea. 

Mendekotasun 
organikoa 

Justizia Administrazioaren zerbitzura dagoen pertsonala Giza Baliabideen 
Zuzendaritzaren mende egongo da organikoki. 

Mendekotasun 
funtzionala 

Betearazpeneko Zerbitzu Orokor Prozesaleko idazkari zuzendariaren mende 
egongo da. 
 

Beste kide 
batzuekiko esparrua 
eta harremana 

Bulegoa Lurralde Historiko bakoitzerako eratuko da eta bertan kokatutako 
organo judizial guztiei emango die zerbitzua. 
Bulegoak antolamendu-ereduko honako kide hauekin izango du harremana: 

• Zerbitzu Orokorrak. Eskaerak onartzea eta lortutako informazioa 
igortzea.  

Pertsonala Izapidetze prozesalaren inguruan behar adinako ezagutzak dituen 
administrazio-profileko pertsonala.   
Prestakuntza espezifikoa Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantza Sailaren kontura izango da. 

 

Zerbitzu Orokor Prozesal Nagusiak 

 

Sarrerako erregistroa (auziak eta idatziak) eta ban aketa.  

Diseinua, 
antolamendua, 
tamaina eta sorrera 

Diseinua, sorrera eta antolamendua Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta 
Gizarte Segurantza Sailaren eskumena dira. 

Pertsonalaren 
erantzukizuna 

Justizia Administrazioaren zerbitzura diharduten funtzionarioen kidegoetako 
pertsonala, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren 
kudeaketapean.  
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Egitekoak 
• Aurkeztutako demanda, salaketa, kereila, exhorto eta errekurtsoen 

erregistroa.   

• Auzi, exhorto eta errekurtsoak organoen artean banatzea, 
araudiaren arabera eta arauzko mendekotasunpean. 

• Aurkeztutako idatzien harrera eta lehen tratamendua 
(multzokatzea, sailkatzea). 

• Idatziak banatzea. 
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Barne-zereginak Auziak erregistratu eta banatzeko funtziorako: 

• Alderdiek edo euren ordezkariek aurkeztutako auzi berriei buruzko 
dokumentazioaren harrera zuzena eta erregistro informatikoa. 

• Beste eragile batzuek aurkeztutako auzi berriei buruzko 
dokumentazioaren harrera zuzena eta erregistro informatikoa, 
esaterako, ertzaintzak, poliziak, guardia zibilak, udaltzaingoak, 
ospitaleek eta beste salatari batzuek aurkeztutakoa. 

• Beste egoitza batzuetako errekurtso eta exhortoei buruzko 
dokumentazioa duen posta jasotzea eta bere erregistro 
informatikoa egitea. 

• Bere auzialdian berriro banatzeko (inhibizioak) edo jurisdikzio-
aldaketagatik egoitzatik bertatik bideratutako auzien harrera 
informatikoa. 

• Zerbitzu orokorrak goiko auzialdikoari laguntza ematen badio, 
egoitzan bertan sortutako baliabideen harrera informatikoa. . 

• Izapidetu ahal izateko epailearen presentzia eskatzen duten eta 
Laguntza Judizialeko Zerbitzu Orokor Prozesalak bidaltzen dituen 
exhortoen harrera. 

• Deskribatu diren hiru lehen zereginetan aipatutako auzi, exhorto 
eta errekurtsoak posta elektronikoz (behin sinadura 
elektronikoaren sistema ezartzen denean) jasotzea. 

• Komunikazio Egintzen Zerbitzu Orokor Prozesalak zuzenean estali 
ditzakeen exhortoak bertara igortzea. 

• Gainerako exhortoak Laguntza Judizialeko Zerbitzura igortzea. 

• Auziak, Laguntza Judizialak igorritako exhortoak eta errekurtsoak 
epaile eta magistratuen artean ezarritako arauen arabera 
banatzea.  

• Banaketaren eta auzietako datuen ondoriozko informazioa 
dagokion bulego judizialera modu informatikoan igortzea. 

• Dokumentazio fisikoa dagokion bulego judizialera igortzea.  

• Zerbitzuaren kudeaketa eta estatistika eta kontrolen eraketa. 

Idatziak erregistratzeko funtziorako: 

• Zerbitzua ematen zaien organo judizial eta fiskaltza guztietara 
iritsitako jakinarazpen guztien harrera zuzena.  

• Postaz jasotako dokumentazioaren harrera.  

• Beste egoitza judizial batzuen eta beste eragile judizial batzuen 
dokumentazioa posta elektronikoz (behin sinadura elektronikoaren 
sistema ezarritakoan) jasotzea. 

• Beharrezkoa duen dokumentazioaren erregistro informatikoa 

• Posta hautatzea. 

• Bulego judizial edo fiskal bakoitzera dagokion erregistro 
dokumentala modu informatikoan igortzea. 

• Dokumentazio fisikoa dagokion bulego judizialera igortzea.  

• Zerbitzuaren kudeaketa eta estatistika eta kontrolen eraketa. 
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Barne-antolamendua Antolamendu-ereduaren eskema bat sekzioarena izan liteke eta honako 
kontzeptu hauek izan beharko lituzke: 

• Auzien erregistroa eta banaketa 

• Dokumentuen erregistroa eta banaketa 

Zerbitzuko idazkari zuzendariak erantzukizun zuzena izan behar du xedatu 
diren kudeaketa-txostenak eta -indizeak lortzeari buruz.  
 

Mendekotasun 
organikoa 

Justizia Administrazioaren zerbitzura dagoen pertsonala Giza Baliabideen 
Zuzendaritzaren mende egongo da organikoki. 
 

Mendekotasun 
funtzionala 

Zerbitzu Orokorraren buruan idazkari judizial bat egongo da eta gainerako 
idazkari judizialak, baleude, bere mende egongo dira. Idazkari bat baino 
gehiago egotea Zerbitzuaren tamainaren eta konplexutasunaren baitan egongo 
da. 
 
Arduradunak Zerbitzu Orokorreko idazkari zuzendariaren mende egongo dira 
zuzendaritzarekin eta kudeaketarekin zerikusia duten zeregin eta 
erantzukizunen garapenean. 
 
Zerbitzu Orokorreko funtzionarioak idazkari zuzendariaren eta arduradunaren 
mende egongo dira kudeaketa-ereduetan xedatzen den moduan, arlo tekniko 
eta prozesalean izan ezik. Arlo horretan, bultzada prozesala eta prozedura 
judiziala esleituta dituen idazkari judizialaren mende egongo dira. 
 
Zerbitzu Orokorraren tamaina dela-eta idazkari bakarra dagoenean, taldearen 
lan tekniko eta prozesalaren zuzeneko erantzulearen funtzioak hartuko ditu 
zuzendaritza eta kudeaketa funtzioekin batera.   
 
Zerbitzuaren buru dagoen idazkaria Lurralde Historikoko idazkari 
koordinatzailearen mende egongo da. 

Beste kide 
batzuekiko esparrua 
eta harremana 

 
Zerbitzua egoitza judizial bakoitzerako eratuko litzateke eta hainbat Zerbitzu 
Orokorri eta ZLUri laguntza eman ahal izango lioke. 
 
Zerbitzuak antolamendu-ereduko honako kide hauekin izango du harremana: 

• Prozedura Antolatzeko Zerbitzu Orokor Prozesala, PAZOP. 
Auziak, exhortoak, errekurtsoak eta dokumentazioa igortzea 

• Barne Mezularitzari Laguntzeko Bulego Orokorra (Unitate 
Administratiboa). Dokumentazioa banatzea. 

• Komunikazio Egintzen Zerbitzua. Exhortoak igortzea. 

• Laguntza Judizialeko Zerbitzu Orokor Prozesala. Jasotako 
exhortoak igortzea eta banatu beharreko exhortoak jasotzea. 

• Defentsa eta ordezkaritza. Auziak, exhortoak, errekurtsoak eta 
dokumentazioa jasotzea 
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Pertsonala Bulego judizialeko unitateetako lanpostuak Justizia Administrazioaren zerbitzura 
diharduten funtzionarioen kidegoetako langileek soilik bete ditzakete. 
 
Lau mailatako pertsonala beharko da: 

• Zerbitzuaz arduratuko den idazkari judiziala 

o Zuzendaritzarako, kudeaketarako, antolamendurako eta 
abarrerako profil nabarmena duen arduraduna. 

• Idazkari judizial tekniko-prozesalak. 

• Kudeaketarako profil nabarmena duten arduradunak. 

• Bulego judizialeko funtzionarioak. 

o Prozesu eta administrazio kudeatzaileak 

o Prozesu eta administrazio izapidegileak 

• Laguntzaile judizialak. 

Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren kontura 
prestakuntza ezartzeko premia araututako jardun prozesalean. Honako hauen 
ondoriozkoa da premia: 

• Lanpostuarekin lotutako prestakuntza. 

• Bulegoaren autonomia (bultzada prozesala bermatu behar du, 
epailea zuzendari bihurtzeko premiarik gabe). 

• Izapide konplexua. 

Zerbitzuaren zereginak ez dira oso konplexuak, baina zorroztasuna eta 
segurtasuna behar dituzte garatu beharreko eragiketetan. Zerbitzu horretako 
pertsonala hiru zeregin mota hauei dagozkien bi profiletako batean erregistratu 
behar da: 
 
Auzien erregistroa.  Auzien erregistroaren kasuan, auzi mota erabaki behar du 
eta aurkez daitezkeen tipologiak ezagututa jokatu behar da. Jende aurrean lan 
egiten duten funtzionarioek behar adinako prestakuntza bermatu behar dute. 
 
Dokumentuen erregistroa.  Dokumentuen harrera eta auzi berrien harrera 
aparte badaude, dokumentuak jasotzen eta erregistratzen soilik diharduen 
pertsonalaren eta bere arduradunaren eskakizuna aurreko kasuetan baino 
askoz txikiagoa da. Dena den, harreran sortzen diren zalantzak edo arazoak 
ebatzi ahal izateko behar diren ezagutza minimoak izan behar dituzte. 
 
Kasu bakoitzeko prestakuntza espezifikoa Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta 
Gizarte Segurantza Sailaren kontura izango da. 

 

 

 

Jakinarazpenak eta enbargoak (BKEZO).  

Diseinua, 
antolamendua, 
tamaina eta sorrera 

Diseinua, sorrera eta antolamendua Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta 
Gizarte Segurantza Sailaren eskumena dira. 



 

JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE  
SEGURANTZA SAILA 

Justizia Sailburuordetza 

Giza Baliabideen Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Viceconsejería de Justicia 

Dirección de Recursos Humanos  

 228

Pertsonalaren 
erantzukizuna 

Justizia Administrazioaren zerbitzura diharduten funtzionarioen kidegoetako 
pertsonala, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren 
kudeaketapean.  

Egitekoak 
• Kanpoko komunikazio-egintzak burutzea (jakinarazpenak, 

zitazioak, epatzeak, errekerimenduak...).  

• Kautelazko neurriak eta behin betikoak burutzea (enbargoak, 
botatzeak, gordailuzainaren enkaitzeak, ondasunen entregak...).   

Barne-zereginak 
• PAZOPek aurkeztutako eta burutu beharreko komunikazio-

egintzen eskaeren harrera informatikoa eta dokumentala. 

• Beste egoitza batzuek aurkeztutako (exhortoak) eta Dokumentuen 
erregistro eta banaketa sailak igorritako burutu beharreko 
komunikazio-egintzen eskaeren harrera informatikoa eta 
dokumentala. 

• Entregan diharduen pertsonalaren arteko kide bakarreko 
komunikazio-egintzen banaketa, bakoitzari esleitutako eta KEZOk 
estalitako zonaren arabera.   

• Batzordeko komunikazio-egintzen banaketa horretan diharduen 
pertsonalaren artean. 

• Kide bakarreko eta batzordeko komunikazio-egintzak burutzea eta 
emaitzak jakinaraztea. 

• Komunikazioaren emaitzen harrera eta analisia.  

• Egintzen emaitzen banaketa. 

• Zerbitzuaren kudeaketa eta estatistika eta kontrolen eraketa. 

• Kaleko pertsonalaren banaketa-irizpideen etengabeko ikuskapena. 

Barne-antolamendua Zerbitzuaren barne-antolamendua bertan egiten diren zereginen oinarrizko bi 
moten araberakoa da: 

• Bulegoko lan administratiboak: eskaerak jasotzea, egintzak 
banatzea eta horien emaitzak eta informazioa biltzea.  

• “Landako” zereginak. Kide bakarreko eta batzordeko komunikazio-
egintzak burutzea. 

Zerbitzuko idazkari zuzendariak erantzukizun zuzena izan behar du BKEZOren 
funtzionamenduari buruz xedatu diren kudeaketa-txostenak eta -indizeak 
lortzeari buruz 
 
BJLOk prozesu-kudeatzaileei agindutako eta zuzendaritzarekin eta 
kudeaketarekin zerikusia duten zeregin eta erantzukizunak multzokatu egingo 
dira eta, hala badagokie, arduradun lanpostua sortuko dute zerbitzuko idazkari 
zuzendariaren ardurapean, kudeaketa-ereduan xedatzen denarekin bat etorriz.  

Mendekotasun 
organikoa 

 
Justizia Administrazioaren zerbitzura dagoen pertsonala Giza Baliabideen 
Zuzendaritzaren mende egongo da organikoki. 
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Mendekotasun 
funtzionala 

Zerbitzuaren buruan idazkari judizial bat egongo da eta gainerako idazkari 
judizialak, baleude, bere mende egongo dira. Idazkari bat baino gehiago egotea 
Zerbitzuaren tamainaren eta konplexutasunaren baitan egongo da. 
 
Arduradunak Zerbitzu Orokorreko idazkari zuzendariaren mende egongo dira 
zuzendaritzarekin eta kudeaketarekin zerikusia duten zeregin eta 
erantzukizunen garapenean. 
 
Zerbitzu Orokorreko funtzionarioak idazkari zuzendariaren eta arduradunaren 
mende egongo dira kudeaketa-ereduetan xedatzen den moduan, arlo tekniko 
eta prozesalean izan ezik. Arlo horretan, bultzada prozesala eta prozedura 
judiziala esleituta dituen idazkari judizialaren mende egongo dira. 
 
Zerbitzu Orokorraren tamaina dela-eta idazkari bakarra dagoenean, taldearen 
lan tekniko eta prozesalaren zuzeneko erantzulearen funtzioak hartuko ditu 
zuzendaritza eta kudeaketa funtzioekin batera.   
 
Zerbitzuaren buru dagoen idazkaria Lurralde Historikoko idazkari 
koordinatzailearen mende egongo da. 

 
Beste kide 
batzuekiko esparrua 
eta harremana 

 
BKEZO bat berak estaltzen duen lurralde-eremua ezaugarri geografikoen eta 
biztanleriaren banaketaren baitan egongo da baina egoitza judizial bat baino 
gehiago izan ditzake. Zerbitzuak hainbat jurisdikziori eman diezaieke laguntza. 
 
Zerbitzuak antolamendu-ereduko honako kide hauekin izango du harremana: 

• PAZOP. Burutu beharreko egintzak jasotzea eta egintza horien 
emaitzak jakinaraztea.   

• BZOP. Burutu beharreko egintzak jasotzea eta egintza horien 
emaitzak jakinaraztea.  

• Erregistro eta Banaketako Zerbitzu Orokor Prozesala. Burutu 
beharreko egintzak jasotzea eta egintza horien emaitzak 
jakinaraztea.  

• Barne Mezularitza. Dokumentazioa banatzea. 
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Pertsonala Bulego judizialeko unitateetako lanpostuak Justizia Administrazioaren zerbitzura 
diharduten funtzionarioen kidegoetako langileek soilik bete ditzakete. 
 
Lau mailatako pertsonala beharko da: 

• Zerbitzuaz arduratuko den idazkari judiziala 

o Zuzendaritzarako, kudeaketarako, antolamendurako eta 
abarrerako profil nabarmena duen arduraduna. 

• Idazkari judizial tekniko-prozesalak. 

• Kudeaketarako profil nabarmena duten arduradunak. 

• Bulego judizialeko funtzionarioak. 

o Prozesu eta administrazio kudeatzaileak 

o Prozesu eta administrazio izapidegileak 

o Laguntzaile judizialak. 

Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren kontura 
prestakuntza ezartzeko premia araututako jardun prozesalean. Honako hauen 
ondoriozkoa da premia: 

• Lanpostuarekin lotutako prestakuntza. 

• Bulegoaren autonomia (bultzada prozesala bermatu behar du, 
epailea zuzendari bihurtzeko premiarik gabe). 

• Izapide konplexua. 

KEZOn behar den pertsonalaren profila izango dituen egitekoen baitan dago. 
 
Lan administratiboen kasuan, bai arduradunak eta bai funtzionarioek legerian 
aurreikusten diren komunikazio-egintzen ezagutza bermatuko duen profil 
administratibo-judiziala izan behar dute.   
 
Talde horretan aipamen berezia merezi du banaketa egin behar duten 
laguntzaileen artean egintzak banatzen dituen pertsonalak. Kasu honetan, 
logistikako gutxieneko antolaketa egiteko gai den pertsonalarena da profila. 
 
Komunikazio-egintzak egiten dituzten laguntzaileek euren lana behar bezala 
bete ahal izateko behar diren aginte- eta seriotasun-eskakizun minimoetara 
egokitutako profila izan behar dute.  Laguntzaileek egindako lana kudeatzeko 
eta baloratzeko gai izan behar du arduradunak. 
 
Funtzio bakoitzerako prestakuntza espezifikoa Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan 
eta Gizarte Segurantza Sailaren kontura izango da. 
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Efektuen Gordailua 

 

Diseinua, 
antolamendua, tamaina 
eta sorrera 

Zerbitzua funtzionamenduan dago Euskal Autonomia Erkidegoan eta Zerbitzu 
Erkide Orokorrean sartuta dago 
 
Diseinua eta antolamendua Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantza Sailaren eskumena dira. 
 

Pertsonalaren 
erantzukizuna 

Justizia Administrazioaren zerbitzura diharduten funtzionarioen kidegoetako 
pertsonala, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren 
kudeaketapean.  
 

Egitekoak 
• Organo judizialek hartzen dituzten ondasunak hartzea, zaintzea 

eta legezko bidea ematea. 

• Inkautatutako ondasunak, frogagarriak eta abar kokatzea 
(biltegiaren kudeaketa) 

• Kudeaketa: xede-establezimendua den ondasunaren organo 
arduradunaren zerbitzura egotea (suntsipena, jabeari ematea, 
enkanteak eta abar). 

Barne-zereginak 
• Biltegiratutako gauzen zaintza eta kokapena. 

• Efektuak jasotzea. 

• Maileguen kudeaketa. 

• Prozedura Antolatzeko Zerbitzuei (PAZ) jarraipena egiteko 
egintzak, ondasunen azken xedeari buruz erabaki dezaten 
(itzultzea, suntsitzea, dohaintza edo enkantea).  

• Ondasunak efektuen azken hartzaileei eskualdatzea.  

• Kudeaketa-lanak. 

Barne-antolamendua Zerbitzuaren antolamendua sinplea da eta nahikoa dirudi lan-talde bakarra 
eratzea, idazkari zuzendaria buru duela. 
 

Mendekotasun 
organikoa 

Justizia Administrazioaren zerbitzura dagoen pertsonala Giza Baliabideen 
Zuzendaritzaren mende egongo da organikoki. 
 

Mendekotasun 
funtzionala 

Lurralde Historikoko idazkari koordinatzailearen mende egongo da. 
 

Beste kide batzuekiko 
esparrua eta 
harremana 

Bulegoa egoitza judizial bakoitzerako eratuko litzateke eta hainbat Zerbitzu 
Orokorri eta ZLUri laguntza eman ahal izango lioke. 
Bulegoak antolamendu-ereduko honako kide hauekin izango du harremana: 

• Zerbitzu Orokorrak eta ZLU. Efektuen eta frogagarrien harrera eta 
mailegua. 
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Pertsonala  
Egin beharreko lanerako behar adinako prestakuntza duen pertsonala. Lanean 
zorroztasuna eta ordena eskatu behar zaien izapidegileak, euren kidegoari 
dagozkion lanetarako laguntzaileekin batera. Ezaugarri horiek beraiek izan 
behar ditu taldearen arduradunak. 
 
Kasu bakoitzeko prestakuntza espezifikoa Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta 
Gizarte Segurantza Sailaren kontura izango da. 

 

 

Lurraldeko Artxibo Judiziala 

 

Ondorengo antolamendu-plangintza artxibo judizialak modernizatzeari buruzko 

uztailaren 18ko 937/2003 Errege Dekretuan xedatutako irizpideak errespetatuz egin da. 

Hain zuzen ere, prozesu edo jardun judizial bakoitzari dagozkion agiri judizialak zaintzen 

dituen artxiboari dagozkion lurraldeko artxibo judizialak hartu dira kontuan. Izen hori dute 

dekretuan. 

 

Lurraldeko artxibo judizialek jardun prozesala egin gabe ez duten prozeduren 

dokumentazioa jasoko dute kudeaketa-artxiboetatik.  Autonomia-erkidego bakoitzean 

lurraldeko artxibo bat egon behar du gutxienez. Auzitegi Goreneko lehendakariak erabakiko 

du zenbat egon daitezkeen bakoitzean. 

 

Lurraldeko artxibo judizialen konfigurazio berria garbitze-prozesua behin betiko 

normalizatzeko aprobetxatuko da. Horretarako garatu behar diren funtzio berriak kontuan 

hartuta bere jarduerak izango duen konplexutasunaren eta tamainaren aurrean, garrantzi 

handia du zerbitzuak.  

 

Garbitze-prozesuak Garbitze Batzordea eratzea behar du. Hori, Eusko Jaurlaritzako 

Justizia Sailak egin du. Baina horrez gain, bere jardunak protokolizatzea eta irizpideak 

onartzea behar du, kudeaketa-artxiboen bitartez behar den koordinazioa eta uniformetasun- 

eta estandarizazio-irizpideen bitartez guztien funtzionamendua errazteko. 
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Diseinua, 
antolamendua, 
tamaina eta sorrera  

Artxibo judizialak modernizatzeko uztailaren 18ko 937/2003 Errege Dekretua 
aplikatuz sortzen dira. 
Diseinua, tamaina eta antolamendua Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta 
Gizarte Segurantza Sailaren eskumena dira. 
 

Pertsonalaren 
erantzukizuna 

Justizia Administrazioaren zerbitzura diharduten funtzionarioen kidegoetako 
pertsonala, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren 
kudeaketapean.  

Barne-zereginak 
• Espedienteak jasotzea. 

• Biltegiratutako espedienteen zaintza eta kokapena. 

• Iraungipenen eta preskripzioen kontrola. 

• Preskribatutako edo iraungitako espedienteen urteko zerrendak 
ateratzea. 

• Garbitze Batzorde judizialerako zerrendak ateratzea. 

• Ondare historikoaren arloan eskumena duen aginteari 
espedienteak ematea. 

• Garbitze Batzorde judizialak adierazitako espedienteak suntsitzea. 

• Maileguen kudeaketa. 

• Ziurtagiriak, lekukotasunak edo/eta kopiak erakustea eta ematea. 

Barne-
antolamendua 

Zerbitzuaren barne-antolamendurako lantaldea ezarriko da, idazkari zuzendaria 
buru duela.  
 

Mendekotasun 
organikoa 

Justizia Administrazioaren zerbitzura dagoen pertsonala Giza Baliabideen 
Zuzendaritzaren mende egongo da organikoki. 
 

Mendekotasun 
funtzionala 

Lurralde Historikoko idazkari koordinatzailearen mende egongo da. 

Beste kide 
batzuekiko 
esparrua eta 
harremana 

Bulegoa egoitza judizial baterako edo gehiagorako eratu ahal izango da eta  
Zerbitzu Orokor Prozesalei, Zuzeneko Laguntza emateko Unitate Prozesalei, 
Fiskaltzei eta beste zerbitzu batzuei lagunduko die. 
Bulegoak antolamendu-ereduko honako kide hauekin izango du harremana: 

• Zuzeneko Laguntza emateko Unitate Prozesalak 

• Prozedura Antolatzeko Zerbitzu Orokor Prozesalak, 
Egikaritzakoak edo Orokorrak, Fiskaltzak, AMEE, etab. 
Espediente fisikoen harrera eta mailegua. 

• Garbitze Batzordea. 

• Ondare historikoaren arloan eskumena duen agintea. 

Pertsonala Egin beharreko lanerako behar adinako prestakuntza duen pertsonala. Lanean 
zorroztasuna eta ordena eskatu behar zaien izapidegileak, euren mailako 
lanetarako laguntzaileekin batera. Ezaugarri horiek beraiek izan behar ditu 
taldearen arduradunak. 
 
Kasu bakoitzeko prestakuntza espezifikoa Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta 
Gizarte Segurantza Sailaren kontura izango da. 
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Beste zerbitzu batzuk: 

 

Zerbitzu Erkide Orokorren barruan, “beste zerbitzu batzuk” izeneko epigrafearen 

barruan bildu daitezkeen beste funtzio batzuk ere garatuko dira. Honako hauek sartzen dira 

zerbitzu horien artean: epaile dekanoentzako gobernu-laguntza, doako justiziako eskaeren 

kudeaketa, "apud acta" izendapenak, perituen izendapena eta jendeari informazioa eta 

judizio-aretoei laguntza ematea. Bi azken horiek, hipotesian, Unitate Administratiboen 

mendeko pertsonalak egin ditzakeen arren, gaur egungo antolamenduan ahalik eta eragin 

txikiena izan dezan, hasiera batean Zerbitzu Erkide Orokor Prozesaletan egingo dira. 

 

Bestalde, zigor-arloko organo jurisdikzionalek agindutako aldizkako aurkezpenen 

kudeaketa zerbitzu honi esleitzearen komenigarritasuna aztertuko da. 

PAZOPik ez dagoen barruti judizialetan, jarritako datei dagozkien funtzioak Zerbitzu 

Erkide Orokorrari esleituko zaizkio.  
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II. ERANSKINA. 
EZARPENA BURUTZEKO PREMIAK ETA BITARTEKOAK 

 

1.- Justizia Sailburuordetzaren giza baliabideak  

 

Antolamendu-plana ezartzearen ondoriozko pertsonal-premiak, plan horrek berak 

eragiten dien Justizia Sailburuordetzako Zuzendaritzen arabera antolatzen dira. 

 

  Giza baliabideen premia horiek gauzatzeko Funtzio Publikoko Zuzendaritzaren 

aurretiko baimena izatea eta aurrekontuan sartuta egotea beharko dute. 

 

Ondorengo taulan dago jasota premia horien laburpena. Ondoren, Zuzendaritza 

bakoitzerako xehatzen dira. 

 

25/01/2.006 29

NUEVAS COMPETENCIAS ASUMIDAS A PARTIR DE LA 
REFORMA DE LA LOPJ POR LA VICECONSEJERIA 

DIRECCION DE RELACIONES CON LA 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA:  

- Organización Servicios comunes y Unidades apoyo.

- Funcionamiento Servicios Comunes. Indicadores
- Protocolos.
- Información para la gestión.
- Funcionamiento Juzgados de Paz.
- Archivos y depósitos judiciales.
- Centros Coordinación Órdenes de Protección.

UTGS- EATS:
- Oficinas comunes de apoyo.
- Apoyo organización descentralizada.
- Gestión indicadores y funcionamiento servicios comunes.
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25/01/2.006 28

NUEVAS COMPETENCIAS ASUMIDAS A PARTIR DE LA 
REFORMA DE LA LOPJ POR LA VICECONSEJERÍA

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS: 

- Nuevos procesos de provisión de puestos (Concursos Específicos, Libre Designación, 
Redistribución de efectivos, Reordenación, Reasignación forzosa).

- Comisión de Selección.
- Oferta de empleo publico Territorializada.
- Periodo de practicas o cursos selectivo.
- Carrera profesional.
- Definición de funciones y tareas.
- Valoración de puestos de trabajo
- Elaboración y mantenimiento RPT
- Régimen disciplinario
- Situaciones Administrativas
- Calendario Laboral
- Licencias y Permisos
- Vacaciones
- Formación adecuada a la nueva estructura organizativa y a las nuevas tecnologías 

en colaboración con la DRAJ.
- Formación inicial
- Formación especializada en nuevas jefaturas
- EATS:
- Apoyo y control descentralizado
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25/01/2.006 28

NECESIDADES DE PERSONAL-VICECONSEJERIA 
DE JUSTICIA

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS: 

2 Técnicos Jurídicos + 7 técnicos + 5 administrativos

DIRECCION DE RELACIONES CON LA 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA:  
6 técnicos + 1 administrativo informático + 1 administrativo 

1 gestor procesal coordinador.

5 tramitadores procesales y administrativos.

EATS.
Recursos Humanos 2 técnicos y 2 Administrativos  

Relaciones: 4 técnicos +3 administrativos

Total:       39 personas                                        

 

 

 

 

Justizia Administrazioarekiko Harremanetako Zuzenda ritza 

 
Antolamenduko 
teknikari bat * 

Antolamendu Planaren ezarpenean eta hobekuntzan 
Zuzendaritzari aholku emateaz, kudeaketa-prozesuak eta 
kudeaketa eta prozesuko eskuliburuak diseinatzeaz, 
zerbitzu eta bulego orokorren gainerako prozesu 
dokumentatuez eta zerbitzuen kalitate-adierazleen 
diseinuaz arduratuko da. (A taldea) 
 

  

Zerbitzu 
Zentralak 
 
 

Laguntzako bulego 
orokorretako teknikari 
arduradun bat * 

Arloko proiektuak diseinatzeaz arduratuko da, batik bat 
herritarren, bake-epaitegien eta artxiboen arretarako eta 
baita hobekuntza-planak egiteaz eta justizia-
administrazioaren zerbitzu ez-prozesalen funtzionamendu 
orokorra kontrolatzeaz ere (A taldea), Giza Baliabideen 
Zuzendaritzak zuzenean betetzen duen zerbitzuaren 
ikuskapen orokorra izan ezik. 
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 Obra eta instalazioen 
teknikari bat ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justizia 
Administrazioaren 
Euskal Behatokirako 
administrari 
informatikari bat * 
 
 
 
Artxibo, liburutegi eta 
dokumentazioko 
teknikari bat ** 
 
 
Administrazio 
orokorreko bi 
teknikari bake-
epaitegietarako ** 
 
 
 
 
 
Administrari bat 

Obrak ikuskatzeaz arduratuko den teknikaria izango da. 
Bulego judizial berriaren eskakizunetara egokitzeko 
Euskal Autonomia Erkidegoko eraikin judizialen 
erreformak eta ondorengo aldaketak eta kalitate-planak 
egiteko beharrezkoak diren proiektu teknikoak egiteaz ere 
arduratuko da (inongo lanposturi esleitu gabeko lan 
berrietarako zerbitzu-eginkizunen moduan).  
 
 
 
Administrari informatikariak teknikari horien jardueretarako 
behar diren datu-baseak elikatuko ditu, xede horretarako 
eredu normalizatuak eta txantiloiak diseinatuz eta arlo 
horietako datuak eta txostenak emanaz. (C taldea).  
 
 
Autonomia Erkidego osoko epaitegietako artxiboen eta 
garbitze-prozeduren funtzionamenduaren arduraduna 
izango da. 
 
 
Bake Justizia Planaren diseinuaren eta bake-epaitegien 
funtzionamenduaren arduradunak, zerbitzuaren Ikuskapen 
orokorrarena izan ezik. (inongo lanposturi esleitu gabeko lan 
berrietarako zerbitzu-eginkizunen moduan).  
 
 
Datu-base orokorraren laguntza dokumentala eta 
kudeaketakoa emango du. (C taldea). 
 
 
 

Kudeaketako 
Unitate 
Teknikoak-
EATak 

Administrazio 
orokorreko 4 teknikari 

2 Bizkaian (1 
Bilbon eta 1 
lurraldearen 
enparauan  
horietako 1 **) 
1 Gipuzkoan 
1 Araban ** 

Honako lan hauek egiteaz arduratuko dira: Laguntzako bulego 
orokorren funtzionamenduaren jarraipena eta kontrola egiteaz, 
zerbitzu orokor ez-prozesalen jarraipeneko txostenak egiteaz eta 
bere Unitateari laguntzeaz. (A eta B taldeak) 
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 3 administrari 
2 Bizkaian 
1 Gipuzkoan 

Datu-base orokorraren laguntza dokumentala eta 
kudeaketakoa emango dute. (C taldea). 

Koordinazioko 
eta Biktimei 
Laguntza 
emateko 
zentroak 

Prozesu eta 
administrazio 
kudeatzaile bat * 
 
 
5 prozesu eta 
administrazio 
izapidegile * 

 
Babes-aginduak Koordinatzeko Zentroaren 
funtzionamenduaren koordinatzaile-arduraduna. 
2003ko abenduaren 9ko Eusko Jaurlaritzako 
Kontseiluaren akordioaren bitartez Koordinazio Zentroak 
sortu ziren EAEn. Delituen Biktimei Laguntzeko hiru 
lurralde-zerbitzuetan jarri ziren martxan, baina ez zen jarri 
funtzio horiei aurre egiteko behar adinako pertsonala. 
Gaur egun, zerbitzua gelditzen ari da eta euren sorrerako 
jatorrizko funtzioak indargabetzen ari dira.   
 

 
* 2008ko urtarrilean jadanik sortu eta aurrekontuan sartutako lanpostuak. 
** 2008ko ekainean Funtzio Publikoko Zuzendaritzaren aldeko txostena jasotako lanpostuak. 

 

 

Giza Baliabideen Zuzendaritza 

 

Aholkulari juridiko bat* Diziplina-espedienteak, jazarpen-espedienteak eta 
errendimendurik ezaren espedienteak hasi, izapidetu eta 
ebazteko arduraduna. 
Epaitegietan jaso eta Auzitegi Nagusiak Justiziako 
pertsonalaren jardunetara eramaten dizkigun kexa-
espedienteak aztertuko ditu, bidezkoa bada, diziplina-
espedienteari hasiera emateko.  
Zehapen- eta diziplina-espedienteetako Instrukzioko 
epaileen eta idazkarien izendapenak kudeatuko ditu 
 

Arlo juridikoa  
(Eskumen 
berriak) 

Aholkulari juridiko bat Erreklamazio- eta baliabide-espedienteak izapidetzeko eta 
antolamendu-egitura berrian giza baliabideen 
optimizaziorako eta arrazionalizaziorako neurrien legezko 
alderdietan aholku emateko arduraduna da. 
Hautaketa- eta prestakuntza-prozesuen barruan praktikak 
egiteko lankidetza-hitzarmenen proposamena. 
Produktibitate-osagarrietan ezarritako helburuak ez 
betetzeagatiko ebazpen zehatzaileak egitea. 
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 Administrari bat Administrariak teknikari juridikoei lagunduko die. 
Zehapen-espedienteen erregistroetarako eta kexa, 
erreklamazio eta baliabideen erregistrorako behar diren 
datu-baseak elikatuko ditu. 
Komunikazioak eta jakinarazpenak izapidetuko ditu hartu-
agiriarekin eta zehapen-espedienteen epeak kontrolatuko 
ditu.   

Teknikari bat Pertsonalaren sistema integratuko administrazio-
prozeduren kudeaketan eta kontrolean Justizia 
Administrazioak dituen premia espezifikoen diseinuaren 
arduraduna. 
Organo judizial, Fiskaltza eta AMEE guztien zaintzen 
ziurtagiri berrien kontrola, antolamendu berriarekin, 
epaiketa azkarrekin eta abar bat etorriz, datu aldagarri gisa 
eskuz sartzeko.  
Bake Epaitegietan ordezpen-ebazpenak kontrolatu, 
kudeatu eta egiteko arduraduna, eta horiek ordaintzen 
dituena 
Kontzeptu berriei dagozkien nominako datuen kontrolaren 
eta jarraipenaren arduraduna (Lanpostu-zerrenda) 
 

Teknikari bat Produktibitate-osagarrietan ezarritako helburuak 
gauzatzearen kontrolaren eta jarraipenaren arduraduna 
(arduradunaren funtzioak betetzea; tresna informatikoak 
erabiltzea; ordutegia kontrolatzea; hirugarrenekiko 
harremanak; euskararen erabileraren normalizaziorako 
hartzen diren neurriak betetzea; eta Organo Judizialaren 
optimizazioa, etab.) 
Autonomia Erkidegotik kanpoko epaitegietako ahozko 
epaiketetan peritu gisa laguntzeko zerbitzu-batzordeko 
izapide-arduraduna 
 

Kudeaketa 
Ekonomikok
o arloa 
(Eskumen 
berriak) 

Administrari Informatiko 
bat 
Administrari bat 

Arlo ekonomikoko teknikarientzako laguntza 
Ordainketaren kontzeptu berrien ondorioz nominen 
gorabeheretako kontabilitateko agiriak sartzea.    
Laguntza informatikoa eskumen berriei buruzko prozedura 
berriak egiteko unean. 
Autonomia Erkidegoz kanpoko hornidura-prozesuetan 
parte hartzeko Justizia-pertsonalak eskatutako ziurtagiriak 
(emandako zerbitzuak, oposizioaren ariketen oharrak, 
egoera administratibo berrienak, egindako prestakuntza-
ikastaroenak, etab.) egitea. 
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Prestakuntzako 
Teknikari bat  

Prestakuntza-premiei buruzko analisiak, antolamendu-
egitura berriaren ezarpenaren ondorioz prestakuntza- eta 
hobekuntza-planen diseinua eta legeriaren aldaketak 
egitearen arduraduna. Horretarako, proposamen 
espezifikoak egiten ditu eta informatika arloko 
prestakuntza-premiak proposatzen dizkio JAHZri. 
 Praktikaldiaren edo/eta Justizia Administrazioan sartzeko 
ikastaro selektiboaren plangintza eta egikaritza. 
Praktikaldietarako hizlarien eta tutoreen kudeaketa eta 
ordainketa.   
Hasierako prestakuntza diseinatu, planifikatu eta 
kudeatzea eta lan-poltsetako kideei eskatu beharreko 
prestakuntza aurreikustea. 
 

Prestakuntza 
Arloa 
(eskumen 
berriak) 

Administrari bat Teknikariari laguntzea. 
Prestakuntzako datu-baseak elikatuko ditu 
Prestakuntza-ikastaroetan parte hartzen dutenei 
jakinaraztea eta horiek kontrolatzea 

Pertsonaleko teknikari 
bat * 

GIZA BALIABIDEEN PLANAK egiteko arduraduna 
Lanpostu-zerrenda Bulego Judizialaren egitura berriaren 
arabera kudeatzea eta izapidetzea 
Lanpostu-zerrendak aldatzeko proposamenak egitea 
bulego judizialen premien arabera 
Lanpostuak baloratzeko prozesuen kudeaketa 
Datu-base berriak, (LKI, orduen kontrola, nominak, lan-
poltsak, OPE, lehiaketak, baliabideak, prestakuntza, etab.). 
Zuzendaritzako gainerako pertsonalak egindako 
informazio-eskaerak gauzatzea edo bideratzea. 
Funtzionarioen mugikortasunari, absentismoari, ordutegiak 
betetzeari, izandako lizentzia motari eta abarri buruzko 
hileroko estatistikak egitea. Datuen kalitatea kontrolatzea 
eta datuak zuzentzeko behar diren neurriak hartzea. 
 

Hornikuntza 
Arloa 
(Eskumen 
berriak) 

Pertsonaleko teknikari 
bat  

395 organo judizialen, 3 Fiskaltzen eta AMEEren opor-
planen baimena kudeatu eta izapidetzeko arduraduna.   
Urteko lan-egutegia prestatu eta proposatzea.  
Egoera administratibo berriak emateko arau eta 
prozedurak egitea, kudeatzea eta horien jarraipena egitea.  
Lizentzia eta baimen berriak kudeatu eta izapidetzea 
Justizia Ministerioaren Erregistro Zentralerako eta 
Erkidegoko Pertsonalaren Erregistrorako behar diren 
datuak kudeatu eta izapidetzea 
Egikaritza partekatuko prozesuak izapidetzeko behar diren 
prozedura informatikoak egiten Justizia Ministerioarekin 
lankidetzan aritzea. 
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Pertsonaleko 2 teknikari   Egitura berrira egokitzeko prozesua kudeatu eta 
izapidetzea, langileak birbanatzeko eta egungo lantaldea 
lanpostu-zerrenda berriaren arabera berrantolatzeko eta 
berresleitzeko deialdiak eginez. 
Hornikuntza-prozesu berrien deialdiak egitea:  

- Lanpostu berezietarako lehiaketa espezifikoak 
- Lanpostu generikoetarako lehiaketak 
- Izendapen libreko prozesuak 

Gainerako Autonomia Erkidegoetako eta Justizia 
Ministerioko lekualdaketen lehiaketa berriei buruzko datu-
baseekin koordinatzeko programa informatikoen kudeaketa 
Justizia Administrazioaren lurraldeko OPEen prozesuei 
buruzko eskumen berriak kudeatu eta izapidetzea. 

- Praktikak egiteko funtzionarioak izendatzea 
- Praktikak egiteko zentroetako asistentzia 

kontrolatzea 
 

 

Administrari bat Teknikariei laguntzea 
Hornikuntza-arloko datu-baseen elikadura. Hainbat 
bulegotan kokatutako funtzionarioen espediente 
pertsonalen kontrola 
Presentzia kontrolatzeko prozesuetan lan-egutegiak 
sartzea. 

Erdi mailako 2 teknikari 
Bat Bizkaian 
Bat Araban  

 

Bere lurraldean destinatutako Justizia Administrazioaren 
zerbitzura diharduen pertsonalaren lanpostu-hartzeak eta -
uzteak 
Lizentziak eta baimenak, ordua kontrolatzeko justifikazioak, 
lanpostuen hornikuntzarako eskabideak eta prestakuntza-
eskaerak jasotzea 

Kudeaketako 
Unitate 
Teknikoak - 
EATak 

2 administrari 
Bat Bizkaian 
Bat Gipuzkoan 
 

Pertsonalaren arloko teknikarien funtzio eta zereginetan 
laguntzea 

 
* 2008ko urtarrilean jadanik sortu eta aurrekontuan sartutako lanpostuak. 

 

 

2. Justizia Ministerioaren kontura idazkari judizia len lantaldea 

handitzeko aurreikuspena. 

 

Epaileari eta laguntza ematen dioten Zerbitzu Orokorrei Zuzeneko Laguntza emateko 

Unitate Prozesaletan oinarritutako Lege Organikoa eratzen duen antolamendu berriak 

idazkari judizialen arloa berrikustea behar du.  
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438. artikuluko 5. puntuak xedatzen du bulego judizialaren barruan eratutako Zerbitzu 

Orokor Prozesal bakoitzak idazkari judizial bat izango duela buru eta gainerako idazkari 

judizialak eta zerbitzuko lanpostuetan diharduen pertsonala bere mende egongo direla. 

Nolanahi ere, pertsonal horrek behar adinakoa izan behar du eta esleituta dituen 

funtzioetara egokitua 

 

Bestalde, artikulu bereko 3. puntuak honako hau xedatzen du: Justizia Ministerioak 

eta Autonomia Erkidegoek euren lurraldeetan eskumena izango dutela Zerbitzu Orokor 

Prozesalak diseinatu, sortu eta antolatzeko.  

 

Eskumen horretan oinarrituta, EAEko Justizia Saila bulego judizialaren hedapena ari da 

diseinatzen. Idazkari judizialen postuak modu honetan gehitzea eskatzen du horrek 

nahitaez:   

 

1. Zerbitzu erkide orokor prozesala duten barruti j udizialak 

Amurrio, Azpeitia eta Balmasedako barruti judizialek bi organo judizial dituzte. Ez da 

eskatu idazkarien lantaldea handitzea, izan ere, epaitegietako idazkarietako bat zerbitzu 

erkide orokorraz ere ardura baitaiteke.  

 

2. Betearazpen eta zerbitzu orokorren sekzioekiko z erbitzu orokorra prozesala duten 

barruti judizialak 

 

Jurisdikzioka banatu gabeko honako barruti judizial hauetan —Durango, Eibar, Tolosa, 

Bergara, Gernika-Lumo, Getxo eta Irunen— Betearazpeneko eta Zerbitzu Orokorren 

Sekzioekiko zerbitzu orokorra ezarriko litzateke. . 

 

7 zerbitzu orokor prozesal horiek idazkari judizial bat izan behar dute buru. Lanpostu 

horiek berriak izan behar dute nahitaez, izan ere, jurisdikzio mistoan idazkari bat egon 

behar du ZLUP bakoitzeko.  
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3. Barakaldoko barruti judiziala 

 

Barakaldok, gaur egun, 12 idazkari judizial ditu (11 organo judizialetan eta beste bat 

Jakinarazpenen eta Enbargoen Zerbitzuan) 

 

Antolamendu berriak bi Zerbitzu Orokor Prozesal diseinatu ditu: 

a) Antolamendu eta Betearazpeneko Zerbitzu Orokor Prozesala  

b) Zerbitzu Erkide Orokor Prozesala (Erregistroa eta Banaketa, KEZO, beste batzuk) 

 

Zerbitzu horien buruan idazkari bat behar da eta beste hiru idazkari Antolamenduko eta 

Betearazpeneko Zerbitzuan izapidearen kudeaketarako. 

 

ZLUPek 9 idazkari hartuko dituztenez eta gaur egun KEZOren ardura duen idazkariak 

Zerbitzu Erkide Orokorra zuzendu ahal izango duenez, beste bi idazkari lanpostu behar 

dira. 

 

4. Gasteiz, Donostia eta Bilboko barruti judizialak  

 

Barruti judizial horietan 122 idazkari daude gaur egun eta 128 behar dira bulego 

judizialaren hedapenerako. 

 

Ondorengo tauletan daude jasota premiak, barruti judizialen arabera xehatuta. 

 

IDAZKARIEN PREMIAK EAE-KO ANTOLAMENDU-PROPOSAMENEAN 

 

ARABA 
 

 ZLU 
Antolamend

uko ZO 
 

Betearazp
eneko ZO 

ZO 
Erkideak 

Proposame
neko totala 

Egungo 
totala 

Gasteiz 15 4 5 2 26 23 
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Amurrio 2    2 2 

ARABA     28 25 
 
 
GIPUZKOA  

 ZLU Antolamend
uko ZO 

B 
etearazpe
neko ZO 

ZO 
Erkideak 

Proposam
eneko 
totala 

Egungo 
totala 

Donostia 22 4 5 3 34 31 

Azpeitia 2    2 2 

Bergara 4   1 5 4 

Eibar 3   1 4 3 

Irun 4   1 5 4 

Tolosa 3   1 4 3 
GIPUZKO
A 

    54 47 

 
 
BIZKAIA  

 ZLU Antolamen
duko ZO 

B 
etearazpe
neko ZO 

ZO 
Erkideak 

Proposame
neko totala 

Egungo 
totala 

Bilbo 41 13 6 3 68 68 

Balmaseda 1    1 1 

Barakaldo 9 4 1 14 12 

Durango 4   1 5 4 

Gernika 3   1 4 3 

Getxo 6  2 8 6 

BIZKAIA     101 95 
 

Proposamenean ez dira kontuan hartu ez Gobernu idazkarien lanpostuak eta ez 

probintziako koordinatzaileen 3 lanpostuak ere, lehendik sortuta daudelako eta 

antolamendu-proposamenean aipatutakoak ez diren funtzioetarako konfiguratuta 

daudelako. 
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Antolamendu berriaren arabera idazkari judizialen 16 lanpostu  gehiago izango 

lirateke. Lanpostu horiek Justizia Ministerioak sortu beharko lituzke bulego judizialaren 

ezarpenarekin batera Zerbitzu Orokor Prozesalen gutxieneko zuzendaritza bermatzeko. 

 

Gutxienekoen proposamena dela nabarmendu nahi da, izan ere, lantalde egokia 

izateko % 50 handitu beharko litzateke-eta. 

 

 

3- Espazio fisikoak 

 

Prozedura Lege berria ezartzeak berrantolamendua eta antolamenduaren 

berregituraketa handia eragingo du eraikin judizial guztietan. 

 

Hala ere, eraikin judizial berriak eraikitzeko orduan erabili diren malgutasun- eta 

moldagarritasun-baldintzei esker, aipatutako legeak aurreikusten duen funtzionamendu-

eredu berrira egokitu daitezke eraikin horiek.  

 

Gainera, eraikin berriak proiektatzeko orduan espazioei buruz etorkizunerako egin 

zen aurreikuspenak Lege berriko aurreikuspenak ezartzea errazten du. Zenbait kasutan, 

gaur egungo erabileraren optimizazioa ez lortzean, espazio berriak prestatu beharko dira. 

Beste kasu batzuetan, espazio berriak prestatzearen helburua berregituraketa-lanek irauten 

duten bitartean zenbait organo behin-behinekoz moldatzea izango da. 

 

ARABA 

 

GASTEIZ 

 

Lehen solairuan, gaur egun auzietako eta merkataritzako epaitegiek okupatutako 

zonan, Betearazpeneko Zerbitzu Orokor Prozesaleko A eta B sekzioak jarriko dira. 
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Hirugarren solairuan, 1. auzialdiko epaitegiak lehen dauden tokian geratuko dira eta 

pertsonal-murrizketaren ondorioz bildu egingo dira. Horien ondoan Familiako Epaitegia 

jarriko da eta libre geratzen den tokian Betearazpeneko Zerbitzu Orokor Prozesaleko A 

sekzioa. Euren tokian geratuko dira auzialdiko epaitegiak ere eta zati bat libre utziko dute 

Antolamenduko Zerbitzu Orokor Prozesaleko C sekzioarentzako. Familia epaitegia dagoen 

tokian Emakumearen aurkako indarkeriaren epaitegia jarriko da. 

 

Laugarren solairuan, Zigor-arloko epaitegiak gaur egun dauden tokian geratuko dira 

eta administrazioarekiko auzietarako epaitegiak gehituko zaizkie. Lan-arloko epaitegiak ere 

euren tokian geratuko dira eta haien ondoan Antolamenduko Zerbitzu Orokor Prozesaleko B 

sekzioa jarriko da. 

 

Bestalde, judizio-areto berriak eraiki behar dira eta guardiako epaitegiko espazioa 

berrantolatu behar da. 

 

AMURRIO 

 

Bi epaitegiak eta horien ZLUPak 1. solairuan geratuko dira eta 2. solairuan Zerbitzu 

Erkide Orokorra jarriko da.  

 

Aldi berean, eraikin atxikiko lehen solairuaren zati bat moldatuko da beste zerbitzu 

batzuetarako. 

 

 

BIZKAIA 

 

BILBO (Albia-Barroeta) 

 

Bi eraikinek hartzen duten organo kopuru handiaren ondorioz, organo horiek 

berrantolatzea oso gauza konplexua da, bai euren definizioari dagokionez eta bai 

etorkizunean martxan jartzeari dagokionez. 
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Hasteko, 7. solairuaren erdia egokitu beharko da, zenbait solairutan obrak egiten 

diren bitartean behin-behineko egoitza bihurtzeko helburu nagusiarekin. 

 

Barroetako eraikinari dagokionez, honako neurri hauek hartuko dira: 

 

Hirugarren solairuan familia-epaitegiak dauden tokian utziko dira eta gainerako 

solairuetan auzietako epaitegiak, merkataritzako epaitegiak eta 1. auzialdiko epaitegi bat 

kokatuko dira. Etorkizunean izango diren organo judizialentzako espazioa ere geratuko da. 

 

Laugarren solairuan, alde batean 1. auzialdiko hamar epaitegi egongo dira eta beste 

aldean Antolamenduko Zerbitzu Orokor Prozesaleko A sekzioa.   

 

Bosgarren solairuan dauden tokian geratuko dira BKEZO eta Prokuradoreen 

Elkargoa eta auzietako epaitegiek libre uzten duten tokian Betearazpeneko Zerbitzu Orokor 

Prozesaleko B sekzioa jarriko da. 

 

Seigarren solairuan, alde batean Lan-arloko epaitegiak egongo dira eta beste aldean 

Antolamenduko Zerbitzu Orokor Prozesaleko B sekzioa.  

 

Albia eraikinari dagokionez, hartzen dituen organoen ezaugarriak kontuan hartuta, 

jardunak ez dira hain garrantzitsuak izango. 

 

BILBO (Buenos Aires) 

 

Eraikinaren okupazio-maila handiak eraikina bera berrantolatzeko oztopoak eta 

zailtasunak jartzen ditu. Antolamendu Plana garatu baino lehen Dekanotza Barroeta-

Aldamar eraikinera lekualdatzea aurreikusten da. 

 

Alde batean bilduta dauden Zigor-arloko epaitegiak dauden tokian geratuko dira eta 

betearazpenena Betearazpeneko Zerbitzu Orokor Prozesaleko A sekzioa bihurtuko da. 
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Bigarren solairuan bertan geratuko dira lehendik dauden auzialdiko sei epaitegiak eta beste 

bi epaitegi gehituko zaizkie.  

 

Laugarren solairuan auzialdiko lau epaitegik betetzen zuten tokian Auzialdiko/Zigor-

arloko sekzioa jarriko da. Solairuaren gainerako zatian auzialdiko bi epaitegi jarriko dira eta 

beste epaitegi baterako lekua geratuko da.  

 

Azkenik, laugarren solairuan, epaitegitarako aldeak emakumearen aurkako 

indarkeriaren epaitegia, espetxeratuen zaintzako epaitegia eta beste epaitegi baterako 

espazioa hartuko ditu. 

 

BARAKALDO 

 

3. solairuan 1. auzialdiko epaitegiak bilduko dira. 3. solairura lekualdatuko dira Zigor-

arloko epaitegiak ere. Gaur egun epaitegien bulegoak okupatzen duen espazioak 

Antolamenduko Zerbitzu Orokor Prozesaleko bi sekzioak hartzeko balio du. 

 

Solairuan bilduko dira auzialdiko epaitegiak ere eta bulego judizialak okupatzen 

duen tokia Betearazpeneko Zerbitzu Orokor Prozesalerako izango da. 

 

Libre geratzen den solairua egokitu egin behar da obrak irauten duten bitartean 

bulegoak kokatzeko. 

 

DURANGO 

 

Lehen solairuan Betearazpeneko Zerbitzu Orokor Prozesala jartzeko espazioa 

egokituko da. Lehendik dauden bi epaitegiak birmoldatuko dira Zerbitzu Orokorrak kokatu 

ahal izateko. 

 

Bigarren solairuan, epaitegien eremuan lehen solairukoaren antzeko birmoldaketa 

egingo da. 
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BALMASEDA 

 

Ez da jardunik aurreikusten, beraz, ez dago kosturik. 

 

 

 

GETXO 

 

Une honetan 4 epaitegi dituen 1. solairuak 5 epaitegi izango ditu. 

Bigarren solairuan, epaitegi batek utzitako espazioa aprobetxatuz eta gainerako gelak 

berrantolatuz, Betearazpeneko Zerbitzu Orokor Prozesala jarriko da.   

 

Aldi berean, gaur egungo espazioa nahikoa ez denez, eraikin atxiki berria eraiki 

behar da. Gaur egungo espazioarekin ezinezkoa da epaitegi berriak jartzea, judizio-areto 

berriak eraikitzea eta Erregistro Zibila edo Guardiako Epaitegia berrantolatzea.  

 

GERNIKA 

 

Lehen solairuan lehendik dauden hiru epaitegietako ZLUak bilduko dira eta horien 

aurrean Betearazpeneko Zerbitzu Orokor Prozesala eta Zerbitzu Orokorrak kokatuko dira. 

 

GIPUZKOA 

 

DONOSTIA (Atotxako eraikina) 

 

Lehen solairuko zati batean 1. auzialdiko eta familiako epaitegiak bilduko dira eta 

hustutako zona birmoldatuko da, alde batetik, Antolamenduko Zerbitzu Orokor Prozesaleko 

A sekzioa jartzeko eta, bestetik, Betearazpeneko Zerbitzu Orokor Prozesaleko A sekzioa 

jartzeko.  
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Bigarren solairuan auzialdiko epaitegiek okupatutako espazioa birmoldatuko da 

Antolamenduko Zerbitzu Orokor Prozesalak (D sekzioa) hartuko duen espazioa libre uzteko. 

 

Hirugarren solairuan egungo betearazpenen zerbitzuak Betearazpeneko Zerbitzu 

Orokor Prozesal gisa jarraituko du (B sekzioa). Auzietako epaitegiak lekualdatu egingo dira 

eta Antolamenduko Zerbitzu Orokor Prozesala (B sekzioa) jarriko da haren tokian.  Gainera, 

Zigor-arloko epaitegiak bilduko dira. 

 

Laugarren solairua, gaur egun Lan-arloko epaitegiak hartzen dituena, beste 

solairuetatik lekualdatutako epaitegiak hartzeko erabiliko da, esaterako, auzietako 

epaitegiak.  

 

Gaur egun auzitegiak behin-behinekoz okupatzen dituen espazio libreak egoteak, 

obren ondorioz lekualdatu behar diren organoak aldi baterako kokatzea errazten du. 

 

BERGARA 

 

Bergarako epaitegiek ez dute barne-aldaketa garrantzitsurik izan eta egitura zurruna 

dute, malgutasunik gabekoa. 

 

Horregatik, barrualdearen berrikuntza osoa egin beharko da faseka antolamendu 

berrira egokitzeko. 

 

EIBAR 

 

1. solairuko hiru epaitegiak elkartuko dira behar diren bulegoak prestatuta. 

 

Zerbitzu Orokor Prozesala (Betearazpenekoa) 2. solairuko zati batean jarriko da. 

 

IRUN 

1. solairuan hiru epaitegi elkartuko dira. 
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2. solairuan eta epaitegi batek utzitako lekuan Zerbitzu Orokor Prozesala 

(Betearazpenekoa) jarriko da. 

 

 

TOLOSA 

 

Hiru epaitegiak lehen solairuan elkartuko dira. Solairu horretan bertan jarriko da 

Zerbitzu Orokor Prozesala (Betearazpenekoa). 
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III. ERANSKINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GIZA BALIABIDEAK 

ANTOLAMENDU-EGITURA 
BERRIRA EGOKITZEKO PLAN 

ESTRATEGIKOA, BULEGO 
JUDIZIAL ETA FISKALETAN ETA 

AUZITEGI-MEDIKUNTZAKO 
EUSKAL ERAKUNDEAN, BOTERE 

JUDIZIALAREN LEGE ORGANIKOA 
ALDATZEKO MARKOAREN 

BARRUAN. 
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1. SARRERA.  
 

Giza Baliabideen Plan Estrategiko hau egitearen helburua Justizia Administrazioaren 

zerbitzu publiko eraginkor bat lortzen laguntzea da eta erabilgarri dauden baliabide ekonomikoak 

efizientzia gehiagoz erabiltzea, baliabideak behar bezala neurtuz, hobeto banatuz, trebatuz eta 

mugituz, eta erakundea osatzen duten pertsonak helburuen lorpenean parte-hartzaile eta erantzule 

bihurtuz. 

 

Plan hau oinarrizko tresna bihurtuko da baliabide horien antolaketa orokorrerako EAEko 

Justizia Administrazioaren eremuan, eta pertsonalaren arloan lortu beharreko helburuak zehaztuko 

ditu, helburu horiek betetzeko egokitzat jotzen dituen bitartekoak eta giza baliabideen egiturak 

adieraziz, eta, aldi berean, jatorrizko hornidura aldatu eta ezarri nahi den langileriaren egitura berria 

ezartzeko egin beharreko aldaketak gauzatzeko, bereziki mugikortasunari eta trebakuntzari 

dagokienean, hartu behar diren neurriak ere aipatuko ditu. 

 

Lana antolatzeko erak, giza baliabideen trebakuntza-mailak, erabilitako zuzendaritza-

estiloek, komunikazio-prozesuen kalitateak eta maiztasunak, beste gauza batzuen artean, 

zuzenean eragiten diote lan-kulturari, eta  erabakigarriak dira erantzuna emateko denbora, 

prozesuen kalitatea, kostuen kontrola eta bertan lan egiten duten pertsonen motibazioa zehazteko. 

 

Plan estrategikoa egiterakoan sortutako balioak sustatuko dituen antolaketa-kultura berri bat 

garatzeko helburu orokorraz gain, badira beste helburu espezifikoago batzuk ere:  

1. Antolaketa-egitura bat definitzea, behar estrategikoen araberakoa, bai pertsona kopuruari 

dagokionean bai lantaldearen gaitasun eta trebetasunei dagokienean ere. 

2. Aldaketa ezartzen lagunduko duen barne-komunikazioa eta -koordinazioa hobetzea, barne-

komunikazioko plan baten bidez eta teknologia berriak erabiltzea sustatuz. 

3. Pertsonalaren gaitasun profesionala hobetzea, bakoitzaren eta erakundearen beharretara 

egokitutako trebakuntza-plan baten bidez. 
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Giza Baliabideen Zuzendaritzak neurri hauek hartuko ditu langileak antolatzeko: 

 

a) Langileen eskuragarritasun eta beharrak aztertzea, bai giza baliabideen kopuruari 

dagokionean bai profil profesionalei edo beroriek duten kualifikazio-mailei dagokionean. 

 

b) Mugikortasun-neurriak. 

 

d) Giza baliabideak hartzea aurrez ikusiko du, aurrekontuetan horretarako zati bat esleituz eta 

lan-eskaintza publikoan plaza horiek sartuz. 

2. ARAUDI-MARKOA.  
 

Euskal Herriko Autonomia Estatutuak, bere 35.3 artikuluan ezartzen du Autonomia 

Erkidegoari egokituko zaiola, bere lurraldearen barruan, Justizia Administrazioaren zerbitzuko 

langileriaz eta haren jardunerako baliabide materialez eta ekonomikoz hornitzea, Botere 

Judizialaren Lege Organikoan ahalmen hori Gobernuarentzat erreserbatzen den neurri berean. 

 

Martxoaren 15eko 514/1996 Errege Dekretuaren bidez, 1996ko otsailaren 16an egin zuen 

osoko bilkuran hartutako Akordioa onartu zen, Akordiotik eta haren Eranskinetatik ondorioztatzen 

diren baldintzetan. Akordio hori Estatuko Administrazioarenak diren egitekoak eta zerbitzuak 

Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeari buruzkoa da, Justiziaren Administrazioaren zerbitzua 

baliabide pertsonalez hornitzeari dagokionean. Arau horrek oinarrizko izaera du, haren bidez 

Autonomia Erkidegoak arlo horretan dituen eskumenak egikaritza ditzakeelako. Halere, eskura 

daitezkeen funtzioek mugatzat dute Botere Judizialaren Lege Organikoaren 470.2 art.ak ezartzen 

duena, alegia, Justizia Administrazioaren zerbitzupeko Kidegoek Kidego Nazionalak direla.  

 

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren Egitura Organiko eta Funtzionala ezartzen 

duen urriaren 18ko 315/2005 Dekretuaren 14. artikuluak ezarritakoarekin bat, Giza Baliabideen 

Zuzendaritzari esleitzen zaio Autonomia Erkidegoari dagozkion eskumenak egikaritzea Justizia 

Administrazioaren zerbitzura dauden langileei dagokienean. 
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Beraz, eta 1996ko apirilaren 1az geroztik, alegia, transferentziak egin ziren dataz geroztik, 

Giza Baliabideen Zuzendaritza da Justizia Administrazioaren zerbitzura dauden langile horien 

negoziazio kolektiboaren eta funtzio publikoaren arloan eskumenak dituen organoa, eta hari 

dagokio irizpideak ezartzea langile horien kudeaketa eta negoziaziorako. 

 

Herritarrentzako justizia-zerbitzuarekiko duen konpromisoaren ildoa jarraituz eta indartuz, 

19/2003 Lege Organikoak, uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoa aldatzekoak esleitzen dizkion 

eskumen berriak erantzukizunez egikaritzea dagokio Eusko Jaurlaritzari, herritarrei eskainitako 

zerbitzua etengabe hobetzeko, eraginkortasun- eta efizientzia-printzipioak aplikatuz, eta oreka 

egokia mantenduz eman nahi duen zerbitzuaren eta hura emateko beharrezkoa den 

antolamenduaren artean. 

 

Botere Judizialaren Lege Organikoaren (aurrerantzean, BJLOaren) eraldaketa indarrean 

sartzeak funtsezko aldaketa suposatzen du j antolamenduan, zalantzarik gabe eragin handia du 

Justizia Administrazioaren zerbitzura dauden langileen estatutu juridikoan, eta Autonomia 

Erkidegoei funtzio berriak ematen dizkie, Justizia Administrazioari giza baliabideak eta baliabide 

materialak hornitzeari buruzko eskumenekin. Erreforma horrek ez ditu guztiz konpontzen 

detektatutako defizit asko, besteak beste, Justizia Administrazioaren zerbitzura dauden kidegoak 

benetan deskontzentratzeari buruzkoak. Halaber, bulego judizialen antolamendu eraginkor bat eta 

langileen egitura egokiago bat ahalbidetzen ditu erreforma horrek, eta agintaldi erreformista bat 

sartzen du. Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako Sailak eta CCOO, CSI-

CSIF, LAB eta UGT sindikatuek agintaldi hori hasten eta garatzen dute, EAEko Justizia 

Administrazioaren zerbitzura dauden funtzionarioen lan-baldintzak eta bulego judizialaren 

erreforma arautzen dituen III. Akordioaren bidez. Akordio hori martxoaren 6ko 38/2007 Dekretuak 

onartu zuen (EHAA, 53. zk., 2007ko martxoaren 15koak), 2007ko martxoaren 16an indarrean sartu 

zenak eta sinatze-datatik, 2007ko urtarrilaren 12tik indarrean dagoenak eta eragina duenak. 

BJLOaren erreforma ezinbestekoa zen; batetik, langile funtzionarioen gainean eragile parte-

hartzaile bakoitzaren eskumenak mugatu behar ziren; bestetik, Justizia Administrazioak langileak 
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antolatzeko askoz ere tresna modernoagoak eta eraginkorragoak behar zituen, besteak beste, 

plantillen sistema zaharra gainditzeko. 

Ezartzen den ordainketa-sistema berriak sinpleagoa izan nahi du, lanpostuarekin eta 

lanpostuaren erantzukizunarekin lotutako osagaiak sartuz, eta era berean, osagai aldagarriak 

izateko aukerarekin, helburuen lorpenaren arabera. 

Justizia Administrazioko Lanpostuen Zerrenda erabiltzen hastea lan-jarduera antolatzeko 

tresna bat da, eta zerrenda horiek osatzerakoan zeregin garrantzitsua ematen zaio langileak 

kudeatzeko eskumenak dituen Administrazioari. Beraz, langileak lanpostu-zerrendaren bidez 

antolatuko dira eta integratuko dira bulego judizialak osatzen dituzten unitateetan. Lanpostu-

zerrendak langileak antolatzeko tresna bezala inplementatzeari esker Justizia Administrazioaren 

zerbitzupeko giza baliabideen kudeaketa malguagoa eta dinamikoagoa izango da, eta Euskal 

Funtzio Publikotik gertuago egongo da; kidegoen benetako eginkizunekin bat etorriko da, eta 

horren ondorioz, zerbitzuak bete behar diren kidegoetako zerbitzuen erreferentzia izango dira 

zeregin horiek; bulego judizialean bi hizkuntzak egiaz ezarriko dira, plangintza egoki baten bitartez; 

horretaz gain, erakunde berri horri eta horren eginkizunei lotuta dauden lansariak ezarriko dira. 

 
 

3. SINDIKATUEKIN NEGOZIAZIOA. 

 
Giza Baliabideen Plan Estrategiko honen oinarrizko printzipioak lortzeko nahitaezkoa da 

Justizia Administrazioaren arloko sindikatuek bete-betean parte hartzea, Plan honek arautzen 

dituen alderdietako protagonisten legezko ordezkariak diren neurrian. 

 

Espainiako Konstituzioaren negoziazio kolektiboari buruzko oinarrizko agindua 37.1 

artikulua da, eta haren arabera “Legeak lan-negoziazio kolektiborako eskubidea bermatuko du 

enpresaburu eta langileen ordezkarien artean, baita hitzarmenen indar loteslea ere”. 

 

Langile Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko apirilaren 12ko 7/2007 Legeak –

apirilaren 13ko 89. zk.ko BOE-, IV. kapituluan arautzen du negoziazio kolektiborako, 
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ordezkaritzarako eta parte-hartze instituzionalerako eskubidea, langile publikoen lan-baldintzak 

zehazteko. Hori guztia sindikatuek aitortuta duten ordezkaritza-gaitasunaren bitartez egingo da, 

horretarako eratzen diren negoziazio-mahaien bidez. 

 

Hortaz, arestian adierazitako legezko testuan biltzen diren aurreikuspenei jarraiki, 

Administrazioko eta Sindikatuetako ordezkariek akordioak sinatu ahal izango dituzte funtzionarioen 

lan-baldintzak ezartzeko. Akordio horiek ordezkarien eskumenekoak diren gaiei buruzkoak izango 

dira, eta baliagarriak eta eraginkorrak izateko dagokion Administrazioaren gobernu-organoen 

esanbidezko onarpen formala beharko dute. 

 

Funtzionario publikoen lan-baldintzen negoziazio kolektiboak printzipio hauek errespetatuko 

ditu: legezkotasuna, aurrekontu-estaldura, nahitaezkotasuna, negoziazioko fede ona, 

publikotasuna eta gardentasuna. 

 

Euskal Autonomia Erkidegoan Justizia Administrazioren zerbitzura lan egiten duten 

funtzionarioen lan-baldintzak arautzeko den III. Akordioa Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza 

Sailak eta CCOO, CSI/CSIF, LAB eta UGT sindikatuek sinatu zuten, eta martxoaren 6ko 38/2007 

Dekretuaren bidez onartu zen –2007ko martxoaren 53. zk.ko EHAA–, eta indarrean sartu zen 

2007ko martxoaren 16an, sinatu zen egunean, 2007ko urtarrilaren 12an, jarri zen indarrean eta 

orduan izan ditu ondorioak. Akordio horrek alderdi sinatzaileek dituzten konpromisoak ezartzen ditu 

BJLOan egindako aldaketa arrakastatsua izan dadin laguntzeko. 

III. Akordio horren barnean askotan azaltzen da nahitaezkoa dela sindikatuen parte-hartzea, 

hainbat gaitan, eta horien artean hauetan: 

• Lan-egutegiaren arabera banatzea lanaldia eta finkatzea ordutegia. 

• Lizentziak eta baimenak hartzeko era. 

• Lanpostuak emateko prozesuak eta Administrazioaren Lan Eskaintzan eta 

lekualdatze-lehiaketatan aurkeztu behar den lanpostu hutsen kopurua; azken 

batean, prozesu guztietan negoziatzeko konpromisoa. 

• Lanpostuen zerrendan derrigorrezkotasun-datak aldatzea eta egokitzea. 



 

JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE  
SEGURANTZA SAILA 

Justizia Sailburuordetza 

Giza Baliabideen Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Viceconsejería de Justicia 

Dirección de Recursos Humanos  

 259

• Lanpostuen zerrenden hasierako onarpena. 

• Akoplatzeko moduak eta lanpostuak hornitzeko moduak. 

• 2007an lanpostuen zerrenda lehentasunezko egin, negoziatu eta tramitatzea. 

• Justizia Administrazioaren mendeko langile funtzionarioei oporrak emateko 

prozedura eta horietaz gozatzeko era ezartzen duen ebazpena. 

 

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako Sailak, beraz, badu borondate garbi eta tinkoa 

Justizia Administrazioaren zerbitzura lan egiten duten langileak ordezkatzen dituzten sindikatuak 

bulego judizialaren erreforma osoan eta antolamendu-egitura berriaren ezarpenean egongo direla 

bermatzeko, elkarrizketa-bidea agortuz beste edozein neurri edo jarrera gatazkatsu kolektibo hartu 

aurretik. 

4. PLANTILLA ORGANIKOA ANTOLAMENDU-EGITURA BERRIRA EGOKITZEA 
 

Egungo organo, bulego judizial eta fiskal guztiei, barruti judizial bakoitzari, Auzitegi 

Medikuntzako Euskal Erakundeari, Justizia Administrazioaren zerbitzura dauden langileei (Prozesu 

eta Administrazio Kudeaketako Kidegoari, Izapide Prozesal eta Administratiboko Kidegoari eta 

Laguntza Judizialeko Kidegoari) dagokien lanpostu-zerrenda egin eta negoziatu du Giza 

Baliabideen Zuzendaritzak III. Akordioa sinatu duten sindikatuekin —CCOO, CSI-CSIF, LAB eta 

UGT—, eta 2008ko otsailaren 8an iritsi ziren akordio batera. 

 

 EAEko Justizia Administrazioaren zerbitzura dauden funtzionarioen lan-baldintzak eta 

bulego judizialaren erreforma arautzen dituen Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren eta 

CCOO, CSI/CSIF, LAB eta UGT sindikatuen arteko III. Akordioaren 60. artikuluaren zazpigarren 

atalean ezarritakoarekin bat, Langile Zerrenda (LZ) horiek ezartzeak ez du eragingo, inolaz ere, 

egungo plantilla amortizatzea. 

 

Eranskin gisa atxikitzen da lanpostu-zerrendak laburtzen dituen koadro bat, eta bertan 

lanpostuak lurraldearen, herriaren eta barruti judizialaren arabera agertzen dira, eta adierazten dira 

zein diren lanpostu generikoak, euskara erabiltzeagatiko eskakizun bereziko lanpostuak eta 

burutzako lanpostuak. 
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4.1 ARABA  
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4.2 GIPUZKOA 

 

 

 BARRUTI JUDIZIALA: AZPEITIA 
UNITATEA ARD 

EOL EBL EOL EBL EOL EBL 
ZLUP (2 UNITATE) 0 4 1 6 2 0 0

ZLUP MISTOA (1) 2 3 1 
ZLUP MISTOA (2) EZ 2 1 3 1 

1 2 1 2 1
1 4 1 8 3 2 1

1

BARRUTI JUDIZIALA: BERGARA  
UNITATEA 
 

ARD 
EOL EBL 

 
EOL 
 

EBL 
 

EOL 
 

EBL 
 ZLUP (4 UNITATE) 0 7 2 7 2 0 0

ZLUP MISTOA (1) 1 1 2
ZLUP MISTOA (2) 2 1 1 
ZLUP MISTOA (3) EZ 2 1 3
ZLUP MISTOA (4) 2 1 1

1 1 1 4 0 4 2
SEKZIOA Betearazpena  
SEKZIOA Zerbitzu Orokorrak 

1 8 3 11 2 4 2

1

 BARRUTI JUDIZIALA: EIBAR 
UNITATEA 
 

ARD 
EOL 

 
EBL 
 

EOL 

 
EBL 
 

EOL 

 
EBL 
 ZLUP (3 UNITATE) 0 5 1 6 2 0 0

ZLUP MISTOA (1) EZ 2 1 3 1
ZLUP MISTOA (2) 2 2
ZLUP MISTOA (3) Lan arloa 1 1 1

1 2 1 5 0 4 2
SEKZIOA Betearazpena  
SEKZIOA Zerbitzu Orokorrak 

1 7 2 11 2 4 2

1

BARRUTI JUDIZIALA: IRUN 
UNITATEA 
 

ARD 
EOL 

 
EBL 
 

EOL 

 
EBL 
 

EOL 

 
EBL 
 ZLUP (4 UNITATE) 0 6 3 10 1 0 0

ZLUP MISTOA (1) EZ 2 1 4
ZLUP MISTOA (2) 1 1 2
ZLUP MISTOA (3) 2 1 1
ZLUP MISTOA (4) 1 1 3

1 3 1 8 0 5 2
SEKZIOA Betearazpena  
SEKZIOA Zerbitzu Orokorrak 

1 9 4 18 1 5 2

1

13 6

BETEAREZPENEKO ZERBITZU OROKOR PROZESALA ETA ZERBIT ZU OROKORRAK 

KUD IZA LAG 

BETEAREZPENEKO ZERBITZU OROKOR PROZESALA ETA ZERBIT ZU OROKORRAK 

11 13 6

ZERBITZU OROKOR PROZESALA  

5 11 3

KUD IZA LAG 

KUD IZA LAG 

9

BETEAREZPENEKO ZERBITZU OROKOR PROZESALA ETA ZERBIT ZU OROKORRAK 

13 19 7

KUD IZA LAG 

20

40

31

29
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4.3 BIZKAIA  

 

 

BARRUTI JUDIZIALA: BALMASEDA  
UNITATEA 
 

ARD 
EOL 

 
EBL 
 

EOL 

 
EBL 
 

EOL 

 
EBL 
 ZLUP (2 UNITATE) 0 5 0 7 0 0 0

ZLUP MISTOA (1) EZ 3 4 
ZLUP MISTOA (2) 2 3 

1 2 2 1
1 5 0 9 0 2 1

1

BARRUTI JUDIZIALA:  BARAKALDO  
UNITATEA 
 

ARD 
EOL 

 
EBL 
 

EOL 

 
EBL 
 

EOL 

 
EBL 
 ZLUP (12 UNITATE) 1 15 2 25 0 1 0

LEHEN AUZIALDIA (1) (1) 1 1 
LEHEN AUZIALDIA (1) (2) 1 1 
LEHEN AUZIALDIA (1) (3) 1 1 
LEHEN AUZIALDIA (1) (4) 1 1 
LEHEN AUZIALDIA (1) (5) 1 1 
ERREGISTRO ZIBILA 1 2 6 1
INSTRUKZIOA (1) 1 1 3 
INSTRUKZIOA (2) 2 3 
INSTRUKZIOA (3) 2 3 
INSTRUKZIOA (4) 2 3 
ZIGOR-ARLOA (1) 1 1 
ZIGOR-ARLOA (2) 1 1 

2 14 1 27 2 8 1
SEKZIOA  ANTOLAMENDUA Zib./ Zigor-arloa 
SEKZIOA BETEARAZPENAK Zib./ Zigor-arloa 

3 4 11 1 17 1
SEKZIOA BKEZO 
SEKZIOA Erregistroa/Banaketa 
SEKZIOA Beste zerbitzu batzuk(artxibo judiziala,  
frogagarrien gordailua, informazioa eta laguntza judiziala) 

FISKALTZA  FISKALTZA  
 

1 4 1
7 33 3 67 3 27 2

7

BARRUTI JUDIZIALA: DURANGO 
UNITATEA 
 

ARD 
EOL 

 
EBL 
 

EOL 

 
EBL 
 

EOL 

 
EBL 
 ZLUP (4 UNITATE) 0 6 3 9 1 0 0

ZLUP MISTOA (1) 1 1 2 
ZLUP MISTOA (2) EZ 2 1 4 
ZLUP MISTOA (3) 1 1 2 
ZLUP MISTOA (4) 2 1 1

1 3 1 8 0 4 3
SEKZIOA Betearazpena   
SEKZIOA Zerbitzu Orokorrak 

 1 9 4 17 1 4 3

1

KUD IZA LAG 

LAG 

36 70 29 

ANTOLAMENDUKO/BETEARAZPENEKO ZERBITZU OROKOR PROZESA LA 

ZERBITZU OROKOR PROZESALA  

KUD IZA 

LAG KUD IZA 

ZERBITZU OROKOR PROZESALA  
 

5 9 3

BETEAREZPENEKO ZERBITZU OROKOR PROZESALA ETA ZERBIT ZU OROKORRAK 

13 18 7

18

142

39
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BARRUTI JUDIZIALA: GERNIKA-LUMO  
UNITATEA 
 

RES 
GEN SIN GEN SIN GEN SIN 

ZLUP (3 UNITATE) 0 5 2 7 2 0 0 
ZLUP MISTOA (1) 2 1 1
ZLUP MISTOA (2) EZ 2 1 3 1
ZLUP MISTOA (3) 1 1 3 

1 2 1 4 1 4 2 
SEKZIOA Betearazpena   

  SEKZIOA Zerbitzu Orokorrak 

 1 7 3 11 3 4 2 
1 

 BARRUTI JUDIZIALA: GETXO
UNITATEA 
 

RES 
GEN SIN GEN SIN GEN SIN 

ZLUP (6 UNITATE) 0 11 3 13 2 0 0 
ZLUP MISTOA (1) EZ 3 1 4 
ZLUP MISTOA (2) 1 1 2 
ZLUP MISTOA (3) 2 1 1
ZLUP MISTOA (4) 1 1 3 
ZLUP MISTOA (5) 2 1 1
ZLUP MISTOA (6) 2 2 

2 4 1 16 0 8 3 
SEKZIOA Betearazpena   

  SEKZIOA Zerbitzu Orokorrak 

 2 15 4 29 2 8 3 
2 

BAKE EPAITEGIAK  
UNITATEA 
 

RES 
GEN SIN GEN SIN GEN SIN 

ABADIÑO 1 0 1
ABANTO-ZIERBANA 2 0 1
AMOREBIETA-ECHA 2 0 1 
ETXEBARRI (UDAL ELKARTEA) 1 0 1
ARRIGORRIAGA 1 1 1
BASAURI 2 1 1 1 
BERANGO (UDAL ELKARTEA) 1 0 1
BERMEO 1 1 0 1
BERRIZ (UDAL ELKARTEA) 1 0 1
DERIO (UDAL ELKARTEA) 1 0 1
ELORRIO 1 0 1
ERANDIO 2 0 1
ERMUA 2 0 1
GALDAKAO 2 1 1 
GORLIZ (UDAL ELKARTEA) 1 0 1
GÜEÑES (UDAL ELKARTEA) 1 0 1
IGORRE (UDAL ELKARTEA) 2 0 1 
LEIOA 2 0 1
LEKEITIO 1 0 1 
MARKINA XEMEIN 1 0 1 
MUNGIA 2 0 1 
ONDARROA 1 1 0 1
ORDUÑA (UDAL ELKARTEA) 1 0 1
ORTUELLA 2 0 1
PORTUGALETE 2 1 1
SANTURTZI 2 1 1
SESTAO 2 1 1
SOPELANA 1 1 1
UGAO-MIRAVALLES (UDAL ELKARTEA) 1 0 1
VALLE DE TRAPAGA 2 0 1
ZALLA 1 0 1
ZAMUDIO (UDAL ELKARTEA) 1 0 1

0 46 2 7 0 26 7 
0 

GES TRA AUX 

BETEAREZPENEKO ZERBITZU OROKOR PROZESALA ETA ZERBIT ZU OROKORRAK 

GES TRA AUX 

10 14 6
31 

BETEAREZPENEKO ZERBITZU OROKOR PROZESALA ETA ZERBIT ZU OROKORRAK 

19 31 11 
63 

88 

GES TRA AUX 

48 7 33 
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5. LANPOSTU MOTAK. 

 
BJLOaren VII. Tituluko 521. artikuluak, jarduera profesionalari eskainitakoak, dauden bi 

lanpostu motak definitzen ditu, generikoak edota eskakizun berezikoak bezala sailkatuz. 

5.1. Lanpostu Generikoak. 
 

Lanpostu generikoak: Egitura organikoaren barruan bereizten ez diren lanpostuak dira, eta 

kidego batean berezko zereginak edo eginkizunak gauzatzea eskatzen dutenak; eta hortaz, 

funtzio-eduki indibidualik ez dutenak.  
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5.2. Eskakizun bereziko lanpostuak. 
 

Eskakizun bereziko lanpostuak. Egitura organikoaren barruan bereizten diren lanpostuak 

dira, eta modu indibidualean esleitutako zereginak edo eginkizunak gauzatzea eskatzen dutenak. 

Berezko hizkuntza duten autonomia-erkidegoetan hizkuntza hori ezagutzea elementu erabakigarria 

izango da eskakizun bereziko lanpostuentzat, baldin eta hizkuntza hori ezagutzea lanpostu horri 

Lanpostu Zerrendan esleitutako eginkizun jakinen ondoriozkoa bada.  

 

Zentzu horretan, lanpostu-zerrendan biltzen den lanpostu bakoitzari —generikoa nahiz 

eskakizun berezikoa— esleitutako zereginen eta eginkizunen katalogo bat egin da. Horrela bada, 

eta Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren zerbitzura dauden langile guztien 

eskumenak Euskal Autonomia Erkidegoari dagozkionez, haren estatutuari eta araubide juridikoari 

buruzko gai guztiei buruzkoak, honako hauek barne: hautatzea, hasierako prestakuntza, 

etengabeko prestakuntza, destinoak ematea, igoerak, administrazio-egoerak, lanaldia, lan-

ordutegia, eta diziplina-araubidea (471 artikulua), Erkidegoak emango ditu arestian adierazitako 

eginkizunak funtzionario-kidego bakoitzean biltzeko behar diren arauzko xedapenak, sindikatuekin 

negoziatutako prozesu arautu baten bitartez.  

 

Ondoren bildu da lanpostu generiko identifikatuen katalogoa, baita eskakizun bereziko 

lanpostuena ere, burutzak aukeratzeak eta euskara erabiltzeari lotutako eginkizun bereziak 

emateak eragindakoak. 
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5.3. EAEko Justizia Administrazioaren zerbitzura dauden lanpostu tipoen katalogoa. 

5.3.1. Lanpostu generikoen katalogoa  
 

1. ZLUPko Prozesu eta Administrazio Kudeatzailea 

2. ZEPko Prozesu eta Administrazio Kudeatzailea, Prozesu, Betearazpen eta 
Fiskaltzakoa 

3. Prozesu eta Administrazio Kudeatzailea (AMEE) 

4. Prozesu eta Administrazio Kudeatzailea, Prozesu Zerbitzu Orokorrekoa 

5. Prozesu eta Administrazio Kudeatzailea, Bake Epaitegi/Elkartzekoa 

6. ZLUPko Prozesu eta Administrazio Izapidegilea 

7. ZEPko Prozesu eta Administrazio Izapidegilea, Prozesu, Betearazpen eta 
Fiskaltzakoa 

8. Prozesu eta Administrazio Izapidegilea (AMEE) 

9. Prozesu eta Administrazio Izapidegilea, Prozesu Zerbitzu Orokorrekoa 

10.  Prozesu eta Administrazio Izapidegilea, Bake Epaitegi/Elkartzekoa 

11. ZEPko Laguntzaile Judiziala, Prozesu, Betearazpen eta Fiskaltzakoa 

12. Laguntzaile Judiziala (AMEE) 

13. Laguntzaile Judiziala, Prozesu Zerbitzu Orokorrekoa 

14. Laguntzaile Judiziala, Bake Epaitegi/Elkartzeekoa 
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5.3.2. Eskakizun bereziko lanpostuak  
 

1. Zuzeneko Laguntza emateko Prozesu Unitateen arduraduna 

2. ZEPko arduraduna, Prozesu, Betearazpen eta Fiskaltzakoa 

3. Fiskaltzako arduraduna 

4. Prozesu Zerbitzu Orokorraren arduraduna 

5. ZLUPko Prozesu eta Administrazio Kudeatzailea 

6. ZEPko Prozesu eta Administrazio Kudeatzailea, Prozesu, Betearazpen eta 
Fiskaltzakoa 

7. Prozesu eta Administrazio Kudeatzailea (AMEE) 

8. Prozesu eta Administrazio Kudeatzailea, Prozesu Zerbitzu Orokorrekoa 

9. Prozesu eta Administrazio Kudeatzailea, Bake Epaitegi/Elkartzekoa 

10. ZLUPko Prozesu eta Administrazio Izapidegilea 

11. Goi-kargudunaren idazkaria 

12. ZEPko Prozesu eta Administrazio Izapidegilea, Prozesu, Betearazpen eta 
Fiskaltzakoa 

13. Prozesu eta Administrazio Izapidegilea (AMEE) 

14. Prozesu eta Administrazio Izapidegilea, Prozesu Zerbitzu Orokorrekoa 

15. Prozesu eta Administrazio Izapidegilea, Bake Epaitegi/Elkartzekoa 

16. ZEPko Laguntzaile Judiziala, Prozesu, Betearazpen eta Fiskaltzakoa 

17. Laguntzaile Judiziala (AMEE) 

18. Laguntzaile Judiziala, Prozesu Zerbitzu Orokorrekoa 

19. Laguntzaile Judiziala, Bake Epaitegi/Elkartzeekoa 
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5.4. Arduradunen lanpostuak. 
 

Lanpostu horiek betetzen dituzten funtzionarioek antolamendu-egitura osoaren oinarrizko 

euskarria osatuko dute.  

Sekzioa ikuskatuko dute informatika-arloan, kudeaketa-sistemen arloan eta 

hirugarrenekiko harremanen arloan; Justizia Sailburuordetzaren organoekin lankidetzan 

jardungo dute dagozkien antolamendu-mailako eta giza baliabideei eta baliabide materialei 

buruzko eskumenak gauzatzeko; txostenak eta azterlanak egingo dituzte, zereginen banaketa 

kudeatuko dute; Sekzioko funtzionarioek dituzten betebeharrak betetzen ote dituzten ikuskatuko 

dute eta ebazteke dauden gaiak, faseak eta egoerak kontrolatuko dituzte, baita alderdiak egiaz 

zitatzen dituzten ala ez ere. 

Langile horien ardurapeko unitatearen dimentsioaren arabera, prozesu-kudeaketatik 

liberatuta egon ahal izango dira, eta kudeaketa-eginkizunak bakarrik beteko dituzte; hortaz, ez 

dira lantalde jakin baten partaide izango. 

Orobat, funtzionario berriak –titularrak edo aldi baterakoak– hartzeari dagokionez, modu 

aktiboan parte hartu beharko dute eta langile berri horien lanpostuaren oinarrizko ezaugarrien 

berri emango diete, baita lanean hasteko oinarrizko prestakuntza ere. Burutza horiek ez diote 

eragingo prozesuaren zuzendaritzari. Azken hori Idazkari Judizialei —dituzten eskumenen 

barnean— eta epaileari —dituen eskumenen eremuan— emango baitzaie.  

Nolanahi ere, eginkizun eta zeregin horiek guztiak Monografikoetan bilduko dira. 

Zerbitzu Orokorren Sekzioko arduradunen lanpostuak irekita egongo dira, ez bakarrik 

Prozesu eta Administrazio Kudeaketaren Kidegora –Prozedura Antolatzeko Zerbitzu 

Orokorretan eta Betearazpen Zerbitzu Orokorrean gertatzen den bezala—, baita Prozesu eta 

Administrazio Izapidetzako Kidegora ere, betiere lanpostuan aritzeko exijitzen den titulazioa 

izanez gero. 
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Halaber, eta, salbuespenez, zerbitzu jakin batzuetan, zeinetan langile gehienak Laguntza 

Judizialeko Kidegokoak baitira, langileek buruzagitza-lanpostuetarako deialdietan parte 

hartzeko aukera izango dute, behar den titulazioa izanez gero. 

6. Definitutako lanpostu tipoen funtzioak eta egite koak. 
 

6.1.- Lanpostu generikoen funtsezko funtzioak eta e gitekoak. 

 

6.1.1.-Prozesu eta Administrazio Kudeatzailearen la npostu tipoari dagozkion edukiak 

 

Misioa: Hierarkian gorago dagoenaren zuzendaritza t ekniko prozesalaren pean eta 

arduradunaren koordinaziopean, lankidetzan aritzen da goragoko mailako prozesu-

jarduerakin.  

 

Horren guztiaren ondoren, prozedura judizialen izapidetzea kudeatzen du ebazpen-proiektuak 

eginez, prozesuko alderdiak bertaratzen direla ziurtatuz, dokumentuen arteko loturako, 

erreferentziako edo autoen laburpenak eginez, eta espediente judizialen kopia soilak eginez. 

Bake-epaitegiko kudeatzailea denean, hura arduratuko da Erregistro Zibileko espedienteen eta 

jardun prozesalen dokumentazioaz eta kudeaketaz.   

 

FUNTZIOAK: 

 

• BJLOan erreferentziako kidegoari esleitutakoak. 

• Goragoko mailako jardun prozesalean laguntzea, esleitzen zaizkion espedienteak, 

prozedura judizialak eta fiskalak izapidetuz. 

• Zuzeneko Laguntza emateko Unitate Prozesalen eta Prozesu Zerbitzu Orokorren artean 

kudeaketak eta data-jartzeak koordinatzea; baita horri buruzko dokumentazioa 

kontrolatzea eta berrikustea ere. 

• Bere unitateko espedienteak, ekintzak, zitazioak, jakinarazpenak eta laginak 

dokumentatzea eta berrikustea. 

• Fitxategiak eta erregistroak kontrolatzea eta eguneratzea. 

• Datuak, azterketak, txostenak eta estatistikak prestatzea eta ematea, eta kontsultak 

artatzea. 
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• Guardiako zerbitzuan arreta egiten laguntzea. 

• Bake-epaitegietan kudeatzaileek egiten dituztenak 

 

 

 

ZEREGINAK: 

 

Hauek dira lanpostu honetako zeregin komunak langile guztientzat: 

 

ZEREGIN ESPEZIFIKOAK: 

 

• Hierarkian gorago dagoenaren jarraibide tekniko-prozesalak jarraituz, esleitu zaizkion 

espedienteen goi-mailako prozesu-izapidea kudeatzea. 

• Ikustaldiak eta bulego judizialean programatutako gainerako jardunak bertan behera 

uztearen jakinarazpenak antolatzea eta gainbegiratzea, alferrikako joan-etorririk ez 

egiteko. 

• Idazki, eskari eta, oro har, dokumentazioa erregistratzeko, gainbegiratzeko eta 

banatzeko lanak egitea. 

• Goi-mailako jarduera prozesalean laguntzea. 

• Guardiako zerbitzuan arreta egiten laguntzea, ZLUP osatuz, guardiak berezkoak dituen 

jarduerak eginez. 

• Enbargoak, botatzeak eta parte hartzen duten gainerako ekintzak dokumentatzea. 

• Organo judizialean edo bulego judizialean jarraitzen diren prozeduren inguruan,  

alderdiek egindako agerraldiak egitea eta sinatzea; horiei buruzko ziurtagiri-gaitasuna 

izango dute. 

• Prozeduran proba ez diren datuak edo elementuak prozedurari lotzeko oharrak egitea, 

horrela bermatuz jasotzen direla eta ondoren izapidetzen direla; baita erreferentzia-ohar, 

autoen laburpen-ohar edo izapide-azterketaren ohar izan daitezkeen oharrak egitea ere. 

• Hierarkian gorago dagoenaren baimenarekin, sekretu edo erreserbatu gisa deklaratu ez 

diren autoetan jasotako idazkien eta dokumentuen kopia soilak egitea. 

• Ondorengo hauen erregistro informatikoak gainbegiratzea eta mantentzea: 

espedienteak, parte-hartzaileak, epaiak, prozedura amaitzen duten ebazpenak, 

betearazpenak, idazkiak eta dokumentazioa, eta izaera bereko beste batzuk. 
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• Esleitzen zaizkion dokumentazio, idazki eta espedienteak kontrolatzea, ahal den bezain 

azkar jardunez edo haiek izapidetuz, eta legeak ezarritako epeen barruan, edo 

zerbitzuaren protokoloan ezarritakoen barruan. 

• Esleituta dituen prozeduren eta ezagut ditzakeen beste prozedura batzuen informazio-

zereginetan laguntzea, egoki denean, intimitate pertsonala eta jardunen izaera 

konfidentziala errespetatuz. 

• Zerbitzu Orokorrek informazio-zerbitzurako, jendearen arretarako, Judizio Aretoak 

kudeatzeko, etab. behar duten informazio guztiaren bidalketaren antolamenduan eta 

koordinazioan haiekin lankidetzan aritzea. 

• Ematen zaizkien beste funtzio eta zereginak egikaritzea; lanpostu horretara iristeko eta 

hura betetzeko eskatzen zaien kualifikazio profesionalarekiko egokiak dira funtzio eta 

zeregin horiek. 

• Bake-epaitegietan Idazkari funtzioak egiten dituzten Kudeatzaileek egin ohi dituztenak. 

• Beste Prozesu eta Administrazio Kudeatzaile batzuk ordeztea. 
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6.1.1.-Prozesu eta Administrazio Izapidegilearen la npostu tipoari dagozkion edukiak 

 

Misioa: Laguntzea kudeaketa prozesalean, prozesuen izapidetze orokorrean, eta 

postaren erregistroko eta sailkapeneko funtzioetan.   

Horren guztiaren ondorioz, prozedura judizialen izapidetze orokorra kudeatzen du, eta 

dokumentuak, aktak, eginbideak, jakinarazpenak eta eskatzen zaizkion beste agiri batzuk 

egiten ditu; baita dokumentuen kopiak ere, eta haiek espedienteekin lotzen ditu. 

 

FUNTZIOAK: 

 

• BJLOan erreferentziako kidegoari esleitutakoak 

• Esleitzen zaizkion prozedurak eta espedienteak izapidetzea. 

• Aktak, txostenak eta beste testu batzuk transkribatzea. 

• Era guztietako dokumentazioa, laginak, eta barne- nahiz kanpo-posta erregistratzea, 

sailkatzea, banatzea eta artxibatzea. 

• Esleitutako espedienteen kontsultak, idatzagiriak eta zitazioak dokumentatzea eta 

berrikustea.  

• Fitxategiak, erregistroak eta dokumentazioa eguneratzea, izapidetzea eta mantentzea. 

• Epaileek, magistratuek, fiskalek eta idazkari judizialek emandako ebazpenak 

betearazten laguntzea. 

• Espedienteen eta objektuen artxibatzea kudeatzea. 

• Datuak lantzea eta ematea, eta kontsultei arreta egitea. 

• Kexak eta erreklamazioak izapidetzea. 

• Guardiako zerbitzuan arreta egiten laguntzea. 

 

ZEREGINAK: 

 

Hauek dira lanpostu honetako zeregin komunak langile guztientzat: 
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ZEREGIN ESPEZIFIKOAK: 

 

• Bere unitateari esleitu zaizkion espediente edo prozeduren izapidetzean laguntzea, 

idazkari judizialak eta/edo arduradunak eskatzen dionean. 

• Zuzeneko Laguntza emateko Prozesu Unitateari, Prozesu Zerbitzu Orokorrei, 

Fiskaltzari, edo AMEEri dagokion posta erregistratzea eta sailkatzea, sistema 

informatikoak eskatzen dituen datu guztiak sartuz. 

• Autoak eta espedienteak osatzea, goragoko mailan daudenek gainbegiratuta. 

• Egin beharko liratekeen komunikazio-ekintzetarako egoki diren zedulak eta idatzagiriak 

osatzea. 

• Esleitzen zaizkion prozedura eta espedienteetan egiten dituen izapidetzetarako aurrez 

ikusitako erregistroak, egoerak edo fase informatikoak mantentzea eta eguneratzea. 

• Betearazi dituen dokumentuen egoera (egitea eta behin betikoa) kontrolatzea. 

• Zitazio eraginkorrak kontrolatzea edozein ekintza edo aitortze programatutan. 

• Jarritako daten agenda mantentzea eta eguneratzea, esleituta dituen prozedura eta 

espedienteei dagokienez. 

• Aktak, txostenak eta beste testu batzuk transkribatzea. 

• Beste Prozesu eta Administrazio Izapidegile batzuk ordezkatzea. 

• Esleituta dituen prozeduren eta ezagut ditzakeen beste prozesu batzuen informazio-

zereginetan laguntzea, egoki denean, intimitate pertsonala eta jardunen izaera 

konfidentziala errespetatuz. 

• Guardiako zerbitzuan arreta egiten laguntzea, ZLUP osatuz, guardiak berezkoak dituen 

jarduerak eginez. 

• Epaiketetako laguntzarako edo aitortzarako zerbitzu-eskaerak deuseztatu direla 

berrestea, hierarkian gorago dagoenari berehala horren berri emanez.  

• Zantzu, lagin eta froga biologikoak eta ez-biologikoak dokumentatzea, espedientearen 

ardura duten auzitegi-medikuen eskura jartzeko, hierarkian gorago dagoenari zaintzaren 

katearen egoera nola dagoen jakinaraziz. 

• Espedienteen, objektuen, eskabideen eta liburuen zerrendak sailkatzea, erregistratzea 

eta kontrolatzea, sistema informatikoak eskatzen dituen datu guztiak sartuz, eta hura 

etengabe eguneratuta mantenduz. 

• Erregistro-liburuak osatzea. 
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• Espedienteen lurraldeko fitxategia edo fitxategi zentrala informatizatzea, baita efektuen 

gordailua ere. 

• Zerrendak egitea. 

• Epaileak edo epaile dekanoak bereak dituen zereginetan laguntzea. 

• Ematen zaizkien beste funtzioak egikaritzea; lanpostu horretara iristeko eta hura 

betetzeko eskatzen zaien kualifikazio profesionalarekiko egokiak dira funtzio horiek. 

 

6.1.3.- Laguntza Judizialeko Lanpostu Tipoari dagoz kion edukiak 

 

Misioa: Hierarkiaren printzipiopean eta Lanpostuen Zerrendatan ezarritakoarekin bat, 

organo eta bulego judizialei laguntzeko izaera dute n zeregin guztiak egitea, komunikazio-

ekintzak eginez, enbargoak, botatzeak eta batzordea n egindako gainerako ekintzak 

betearaziz.  

 

FUNTZIOAK: 

 

• BJLOan erreferentziako kidegoari esleitutakoak. 

• Posta eta dokumentazioa jasotzea, sailkatzea eta banatzea unitate eta zerbitzu guztien 

artean. 

• Herritarrei Arreta egiteko Zerbitzuekin, Judizio Aretoen Kudeaketarekin, eta gainerako 

Zerbitzu Orokorrekin lankidetzan aritzea. 

• Artxibatze-espedienteak, dokumentazioa, frogagarriak, txostenak eta laginak kudeatzea, 

aurkitzea eta banatzea. 

• Prozesu judizialerako eta Zerbitzuaren jarduera normaltasunez egiteko behar diren 

bitarteko teknikoak erabiltzeko moduan daudela kontrolatzea. 

• Jendeari eta profesionalei arreta egitea eta informazioa ematea. 

• Zitazioen eta jakinarazpenen kudeaketan laguntzea. 

• Bere unitateko telefonoa, faxa eta posta elektronikoa erantzutea. 

• Dokumentazioaren fotokopiak egitea. 

• Judizio-aretoez arduratzea, ikustaldietako eta agerraldietako grabazioak eginez.  

• Betearazte- eta komunikazio-ekintzak egitea, haiek dokumentatuz. 

• Guardiako Zerbitzuan arreta egiten laguntzea. 
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ZEREGINAK: 

 

Hauek dira lanpostu honetako zeregin komunak langile guztientzat: 

 

ZEREGIN ESPEZIFIKOAK: 

 

• Jendeari eta profesionalei informazioa ematen eta arreta egiten laguntzea, bai telefonoz 

bai aurrez aurre, bere unitateari buruzko edo ezagut ditzakeen espedienteei buruzko 

informazio orokorra emanez, egoki denean, betiere intimitate pertsonala eta jardunen 

izaera konfidentziala errespetatuz. 

• Informazio orokorra eskaintzea, berak zerbitzua ematen duen unitateari buruz, edo 

jendeari arreta egiteko puntuetara bideratzeko informazioa ematea, bai informazio 

orokorra eskatzen duenari, bai dokumentazio eta inprimaki, informazio-liburuxka eta 

iradokizun- nahiz kexa-orriei buruz galdetzen duenari ere. 

• Justizia Administrazioaren aurrean zitatuak izan diren pertsonei jakinaraztea, biderik 

azkarrena erabiliz, ikustaldiak edo programatutako beste jardunak bertan behera geratu 

direla. 

• Herritarrei Arreta egiteko Zerbitzuekin, Judizio Aretoen Kudeaketarekin, eta gainerako 

Zerbitzu Orokorrekin lankidetzan aritzea, behar duten informazio guztia haiei bidaliz, 

salbu intimitate-eskubideari eta jardunen sekretuari eragiten diena, idazkari judizialak 

eta/edo arduradunak gainbegiratuta. 

• Artxibatze-egoeran dauden espedienteak kudeatzea, Artxibo Zentralaren Zerbitzu 

Orokorrari bidali beharreko auzien zerrenda eskuratzea barne, idazkari judizialak edo 

arduradunak gainbegiratuta. 

• Bai Prokuradoreentzako Jakinarazpenen Aretoan bai Komunikazio Egintzen Zerbitzu 

Orokorrean hierarkian gorago dagoenak eska diezazkiekeen eginbide-zerrendak 

osatzea eta kontrolatzea. 

• Prozesu judizialerako behar diren bitarteko teknikoak erabiltzeko moduan daudela 

egiaztatzea, egoki denean dagokien zerbitzu teknikoei bertaratzeko eskatuz, gailu 

guztiek behar bezala funtziona dezaten, eta idazkari judizialari eta arduradunari ekintza 

prozesalak egitea oztopa dezakeen gorabeheraren bat antzeman duela jakinaraziz. 

• Dokumentuak, autoak, espedienteak eta frogagarriak banatzea eta ematea. 
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• Bera atxikita dagoen Unitatearen jardueran laguntzea, idazkari judizialak eta 

arduradunak eskatzen dizkioten zereginetan, Prozesu eta Administrazio Kudeatzaileekin 

eta Izapidegileekin lankidetzan aritzeko hauek eginez: espedienteak erreproduzitu, 

CDak grabatu eta erreproduzitu, fax bidez komunikazioak igorri, posta eta gainerako 

sarrera-dokumentazioa jaso, eta mezularitza-zerbitzuei posta eta irteera-dokumentazioa 

eman, posta-zerbitzuarekiko harremanenak barne. 

• Judizio Aretoen eta zerbitzu administratiboen erabilera-baldintzak zaindu, eta horietan 

ordena mantendu. 

• Guardiako zerbitzuan arreta egiten laguntzea, ZLUP osatuz, guardiak berezkoak dituen 

eta Laguntza Judizialeko Kidegoari dagozkion jarduerak eginez. 

• Sistema informatikoak eskatzen dituen datuak sartzea. 

• Enbargoak eta botatzeak betearaztea, baita beren izaerak hala eskatzen duen 

gainerako ekintzak betearaztea ere, legeek horretarako ezartzen duten izaerarekin eta 

ordezkaritzarekin. 

• Komunikazio-ekintzak prozesu-legeetan aurrez ikusten den bezala egitea. 

• Beste laguntzaile judizialen ordez aritzea. 

• Ematen zaizkien beste funtzio eta zereginak egikaritzea; lanpostu horretara iristeko eta 

hura betetzeko eskatzen zaien kualifikazio profesionalarekiko egokiak dira funtzio eta 

zeregin horiek. 

 

6.2. Funtsezko funtzio eta zereginak, burutza dela medio eskakizun berezikoak diren 

lanpostuetarako. 

 

6.2.1.-Burutza dela medio eskakizun berezikoak dire n lanpostuei dagozkien edukiak. 

 

Misioa: Hierarkian gorago dagoenaren zuzendaritza t ekniko prozesalaren pean, eman 

zaion lan-arloko funtzionarioak koordinatzea eta an tolatzea, arreta berezia eginez 

tratamendu informatikoari, kudeaketa-sistemen eragi nkortasunari edo zerbitzuaren 

protokoloei eta hirugarrenekiko harremanei. Halaber , goi-mailako jardun prozesalean, 

zeregin prozesal propioetan, eta euskara idatziaren  nahiz ahozkoaren erabilera sustatzen 

laguntzea.  
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Horren guztiaren ondoren, prozedura judizialen eta espedienteen izapidetzea kudeatzen du 

ebazpen-proiektuak eginez, prozesuko alderdiak bertaratzen direla ziurtatuz, dokumentuen 

arteko loturako, erreferentziako edo autoen laburpenak eginez, eta espediente judizialen kopia 

soilak eginez, hauek gainbegiratuz: kudeatzaileen, izapidegileen eta laguntzaileen jarduera, 

funtzionamendu-protokoloa, datu estatistikoak, eta bi hizkuntza ofizialetan kanpo- nahiz barne-

harremanak kudeatuz. 

 

FUNTZIOAK: 

 

• BJLOan erreferentziako kidegoari esleitutakoak. 

• Esleitutako Sekzioa, Unitatea edo taldea koordinatzea, arlo informatikoetan, kudeaketa-

sistemetan eta hirugarrenekiko harremanetan. 

• Espedienteen banaketa eta erregistroa Idazkari Koordinatzaile Probintzialak emandako 

jarraibideetara egokitu daitezen koordinatzea. 

• Bere Sekzio eta lantaldearen barnean espediente judizialak, fiskalak edo AMEEren 

espedienteak izapidetzea eta betearaztea, hierarkian gorago daudenek emandako 

jarraibideekin bat. 

• Zaintzako Zerbitzuarekin lankidetza kudeatzea. 

• Bere Sekzioaren barnean koordinatzea erregistroen erregistroa, banaketa eta 

mantenua, idazkari judizial arduradunek emandako jarraibideekin bat. 

• Protokoloak edo antolamendu- eta kudeaketa-sistemak koordinatzea. 

• Justizia Administrazioarekiko Harremanetarako Zuzendaritzarekin lankidetzan aritzea, 

baliabide materialak antolatzeko eta kudeatzeko dituen eskumenak egikaritzen. 

• Giza Baliabideen Zuzendaritzaren aginduak eta jarraibideak egikaritzea, langileak 

kudeatzeko eta trebatzeko dituen eskumenak egikaritzen. 

• Bi hizkuntza ofizialetan prestatzea eta ematea datuak, azterketak, txostenak, 

estatistikak, eta kontsultak artatzea. 

• Zuzeneko Laguntza emateko Unitate Prozesalen eta Zerbitzu Orokorren artean 

kudeaketak eta data-jartzeak koordinatzea; baita horri buruzko dokumentazioa 

kontrolatzea eta berrikustea ere. 

• Goragoko mailako jardun prozesalean laguntzea, esleitzen zaizkion espedienteak 

izapidetuz. 
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• Lana antolatzea esleitu zaion unitate, bulego, sekzio edo lantaldea osatzen dutenen 

artean. 

• Jakinarazpen, zitazio eta enbargoak bi hizkuntzatan nola egiten diren kontrolatzea. 

• Judizio-aretoak kudeatzea, eta baita haietaz arduratuko diren langileen esleipena ere. 

• Jendeari arreta egiteko eta kexak eta iradokizunak jasotzeko prozesua bi hizkuntza 

ofizialetan kontrolatzea. 

• Euskararen erabilera ezartzeko eta mantentzeko programetan laguntzea. 

 

ZEREGINAK: 

 

Hauek dira lanpostu honetako zeregin komunak langile guztientzat: 

 

ZEREGIN ESPEZIFIKOAK: 

 

ARDURADUN GISA 

 

• Lanpostuen Zerrendan ezarritakoarekin bat, Zuzeneko Laguntza emateko Unitateetan 

eta Prozesu Zerbitzu Orokorretan egituratzen diren burutzako lanpostuak okupatzea; 

lanpostu zehatzei esleitutako funtzioei kalterik egin gabe, langileek dituzten zereginen 

banaketa kudeatuko dute, hierarkian gorago daudenek emandako jarraibideekin bat. 

Zeregin horien egikaritzearen arduraduna izango da, eta zereginen banaketa 

horretarako kontuan izango du euskarazko izapideak elkartzea. 

• Guardiako taldeak antolatzea, Giza Baliabideen Zuzendaritzari horren berri emanez. 

Halaber, Guardiako Zerbitzu hori ematean antzeman dezakeen edozein gorabeheraren 

berri emango dio. 

• Giza Baliabideen Zuzendaritzari ematea esleituta d(it)uen Sekzioko edo lantalde(eta)ko 

langileen kudeaketaren edo prestakuntzarekin zerikusia duen edozein gorabehera, 

anomalia edo egoeraren berri. 

• Txostenak egitea, esleituta d(it)uen Sekzioko edo lantalde(eta)ko langileen helburuak 

betetzeari buruz.  

• Funtzionario berriak –titularrak edo aldi baterakoak– hartzeari dagokionez, modu 

aktiboan parte hartzea eta langile horiei lanpostuaren oinarrizko ezaugarrien berri 

ematea, lanean hasteko behar duten oinarrizko prestakuntza emanez. 
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• Esleituta dituen sekzio edo lantaldea(k) beren eginkizun profesionala bi hizkuntza 

ofizialetan bete dezatela koordinatzea, hierarkian gorago dagoenak emandako 

gidalerroen arabera. 

• Antolamendu eta kudeaketako protokolo edo sistemak (sistema eragileak eta 

funtzionamendukoak edo protokoloak) ezartzen eta mantentzen laguntzea, baita bere 

ardura profesionalaren eremuari dagozkion esperientzia pilotuak ere, euskara 

erabiltzeko programak barne.  

• Bere ardurapeko eremuan tramitatutako prozeduren egoera informatikoaren 

eguneratzea kontrolatzea eta jarraipena egitea, alderdiek erabilitako hizkuntza 

errespetatuz; era berean, instrukzio edo zirkularretatik edo kudeaketa-sistema edo 

protokoloetatik eratortzen diren bestelako antzeko zereginak, informatikarekin edo 

euskararen erabileraren normalizazioarekin zerikusia dutenak. 

• Edozein ekitaldi programatu egin aurretik, zitazioak kontrolatzea, bi hizkuntza ofizialetan, 

zitazio eta jakinarazpenetan eredu elebidunak erabiltzen direla bermatuz. 

• Koordinatzen duen sekzio edo taldeari esleitutako idazki eta espedienteetatik, ebatzi 

gabe daudenak kontrolatzea, hierarkian gorago dagoenari berri emanez, agiri horiek 

jarduerarik gabe egon ez daitezen zehaztutako epea baino luzaroago, kudeaketa-

sistemek edo protokoloek ezarritakoaren arabera, 

• Aretoko saioen aurreikuspen dokumentatua egitea. 

• Euskara erabiltzeko planen unitatea ezar dadin bultzatzea. 

• Kidego bereko beste arduradun batzuek ordeztea. 

• Aurrekoen antzeko bestelakoak, hierarkikoki, organikoki edo funtzionalki gorago 

daudenek esleitutakoak; baita arduradun hori den kidegoari dagozkionak ere. 
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6.3.- Euskara dela medio eskakizun berezikoak diren  lanpostuetarako funtsezko funtzio 

eta zereginak. 

 

6.3.1.-  Prozesu eta administrazioko kudeatzaileare n lanpostuari dagozkion edukiak 

 

Misioa: Hierarkian gorago dagoenaren zuzendaritza t ekniko prozesalaren pean eta 

arduradunaren koordinaziopean, lankidetzan aritzen da goragoko mailako jardun 

prozesalean bi hizkuntza ofizialetan.  

 

Horren guztiaren ondorioz, prozedura judizialen izapidetzea kudeatzen du ebazpen-proiektuak 

eginez, prozesuko alderdiak bertaratzen direla ziurtatuz, dokumentuen arteko loturako, 

erreferentziako edo autoen laburpenak eginez, eta espediente judizialen kopia soilak eginez. 

Bake-epaitegiko kudeatzailea denean, hura arduratuko da Erregistro Zibileko espedienteen eta 

jardun prozesalen dokumentazioaz eta kudeaketaz.   

 

FUNTZIOAK: 

 

• BJLOan erreferentziako kidegoari esleitutakoak. 

• Goragoko mailako jardun prozesalean laguntzea, esleitzen zaizkion espedienteak, 

prozedura judizialak eta fiskalak izapidetuz. 

• Zuzeneko Laguntza emateko Unitate Prozesalen eta Zerbitzu Orokorren artean 

kudeaketak eta data-jartzeak koordinatzea; baita horri buruzko dokumentazioa 

kontrolatzea eta berrikustea ere. 

• Bere unitateko espedienteak, ekintzak, zitazioak, jakinarazpenak eta laginak 

dokumentatzea eta berrikustea. 

• Fitxategi eta erregistroak kontrolatzea eta eguneratzea, euskarazko grafia egokiari 

arreta berezia eskainiz. 

• Datuak, azterketak, txostenak eta estatistikak prestatzea eta ematea, eta kontsultak 

artatzea. 

• Unitatean ezartzen diren euskara erabiltzeko planetan aktiboki parte hartzea.  

• Guardiako zerbitzuan arreta egiten laguntzea. 

• Bake-epaitegietan kudeatzaileek egiten dituztenak 
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ZEREGINAK: 

 

Hauek dira lanpostu honetako zeregin komunak langile guztientzat: 

 

ZEREGIN ESPEZIFIKOAK: 

 

• Hierarkian gorago dagoenaren jarraibide tekniko-prozesalak jarraituz, esleitu zaizkion 

espedienteen goi-mailako prozesu-izapidea kudeatzea. 

• Ikustaldiak eta bulego judizialean programatutako gainerako jardunak bertan behera 

uztearen jakinarazpenak antolatzea eta gainbegiratzea, alferrikako joan-etorririk ez 

egiteko. 

• Idazki, eskari eta, oro har, dokumentazioa erregistratzeko, gainbegiratzeko eta 

banatzeko lanak egitea. 

• Goragoko mailako jardun prozesalean laguntzea. Prozeduraren hizkuntzan egingo da. 

• Guardiako zerbitzuan arreta egiten laguntzea, ZLUP osatuz, guardiak berezkoak dituen 

jarduerak bi hizkuntza ofizialetan eginez. 

• Enbargoak, botatzeak eta parte hartzen duten gainerako ekintzak dokumentatzea. 

• Organo judizialean edo bulego judizialean jarraitzen diren prozeduren inguruan,  

alderdiek egindako agerraldiak egitea eta sinatzea; horiei buruzko ziurtagiri-gaitasuna 

izango dute, hiritarrek erabilitako hizkuntza bera erabiliz. 

• Prozeduran proba ez diren datuak edo elementuak prozedurari lotzeko oharrak egitea, 

horrela bermatuz jasotzen direla eta ondoren izapidetzen direla; baita erreferentzia-ohar, 

autoen laburpen-ohar edo izapide-azterketaren ohar izan daitezkeen oharrak egitea ere. 

• Hierarkian gorago dagoenaren baimenarekin, sekretu edo erreserbatu gisa deklaratu ez 

diren autoetan jasotako idazkien eta dokumentuen kopia soilak egitea, bi hizkuntza 

ofizialetan. 

• Ondorengo hauen erregistro informatikoak gainbegiratzea eta mantentzea: 

espedienteak, parte-hartzaileak, epaiak, prozedura amaitzen duten ebazpenak, 

betearazpenak, idazkiak eta dokumentazioa, eta izaera bereko beste batzuk. 

• Esleitzen zaizkion dokumentazio, idazki eta espedienteak kontrolatzea, ahal den bezain 

azkar jardunez edo haiek izapidetuz, eta legeak ezarritako epeen barruan, edo 

zerbitzuaren protokoloan ezarritakoen barruan. 
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• Esleituta dituen prozeduren eta ezagut ditzakeen beste prozesu batzuen informazio-

zereginetan laguntzea, egoki denean, intimitate pertsonala eta jardunen izaera 

konfidentziala errespetatuz. 

• Zerbitzu Orokorrek informazio-zerbitzurako, jendearen arretarako, judizio-aretoak 

kudeatzeko, etab. behar duten informazio guztiaren bidalketaren antolamenduan eta 

koordinazioan haiekin lankidetzan aritzea. 

• Euskara erabiltzeko planetan aktiboki parte hartzea. 

• Euskarazko grafiak berrikustea. 

• Ematen zaizkion beste funtzioak egikaritzea; lanpostu horretara iristeko eta hura 

betetzeko eskatzen zaien kualifikazio profesionalarekiko egokiak dira funtzio horiek. 

Arreta berezia jarriko dute bere funtzioan euskararen erabilera sustatzeko. 

• Bake-epaitegietan idazkari funtzioak egiten dituzten kudeatzaileek egin ohi dituztenak. 

• Beste prozesu eta administrazioko kudeatzaile batzuk ordeztea. 
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6.3.2.-  Prozesu eta administrazioko izapidegileare n lanpostuari dagozkion edukiak 

 

Misioa: Laguntzea kudeaketa prozesalean, prozesuen izapidetze orokorrean, eta 

postaren erregistroko eta sailkapeneko funtzioetan,  bi hizkuntza ofizialetan.  

 

Horren guztiaren ondorioz, prozedura judizialen izapidetze orokorra kudeatzen du, eta 

dokumentuak, aktak, eginbideak, jakinarazpenak eta eskatzen zaizkion beste agiri batzuk 

egiten ditu; baita dokumentuen kopiak ere, eta haiek espedienteekin lotzen ditu. 

 

FUNTZIOAK: 

 

• BJLOan erreferentziako kidegoari esleitutakoak 

• Esleitzen zaizkion prozedurak eta espedienteak izapidetzea, bi hizkuntza ofizialetan. 

• Aktak, txostenak eta beste testu batzuk transkribatzea, bi hizkuntza ofizialetan. 

• Era guztietako dokumentazioa, laginak, eta barne- nahiz kanpo-posta erregistratzea, 

sailkatzea, banatzea eta artxibatzea, bi hizkuntza ofizialetan. 

• Esleitutako espedienteen kontsultak, idatzagiriak eta zitazioak dokumentatzea eta 

berrikustea, bi hizkuntza ofizialetan. 

• Fitxategiak, erregistroak eta dokumentazioa eguneratzea, izapidetzea eta mantentzea, 

bi hizkuntza ofizialetan. 

• Epaileek, magistratuek, fiskalek eta idazkari judizialek emandako ebazpenak 

betearazten laguntzea, bi hizkuntza ofizialetan. 

• Espedienteen eta objektuen artxibatzea kudeatzea. 

• Datuak lantzea eta ematea, eta kontsultei arreta eskaintzea, bi hizkuntza ofizialetan. 

• Kexak eta erreklamazioak izapidetzea, bi hizkuntza ofizialetan. 

• Guardiako Zerbitzuan arreta egiten laguntzea, bi hizkuntza ofizialetan. 

 

ZEREGINAK: 

 

Hauek dira lanpostu honetako zeregin komunak langile guztientzat: 

 

ZEREGIN ESPEZIFIKOAK: 
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• Bere unitateari esleitu zaizkion espediente edo prozeduren izapidetzean laguntzea, 

idazkari judizialak eta/edo arduradunak eskatzen dionean, bi hizkuntza ofizialetan. 

• Zuzeneko Laguntza emateko Prozesu Unitateari, Zerbitzu Orokor Prozesalei, Fiskaltzari, 

edo AMEEri dagokien posta erregistratzea eta sailkatzea, sistema informatikoak 

eskatzen dituen datu guztiak sartuz, bi hizkuntza ofizialetan. 

• Autoak eta espedienteak osatzea, goragoko mailan daudenek gainbegiratuta. 

• Egin beharko liratekeen komunikazio-ekintzetarako egoki diren zedulak eta idatzagiriak 

osatzea, bi hizkuntza ofizialetan. 

• Esleitzen zaizkion prozedura eta espedienteetan egiten dituen izapidetzetarako aurrez 

ikusitako erregistroak, egoerak edo fase informatikoak mantentzea eta eguneratzea. 

• Betearazi dituen dokumentuen egoera (egitea eta behin betikoa) kontrolatzea. 

• Zitazio eraginkorrak kontrolatzea edozein ekintza edo aitortze programatutan. 

• Jarritako daten agenda mantentzea eta eguneratzea, esleituta dituen prozedura eta 

espedienteei dagokienez, euskarazko ekintzak taldekatzea bideratuz. 

• Aktak, txostenak eta beste testu batzuk transkribatzea, bi hizkuntza ofizialetan. 

• Beste prozesu eta administrazioko izapidegile batzuk ordeztea. 

• Esleituta dituen prozeduren eta ezagut ditzakeen beste prozesu batzuen informazio-

zereginetan laguntzea, egoki denean, intimitate pertsonala eta jardunen izaera 

konfidentziala errespetatuz, bi hizkuntza ofizialetan. 

• Guardiako zerbitzuan arreta egiten laguntzea, ZLUP osatuz, guardiak berezkoak dituen 

jarduerak eginez. 

• Epaiketetako laguntzarako edo aitortzarako zerbitzu-eskaerak deuseztatu direla 

berrestea, hierarkian gorago dagoenari berehala horren berri emanez. 

• Zantzu, lagin eta froga biologikoak eta ez-biologikoak dokumentatzea, espedientearen 

ardura duten auzitegi-medikuen eskura jartzeko, hierarkian gorago dagoenari zaintzaren 

katearen egoera nola dagoen jakinaraziz. 

• Espedienteen, objektuen, eskabideen eta liburuen zerrendak sailkatzea, erregistratzea 

eta kontrolatzea, sistema informatikoak eskatzen dituen datu guztiak sartuz, eta hura 

etengabe eguneratuta mantenduz, bi hizkuntza ofizialetan. 

• Erregistro-liburuak osatzea. 

• Espedienteen lurraldeko fitxategia edo fitxategi zentrala informatizatzea, baita efektuen 

gordailua ere. 
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• Zerrendak egitea, bi hizkuntza ofizialetan. 

• Epaileak edo epaile dekanoak bereak dituen zereginetan laguntzea. 

• Euskara erabiltzeko planetan aktiboki parte hartzea. 

• Euskarazko grafiak berrikustea. 

• Ematen zaizkien beste funtzioak egikaritzea; lanpostu horretara iristeko eta hura 

betetzeko eskatzen zaien kualifikazio profesionalarekiko egokiak dira funtzio horiek. 

Arreta berezia jarriko da euskaraz egin behar diren funtzio horietan. 

 

 

6.3.3.-  Goi-kargudunaren idazkari lanpostu tipoari  dagozkion edukiak 

 

Misioa: Gorago dagoenaren laneko agenda, bidaiak, etab. kudeatzea, baita telefono-deiak eta 

bisitei arreta eskaintzea ere, dagozkien helburuetara bideratuz. Era berean, era guztietako 

dokumentazioa erregistratu, editatu, prozesatu eta artxibatuko du, bi hizkuntza ofizialetan.  

 

FUNTZIOAK: 

 

• Dosierrak, espedienteak eta era guztietako dokumentazioa prestatu, editatu eta osatzea. 

• Era guztietako testuak, taulak eta/edo grafikoak prozesatzea. 

• Era guztietako dokumentazioa eta barne eta kanpoko posta erregistratzea, artxibatzea 

eta banatzea, bi hizkuntza ofizialetan. 

• Postaz jasotakoari bi hizkuntza ofizialetan erantzutea. 

• Laneko agendak, bidaiak eta protokoloak kudeatzea. 

• Bisitei eta telefono-deiei arreta eskaintzea, eta helmuga eta hartzaile egokiei bideratzea, 

bi hizkuntza ofizialetan. 

 

ZEREGINAK: 

 

• Hauek dira lanpostu honetako zeregin komunak langile guztientzat: 

• Bi hizkuntza ofizialetan egin daitezkeen deiei, fax-bidalketei eta bisitei arreta eskaintzea. 

• Hierarkian gorago dagoenaren laneko agenda eramatea. 

• Gutunak, eskaerak, ofizioak eta oharrak bi hizkuntza ofizialetan idaztea. 

• Bilera eta hitzorduetarako deialdiak egitea eta, behar izanez gero, bertan behera uztea. 
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• Dokumentuak fotokopiatu eta azaleztatzea. 

• Bidaiak kudeatzea. 

• Artxiboa kontrolatzea eta mantentzea. 

• Datu-baseak eguneratzea. 

• Barneko eta kanpoko posta erregistratzea eta kontrolatzea, bi hizkuntza ofizialetan. 

• Aldizkari ofizialak, prentsa, argitalpenak, etab. kontsultatzeko eskaerak erregistratzea, 

artxibatzea eta arreta eskaintzea.  

 

 

6.3.4.-  Laguntzaile lanpostuari dagozkion edukiak 

 

Misioa: Hierarkiaren printzipiopean eta lanpostuen zerrendatan ezarritakoarekin bat, 

organo eta bulego judizialei laguntzeko izaera dute n zeregin guztiak egitea, bi hizkuntza 

ofizialetan komunikazio-ekintzak eginez, enbargoak,  botatzeak eta batzordean egindako 

gainerako ekintzak betearaziz.  

 

FUNTZIOAK: 

 

• BJLOan erreferentziako kidegoari esleitutakoak 

• Posta eta dokumentazioa jasotzea, sailkatzea eta banatzea unitate eta zerbitzu guztien 

artean. 

• Herritarrei Arreta egiteko Zerbitzuekin, Judizio Aretoen Kudeaketarekin, eta gainerako 

Zerbitzu Orokorrekin lankidetzan aritzea.  

• Artxibatze-espedienteak, dokumentazioa, frogagarriak, txostenak eta laginak kudeatzea, 

aurkitzea eta banatzea. 

• Prozesu judizialerako eta Zerbitzuaren jarduera normaltasunez egiteko behar diren 

bitarteko teknikoak erabiltzeko moduan daudela kontrolatzea. 

• Jendeari eta profesionalei arreta egitea eta informazioa ematea, bi hizkuntza ofizialetan. 

• Zitazioen eta jakinarazpenen kudeaketan laguntzea, bi hizkuntza ofizialetan. 

• Bere unitateko telefonoa, faxa eta posta elektronikoa erantzutea, bi hizkuntza ofizialetan. 

• Dokumentazioaren fotokopiak egitea. 

• Judizio-aretoez arduratzea, ikustaldietako eta agerraldietako grabazioak eginez. 

• Betearazte- eta komunikazio-ekintzak egitea, herritarrak erabilitako hizkuntzan. 
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• Guardiako zerbitzuan arreta egiten laguntzea, bi hizkuntza ofizialetan. 

• Guardiako zerbitzuan arreta egiten laguntzea. 

• Euskara erabiltzeko planetan aktiboki parte hartzea.  

 

ZEREGINAK: 

 

Hauek dira lanpostu honetako zeregin komunak langile guztientzat: 

 

ZEREGIN ESPEZIFIKOAK: 

 

• Jendeari eta profesionalei informazioa ematen eta arreta egiten laguntzea, bai telefonoz 

bai aurrez aurre, bere unitateari buruzko informazio orokorra emanez bi hizkuntza 

ofizialetan, egoki denean, betiere intimitate pertsonala eta jardunen izaera konfidentziala 

errespetatuz. 

• Informazio orokorra eskaintzea, berak zerbitzua ematen duen unitateari buruz, edo 

jendeari arreta egiteko puntuetara bideratzeko informazioa ematea, bai informazio 

orokorra eskatzen duenari, bai dokumentazio eta inprimaki, informazio-liburuxka eta 

iradokizun- nahiz kexa-orriei buruz galdetzen duenari ere, bi hizkuntza ofizialetan. 

• Justizia Administrazioaren aurrean zitatuak izan diren pertsonei jakinaraztea, bi 

hizkuntza ofizialetan, biderik azkarrena erabiliz, ikustaldiak edo programatutako beste 

jardunak bertan behera geratu direla. 

• Herritarrei Arreta egiteko Zerbitzuekin, Judizio Aretoen Kudeaketarekin, eta gainerako 

Zerbitzu Orokorrekin lankidetzan aritzea, behar duten informazio guztia haiei bidaliz, bi 

hizkuntza ofizialetan, salbu intimitate-eskubideari eta jardunen sekretuari eragiten diena, 

idazkari judizialak eta/edo arduradunak gainbegiratuta. 

• Artxibatze-egoeran dauden espedienteak kudeatzea, Artxibo Zentralaren Zerbitzu 

Orokorrari bidali beharreko auzien zerrenda eskuratzea barne, idazkari judizialak edo 

arduradunak gainbegiratuta. 

• Bai Prokuradoreentzako Jakinarazpenen Aretoan bai Komunikazio Egintzen Zerbitzu 

Orokorrean hierarkian gorago dagoenak eska diezazkiekeen eginbideen eta 

jakinarazpenen zerrendak osatzea eta kontrolatzea, bi hizkuntza ofizialetan. 

• Prozesu judizialerako behar diren bitarteko teknikoak erabiltzeko moduan daudela 

egiaztatzea, egoki denean dagokien zerbitzu teknikoei bertaratzeko eskatuz, gailu 
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guztiek behar bezala funtziona dezaten, eta idazkari judizialari eta arduradunari ekintza 

prozesalak egitea oztopa dezakeen gorabeheraren bat antzeman duela jakinaraziz. 

• Dokumentuak, autoak, espedienteak eta frogagarriak banatzea eta ematea. 

• Bera atxikita dagoen Unitatearen jardueran laguntzea, idazkari judizialak eta 

arduradunak eskatzen dizkioten zereginetan, prozesu eta administrazioko 

kudeatzaileekin eta izapidegileekin lankidetzan aritzeko honako hauek eginez: 

espedienteak erreproduzitu, CDak grabatu eta erreproduzitu, fax bidez komunikazioak 

igorri, posta eta gainerako sarrera-dokumentazioa jaso, eta mezularitza-zerbitzuei posta 

eta irteera-dokumentazioa eman, posta-zerbitzuarekiko harremanenak barne. 

• Judizio-aretoen eta zerbitzu administratiboen erabilera-baldintzak zaintzea, eta horietan 

ordena mantentzea. 

• Guardiako zerbitzuan arreta egiten laguntzea, bi hizkuntza ofizialetan, ZLUP osatuz, 

guardiak berezkoak dituen eta Laguntza Judizialeko kidegoari dagozkion jarduerak 

eginez. 

• Sistema informatikoak eskatzen dituen datuak sartzea, bi hizkuntza ofizialetan. 

• Enbargoak eta botatzeak betearaztea, baita beren izaerak hala eskatzen duen 

gainerako ekintzak betearaztea ere, legeek horretarako ezartzen duten izaerarekin eta 

ordezkaritzarekin, herritarrak erabilitako hizkuntzan. 

• Komunikazio-ekintzak prozesu-legeetan aurrez ikusten den bezala egitea, bi hizkuntza 

ofizialetan. 

• Euskara erabiltzeko planetan aktiboki parte hartzea. 

• Herritarrekin izaten diren komunikazioetan ahozko lehen komunikazioa euskara izan 

dadila sustatzea. 

• Beste laguntzaile judizialen ordez aritzea. 

• Ematen zaizkion beste funtzioak egikaritzea; lanpostu horretara iristeko eta hura 

betetzeko eskatzen zaien kualifikazio profesionalarekiko egokiak dira funtzio horiek. 

Arreta berezia jarriko da euskaraz egiten diren funtzio horietan. 
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7. Lanpostuaren eskakizunak 

 
Lanpostu-zerrendan zehaztuko dira lanpostuaren edukia edo lanpostua betetzeko 

eskakizunak: 

 

1.– Lanpostu generikoak: 

 

1.1.– Laguntza judizialeko kidegoa: 

 

a) Eskakizunak: bat ere ez. 

b) Eska daitezkeen ezagutza espezifikoak: informatika aurreratua. 

c) Merezimenduak: euskara –nahitaez bete beharreko data jarrita ez balu– eta 

informatika aurreratua. 

 

1.2.– Izapidetze prozesal eta administratiboko kidegoa: 

 

a) Eskakizunak: bat ere ez. 

b) Eska daitezkeen ezagutza espezifikoak: informatika aurreratua. 

c) Merezimenduak: euskara –nahitaez bete beharreko data jarrita ez balu– eta 

informatika aurreratua. 

 

1.3.– Kudeaketa prozesal eta administratiboko kidegoa 

 

a) Eskakizunak: bat ere ez. 

b) Eska daitezkeen ezagutza espezifikoak: informatika aurreratua. 

c) Merezimenduak: euskara –nahitaez bete beharreko data jarrita ez balu– eta 

informatika aurreratua. 

 

2.– Eskakizun bereziko lanpostuak: 

 

2.1.– Laguntza judizialeko kidegoa: 

 



 

JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE  
SEGURANTZA SAILA 

Justizia Sailburuordetza 

Giza Baliabideen Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Viceconsejería de Justicia 

Dirección de Recursos Humanos  

 295

a) Eskakizunak: hizkuntza-eskakizuna. 

b) Eska daitezkeen ezagutza espezifikoak: informatika aurreratua. 

c) Merezimenduak: lanpostuaren ezaugarrietarako egokiak direnak, ezagutza 

profesionalak, esperientzia, ikasketak, titulazioa eta lanpostua betetzeko egokitasuna 

bermatuko duten bestelako baldintzak. 

 

2.2.– Izapidetze prozesal eta administratiboko kidegoa: 

 

a) Eskakizunak: hizkuntza-eskakizuna. 

b) Eska daitezkeen ezagutza espezifikoak: informatika aurreratua. 

c) Merezimenduak: lanpostuaren ezaugarrietarako egokiak direnak, ezagutza 

profesionalak, esperientzia, ikasketak, titulazioa eta lanpostua betetzeko egokitasuna 

bermatuko duten bestelako baldintzak. 

 

2.3.– Kudeaketa prozesal eta administratiboko kidegoa: 

 

a) Eskakizunak: hizkuntza-eskakizuna. 

b) Eska daitezkeen ezagutza espezifikoak: informatika aurreratua. 

c) Merezimenduak: lanpostuaren ezaugarrietarako egokiak direnak, ezagutza 

profesionalak, esperientzia, ikasketak, titulazioa eta lanpostua betetzeko egokitasuna 

bermatuko duten bestelako baldintzak. 

 

2.4.– Arduradunak: 

 

2.4.1.– A arduraduna: 

 

a) Eskakizunak: hizkuntza-eskakizuna, nahitaez bete beharreko data izanik, eta 

kidegoan hiru urteko esperientzia edukitzea. 

b) Eska daitezkeen ezagutza espezifikoak: informatika aurreratua, estatistika eta/edo 

kontabilitateko ezagutzak, eta, halaber, lantaldeen kudeaketa eta antolamendukoak. 
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c) Merezimenduak: lanpostuaren ezaugarrietarako egokiak direnak, ezagutza 

profesionalak, esperientzia, ikasketak, titulazioa eta lanpostua betetzeko egokitasuna 

bermatuko duten bestelako baldintzak. 

 

2.4.3.– B arduraduna: 

 

a) Eska daitezkeen ezagutza espezifikoak: informatika aurreratua, estatistika eta/edo 

kontabilitateko ezagutzak, eta, halaber, lantaldeen kudeaketa eta antolamendukoak. 

 

b) Merezimenduak: lanpostuaren ezaugarrietarako egokiak direnak, ezagutza 

profesionalak, esperientzia, ikasketak, titulazioa eta lanpostua betetzeko egokitasuna 

bermatuko duten bestelako baldintzak. 

8. Lanpostu-zerrenda. 

 
Bulegoetako pertsonala lantaldeen zerrenda zaharkitua ordezten duen lanpostu-

zerrendaren arabera antolatzeko prozesuaren garapena lan-baldintzen hobekuntza da.  

Nahitaez bete beharrekoa da, Botere Judizialeko 6/1985 Lege Organikoa aldatzeko abenduaren 

23ko 19/2003 Lege Organikoan ezarritakoaren arabera (I. eranskina da puntu hau aurkeztu eta 

garatzeari buruzkoa). 

 

Aurreko paragrafoan zehazten den langile-antolamendua Botere Judizialeko uztailaren 1eko 

6/1985 Lege Organikoa aldatzeko abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoaren VI. liburuko 

ataletako bat da. Justizia Administrazioaren zerbitzura dauden langileen estatutu juridikoa 

eratzen duten gainerako atalak legegile organikoak Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailari eta, 

zenbaitetan, gainjartze bidez, Justizia Ministerioari esleitutako eskumenak dira. Gainjartze hori, 

hasiera batean, ez-gogobetekotzat hartu izan da, autonomia-erkidegoen bidezko eskumen-

eskaerak mugatzen dituenez. 

 

Euren garapenak prozesu arautua behar du, zentral sindikalen lehentasunezko esku-

hartzearekin.  

8.1. Definizioa 
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Lanpostu-zerrenda da Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioak bere 

egiturak arrazionalizatzeko eta antolatzeko, langile-beharrak zehazteko, lanpostuak betetzeko 

eskakizunak definitzeko eta lanpostu guztiak sailkatzeko erabiltzen duen tresna. 

Onartzen diren eta, edonola ere, publikoak izango diren Lanpostu-zerrenden bitartez, 

langileen antolamendua egingo da, eta bulego judizialen egitura osatzen duten unitateetan 

txertatuko dira langile horiek. 

 

8.2. Edukia: 
 

Giza Baliabideetako Zuzendaritzak egingo du Lanpostu-zerrenda, langileen 

ordezkaritzarekin negoziatuz. Negoziazio-prozesu honetan, bi alderdiek bere egiten dituzte 

antolamendu berri hau inspiratu duten printzipioak, baita lanpostuak funtzioen, zereginen eta 

beharrezko eskakizunen arabera definitzeko erabilitako metodologiaren oinarrizko elementuak 

ere. 

Lanpostu-zerrenda hauetan, bulego judiziala osatzen duten unitate guztien lanpostu 

guztien zuzkidura zehaztuko da nahitaez, idazkari judizialek bete beharrekoak barne, eta, 

horietako bakoitzarentzat, datu eta inguruabar hauek azalduko dira: 

a) izendapena, kokapena eta ezaugarri nagusiak, lanpostuak betetzeko eskakizunak, 

lanpostuaren osagarri orokorra eta osagarri espezifikoa. 

b) Kudeaketa-zentroa: Giza Baliabideen Zuzendaritza 

c) Helburuko zein zentrotan egongo den atxikia; hala nola: 

c.1.– Zerbitzu orokor prozesaletako bakoitzean. 

c.2.– Udalerri berean leudekeen kide anitzeko organo judizialei Zuzeneko 

Laguntza emateko Unitate Prozesalen multzoan. 

c.3.– Udalerri bereko ordena jurisdikzional bereko kide bakarreko organo 

judizialei Zuzeneko Laguntza emateko Unitate Prozesalen multzoan. 
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c.4.– Bilboko Erregistro Zibil Bakarrean. 

c.5.– Fiskaltzetako edo horien atxikipenetako bakoitzean. 

c.6.– Auzitegiko Medikuntzako Euskal Erakundean eta bere 

zuzendariordetzetako bakoitzean. 

c.7.– 7.000 biztanle baino gehiagoko bake-epaitegiei laguntzeko bulego judizial 

bakoitzean; edo biztanle gutxiagokoei, baldin eta funtzionario-plantillaren 

zuzkidura izango balute. 

d) Lanpostu mota: Ondorio hauetarako, Generikoak edo Eskakizun berezikoak bereiziko 

dira sailkapenean. 

e) Hornitze-sistema: Behin betiko hornitze-sistema lehiaketa bidezko edo izendapen 

libreko prozedura bidez zehaztuko da, eta, dagokionean, lanpostuak betetzeko baimena 

ematen zaien funtzionarioen administrazio publikoak egindako ebazpenaren bidez. 

f) Lanpostuak atxikita dauden kidegoa edo kidegoak. 

4.– Era berean, Lanpostu-zerrendetan honakoak zehaztu daitezke, aukeran: 

a) Titulazio akademiko espezifikoa, lanpostua atxikita dagoen taldeari dagokion 

titulazio generikoaz gainera, bete beharreko funtzioen ezaugarriek objetiboki hala 

eskatzen badute. 

b) Prestakuntza espezifikoa, bete beharreko funtzioen ezaugarriek objetiboki 

hala eskatzen badute eta agiri bidez froga badaiteke. 

c) Autonomiako hizkuntzaren ezagutza. 

d) Ezagutza informatikoak. 

e) Lanpostuaren edukian edo zereginak betetzeko garrantzizkotzat jotzen diren 

bestelako baldintzak. 
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5.– Lanpostu-zerrendak eta horietan egindako aldaketak Euskal Herriko Agintaritzaren 

Aldizkarian argitaratuko dira. 

6.– Organo judizialei Zuzeneko Laguntza emateko Unitate Prozesalek funtzionarioen 

oinarrizko zuzkidura dute, urriaren 18ko JUS/3244/2005 aginduak ezarritakoaren arabera. 

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren iritziz oinarrizko zuzkidura hori gehiegizkoa denez 

–eta horrek mugatu egiten du zerbitzu orokorren ahalmena–, murrizteko saioa egiteko 

konpromisoa hartzen du Sailak.  

7.– Lanpostu-zerrendak aurrekontu-zuzkidurei egokituko zaizkie; horrela, Euskal 

Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Legean ekitaldi horretarako aurrekontu-plantilletan 

zehaztutako kredituek barnean har dezaketen zuzkidura pean dauden lanpostuak izango dituzte 

soilik, eta ez besterik inola ere. Lanpostu-zerrenda horiek ezartzeak ezingo du ekarri, inola ere, 

egungo plantillaren amortizazioa. 

8.– Lanpostuen sorrera, aldaketa edo ezabatzea Lanpostu-zerrenden bidez egingo da 

betiere. 

9.– Giza Baliabideetako Zuzendaritzak, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren 

txostena jaso ondoren eta sindikatuekin negoziatu ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko 

bulego judizialen Lanpostu-zerrendak onartuko ditu, behin-behingoz. Behin betiko onartzea 

Justizia Ministerioari dagokio, eta legezkotasun-arrazoiak baino ezingo ditu argudiatu ez 

onartzeko. 

10.– Lanpostu-zerrendetan, guardia-zerbitzuak egingo dituzten zuzkidurak zehaztuko dira, gaur 

egun dauden lanpostuen kopuru bera bermatuz, baita jakinarazpen-zerbitzuko eta Erregistro 

Zibileko lanpostuak ere.  

 

9. Lanpostuen balioespena. 

 

1.– Egin beharreko lanpostu-balioespenaren ondorioz, Administrazio Orokorrarekiko 

ordainsari-baliokidetza ezarriko da, administrazio horretan erabilitako antzeko 

parametroetan oinarrituko dela kontuan izanik; horrela, errazago egingo da bi 

kolektiboen arteko funtzioen, zereginen eta bestelako lan-baldintzen konparazioa. 
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Balioespenaren oinarri gisa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean 

analisi funtzionalak ezartzetik eratorritako irizpideen arabera definitutako Eskuliburua 

erabiliko da. 

 

2.– Balioespena era jarraitu eta mailakatuan egingo da, barruti judizial bakoitzean 

bulego judizialaren egitura berriak ezartzeko denboraldian zehar. Horrela, lanpostuak 

definitu eta lehen fasea martxan jarri ondoren –Gasteiz, Tolosa eta bi epaitegiko barruti 

judizialetako (Amurrio, Azpeitia eta Balmasedako) bulego judiziala–, balioespena egingo 

da, langileei emaitzak eta eragin ekonomikoak aplikatuz, lanpostuak definitzen diren eta 

bulego judizial berrietan operatibo dauden unetik hasita. Barruti judizial bakoitzaren 

ezarpen-faseekin, berdin jokatuko da. 

 

3.– Kontuan izanik ezarpenaren azken fasean nahikoa esperientzia izango dela ordura 

arte egindako balioespenen inguruan, ezartzen den azken barruti judizialean azken 

aurreko barruti judizialean esleitutako balioak aplikatuko dira, behin-behineko balioespen 

gisa. 

 

4.– Balioespen-prozesua barruti judizial guztietan amaitzen denean, azken doikuntza bat 

egingo da, fase guztietako ezarpenek emaitza homogeneoak dituztela bermatzeko. 

 

5.– Bulego judiziala ezartzen hasteko lehen aurreikuspena, Botere Judizialaren Lege 

Organikoan eskatzen diren txostenak gainditu ondoren, 2008ko hasieran ezar daiteke, 

eta amaiera, berriz, 2009 urteko udaberri-uda inguruan. 

 

6.– Eusko Jaurlaritzak bere gain hartzen du urteko aurrekontuetan beharrezkoak diren 

partidak gehitzeko konpromisoa, balioespen-prozesu honetatik datozen gastu 

ekonomikoak estaltzeko. 

 

10. Egokitze-prozesua 

 

Sarrera 
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 EGOKITZE-PROZESUA diseinatzeko, organo judizial bakoitzaren analisia egin da. Gaur 

egun nola diseinatuta dagoen aztertu da, eta zer-nolako eragina izango duen etorkizunean 

bulego judizialaren erreforma egiten denean. 

 

 Organo judizial bakoitzak ezaugarri propioak dauzka eta edukiko ditu, eta, horregatik, 

egokitze-sistemak espezifikoa izan behar du organo bakoitzerako. Erreformak aldaketa 

handiagoak eragingo ditu organo judizial batzuetan beste batzuetan baino, bai horien egitura 

berrian, bai unitate edo zerbitzu bakoitzean izango den pertsonen kopuruan, bai eta 

funtzionarioek izango dituzten funtzioetan ere. 

 

 Edonola ere, lehen fasean, Gasteiz, Amurrio, Azpeitia eta Balmasedan egingo da 

egokitzea. Organo judizial horietan ezarpena amaitu ondoren, sor litezkeen arazoak aztertuko 

dira, barruti judizialetako disfuntzioak analizatu eta konpontzeko, eta etorkizunean egingo diren 

ezarpenak hobetzeko. 

 

10.1.  Berrestea/Birbanatzea 
 

 

Amurrio, Balmaseda eta Azpeitia. 

 

Amurrio, Azpeitia eta Balmasedako ZLUPak mistoak dira; beraz, horietako kide izango 

diren funtzionarioei esleitutako funtzioak gaur egun betetzen dituztenen antzekoak izango dira. 

Gainera, unitate hauek sortzeak ez du esan nahi aldaketarik izango denik gaur egun epaitegi 

mistoetan ari diren eta etorkizuneko ZLUPetan arituko diren funtzionarioen kopuruan. 

 

Zerbitzu Erkide Orokorrei dagokienez ere, bertara destinatutako funtzionarioek egin 

beharreko funtzioak egungo Zerbitzu Orokorretan egiten dituztenen antzekoak izango dira.  

 

Beraz, Amurrio, Balmaseda eta Azpeitiko organo judizialentzako egokitze-sistema onena 

BIRBANATZEA/BERRESTEA da.  
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Barruti judizial horietako egungo organo mistoetan dauden langileak ZLUPetan 

berretsiko dira, eta egungo Zerbitzu Orokorretan dauden funtzionarioak Zerbitzu Erkide 

Orokorretan berretsiko dira. 

 

Bake-epaitegia, Fiskaltzak, Erregistro Zibilak eta AMEE 

 

Kasu honetan, aurreko puntuan azaldutako antzekoa gertatzen da. Bulego judizialaren 

erreformaren eraginez ez dira askorik aldatzen ez funtzioak, ez organo hauetako funtzionarioen 

kopurua ere; beraz, kasu hauetan ere BIRBANATZEA/BERRESTEA sistema aplikatuko da. 

 

10.2. Baliabideen berrantolamendua 
 

Bergara, Durango, Eibar, Gernika, Getxo, Irun eta T olosa 

 

Bergara, Durango, Eibar, Gernika, Getxo, Irun eta Tolosako organo judizialek ezaugarri 

komunak dituzte gaur egun, eta, bulego judizialaren erreforma egin ondoren, ezaugarri 

komunak izaten jarraituko dute; horregatik, bestelako organo judizialetatik desberdina izango 

den egokitze-sistema zehaztea komeni da, era berean uniformea izango dena haientzat 

guztientzat.  

 

Barruti judizial horietan, ZLUPak mistoak dira eta Zerbitzu Orokorrak Betearazpenerako 

Zerbitzu Orokor Prozesaletan (BZOP) eta Zerbitzu Orokor Prozesal Erkideetan (ZOPE) zatituko 

dira.  Beraz, horietan ez da izango Antolamenduko Zerbitzu Orokor Prozesalik (AZOP), eta, 

ondorioz, ZLUPak arduratuko dira tramitazio prozesalaz. Nolabaiteko jarraitutasuna izango da 

ZLUPetan egingo den lan motaren eta gaur egun organo mistoetan egiten denaren artean. 

 

Kasu hauetarako, BALIABIDEEN BORONDATEZKO BERRANTOLAMENDUAREN  

sistema erabiltzea da egokiena. Organo mistoetan eta zerbitzu orokorretan dauden 

funtzionarioek berek eskatuko dute ZLUPetan edo Zerbitzu Orokorretan berrestea edo 

berrantolatzea.  

 

Gainerako organo judizialak 
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Gainerako organo judizialekin izango den ikuspegia desberdina da; horietan, funtzio 

espezifiko batzuk beteko dituzte ZLUPak, gaur egun arte betetzen dituztenen oso desberdinak. 

Adibidez, prozeduren tramitazioa eta betearazpena, AZOPek eta BZOPek egingo dituzte. 

Azterketa orokor bat eginez, ikus daiteke gaur egun epaitegietan dauden plaza gehienak AZOP 

eta BZOPetara pasatuko direla. 

 

 Kasu askotan, orain arte organo judizial bakarra zena, hiru zatitan banatuta geratuko da: 

ZLUP; AZOP eta BZOP.  

 

 Kasu hauetan, egokitzeko formularik logikoena BALIABIDEEN BORONDATEZKO 

BERRANTOLAMENDUA  da, nolabait funtzionarioaren JATORRIZKO JURISDIKZIOAREN 

bitartez mugatua geratuko litzatekeena. 

 

Adibidez. Bilboko lehen auzialdiko epaitegiak. Orain arte lehen auzialdiko epaitegia dena, hiru 

organo desberdinetan banatuko da: 

- ZLUP auzialdia. 

- AZOP. 

- BZOP. 

 

Beraz, lehen auzialdiko organoetan zerbitzuak eskaintzen aritu diren funtzionarioen 

borondatezko berrantolamendua egitea da egokiena, ordena zibilari loturiko unitateetan eta 

AZOP eta BZOPetako sekzioetan banatzeko.  

 

 Era berean, gaur egun zerbitzu orokorretan dauden funtzionarioentzat, zerbitzuetan 

borondatezko berrantolamendua egitea aurreikusten da, gaur egungo organoen eta bulego 

judizialaren erreforma egin ondoren sortuko diren organoen arteko baliokidetzaren arabera. 

 

10.3. Nahitaezko berresleipena 
 
NAHITAEZKO BERRESLEIPENA aurreikusten da baliabideen berrantolamenduaren bidez 

estaltzen ez diren lanpostu edo plazentzat, hau da, berrantolamendu-prozesuan sartuta egonik, 

borondatezko mugikortasun-prozesuen bitartez lanposturik lortu ez duten funtzionarioentzat. 
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10.4. Lehiaketa espezifikoen deialdia. 
 
Bigarren fase honetan, ESKAKIZUN BEREZIKO lanpostuak betetzeko, lehiaketa 

espezifiko bat egingo da, eta EAEn destinatutako funtzionarioek bakarrik hartuko dute parte 

bertan. 

 

10.5. Izendapen libreko prozedurak. 
 
Izendapen libreko sistema aurreikusten da zuzendaritza-postuetarako eta ardura, konfiantza eta 

dedikazio bereziko postuetarako. Postu horiek betetzeko, hautapen-sistema bat ezarriko da, eta 

hautagaiek lanpostu jakin horietan aritzeko beharrezkoak diren eskakizunen arabera duten 

egokitasuna aztertuko da. 

 

11. Prestakuntza. Prestakuntza-planak.  
 

11.1. Definizioa eta helburua. 

 

Bulego judizialak sortzeak –justizia-administrazioak herritarrei eskaintzen dien zerbitzua 

optimizatzeko helburua izanik– lana ulertzeko era aldatzea dakar, eta profesionalei aldaketa-

prozesu honetara egokitzeko eta laguntzeko eskaera egiten zaie; izan ere, bulego judizial 

berrien funtzionamendu eraginkorrak bulego horietan arituko diren langileen 

profesionaltasunean baitu oinarri. 

 

 Beste hainbat funtzioren artean, Eusko Jaurlaritzako Justizia Saileko Giza Baliabidetako 

Zuzendaritzak du bere gain kolektibo profesional hauen prestakuntza eta trebakuntza egiteko 

ardura: 

 

- Prozesu eta administrazioko kudeatzaileak. 

- Prozesu eta administrazioko izapidegileak. 

- Laguntzaileak 

- Burutza dela medio eskakizun berezikoak diren lanpostuak 
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Horri guztiari gehitu behar zaizkio etorri berriei eskainitako prestakuntza eta ordezkapen 

baten bidez bere funtzioak aldi baterako betetzeko prestakuntza behar dutenei eskainitakoa. 

 

Prestakuntzaren definizioa:  

 

 Giza baliabideen arloan, prestakuntza prozesu planifikatu eta sistematikoa da; prozesu 

horren bitartez, pertsonek beren lanpostuari dagozkion ezagutzak eta trebetasunak eskuratzen 

dituzte edo antolakuntzaren barruan funtzio eta ardura berriak bere gain hartzeko prestatzen 

dira. 

 

Prestakuntzaren helburua: 

 

 Prestakuntzaren helburua gaitasun profesionala garatzea da.  

 

Gaitasun profesionala izango du lanpostuak berezkoak dituen funtzioak betetzeko behar 

diren ezagutza, trebetasun eta jarrerak dituen pertsonak. Eta horretarako, beharrezkoa da: 

 

- Arazoei era autonomo eta malguan aurre egitea 

 

- Ingurune profesionalarekin lankidetzan aritzea 

 

- Taldean lan egiten jakitea 

 

- Hierarkia-ordena errespetatzea eta agintea behar bezala erabiltzea 

 

- Antolamendu-aldaketetara behar bezala egokitzea 

 

- Jendearekin harremana izateko gaitasun eta jarrera egokiak edukitzea 

 

- Ingurune profesional pertsonalizatu eta humanizatzaileak sortzeko ardura bere gain ere 

hartzea, herritarrari zerbitzua emateko bokazioa ezar dadin, eta elkarrizketa eta arazoak 

elkarrekin konpontzea izan daitezen gatazkak ebazteko metodoak. 
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Prestakuntzaren helburua horrela ulertzeak esan nahi du ez dela soilik zuzentzen 

ezagutza teknikoetara, pertsonen jarreren eremura ere iristen baita, hainbat alderdi sustatuz: 

hurkoarengana irekitzea, aldaketak jasatea, lanari zentzua aurkitzea, norberari buruzko 

kontzientzia hartzea, ekintzen erantzukizuna hartzea, balio etikoekin konpromisoak hartzea eta 

inteligentzia emozional eta soziala garatzea. Hitz batean: humanizatzea. 

 

 Botere judizialaren erreformaren eta bulego judizialen sorrera eta funtzionamendu-

optimizazioaren eremu konkretuan, aldaketa kudeatzeko laguntza eskain dezake eta eskaini 

behar du prestakuntzak. Bereziki, kontuan izanik aldaketa ez dela bideragarria izango herritarra 

eta talde-lana ulertzeko modua guztiz eraldatzean oinarritzen ez bada, hau da, antolamendu-

kultura berri batean oinarritzen ez bada. 

 

 

11.2. Prestakuntza eskuratzea. 

 

a) Nola kudeatu da orain arte prestakuntza eskuratz ea 

 

Giza Baliabideetako Zuzendaritzak kudeatzen du prestakuntza, lan-kontratuko langileei, 

auzitegi-medikuei, eta Prozesu eta Administrazioko Kudeaketa, Prozesu eta Administrazioko 

Izapidetzea eta Laguntza Judizialeko kidegoetako langileei zuzenduriko urteko programen 

bitartez. Ikastaroak hiru Lurralde Historikoetako hiriburuetan eskaini dira, arratsaldeko 

ordutegian nagusiki, eta ordutegi malguaren kontura ordutegi-konpentsazioa emanez 

bertaratuei.  

 

Hautatze-irizpide hauek erabili dira: langile titularra izatea (behin-behinekoaren aurretik), 

antzinatasuna eta ordura arte egindako ikastaroen kopurua (zenbat eta ikastaro gehiago eginak 

izan, orduan eta aukera gutxiago beste bat egiteko), eta urteko bi ikastaroren muga ezarriz 

pertsonako. 

 

Giza Baliabideetako Zuzendaritzak ziurtagiri-diploma bat ematen die ikastaroaren 

amaieran, bertaratzeko eta aprobetxatzeko baldintzak bete dituzten guztiei. 
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Urtero programatzen den prestakuntza honetaz aparte, hasierako informatika-

prestakuntza eskaintzen zaie lan-poltsetatik datozen langileei, hasiera-hasieratik ezagutu 

ditzaten dokumentu-kudeaketan eta izapidetze judizialean erabiltzen diren tresna eta aplikazio 

informatikoak. 

 

 

b) Prestakuntza eskuratzea hobetzeko neurriak 

 

Zalantzarik gabe, borondatez eskuratzen den prozesu bat da prestakuntza, aurreko 

atalean zehaztutako mugekin edo zerbitzuaren edo aurrekontuaren beharrak ezarritako 

mugekin. Esperientziak dioenez, pertsona batzuek maiz eskatzen dute ikastaroak egitea, 

batzuetan oso egokia ez bada ere bere funtzioen eta ikastaroan landutakoaren arteko erlazioa, 

eta beste pertsona batzuek, berriz, muzin egiten diote bere ohiko funtzioak hobetzeko jarduera 

osagarri hauetara joateari. 

 

Prestakuntzaren borondatezko alderdi hau kontuan hartuta ere, prestakuntza-ekintza 

bakoitzera langile egokienak joateko ahalegina egin behar da, bulego judizialeko arduradunaren 

inplikazio zuzenaren bitartez; egoki irizten dion moduan, bere ardurapeko langileak motibatu 

beharko ditu, eta lehen hautapen-iragazkia ezarri beharko du, eskura dauden prestakuntza-

ekintzentzat egokienak diren pertsonak zehaztuz, pertsona horiek duten lan motan oinarrituta. 

 

Ikastaroak egiteko pertsonak hautatzeko irizpide gisa, aurreko atalean zehaztutakoaz 

gainera, diskriminazio positiboa egingo da karga familiarrak dituzten pertsonen alde. 

 

Bestalde, prestakuntza eskuratzea errazteko bestelako neurriak hartuko dira, hala nola 

ikastaroak hiru hiriburuetan hobeto deszentralizatzea eta euskaraz ikastaro gehiago eskaini 

ahal izatea. 

 

11.3. Prestakuntza-ekintzak. 

 

Giza Baliabidetako prestakuntza-planaren gauzatze operatiboak dira prestakuntza-ekintzak. 

Prestakuntza gaitasun profesionala garatzeko ikaskuntzak eskaintzen dituen prozesu 

planifikatua eta sistematikoa denez, aldez aurretik sindikatuekin adostutako prestakuntza-



 

JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE  
SEGURANTZA SAILA 

Justizia Sailburuordetza 

Giza Baliabideen Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Viceconsejería de Justicia 

Dirección de Recursos Humanos  

 308

programa espezifikoetan oinarrituko dira Giza Baliabideetako Zuzendaritzatik kudeatzen diren 

prestakuntza-ekintzak, eta sindikatuekin batera lan egingo da programa horiek lantzeko. 

 

a) Giza Baliabideetako Zuzendaritzatik kudeatutako prestakuntza-ekintzen motak  

 

Giza Baliabideetako Zuzendaritzatik proposatutako prestakuntzak hainbat alderdi 

hartzen ditu baitan: lan-materiarekin zerikusia duen jakintza-eremutik hasi eta giza harremanen 

inguruko alderdietaraino –pertsonen arteko harremanak lantzeko, bai lanean bai kanpoko 

jendearekiko–. 

 

Pertsonen arteko eta jendearekiko harremanak lantzeko prestakuntzaren helburua da 

pertsonekin sintonizatzeko jarrerak eskuratzea eta ager daitezkeen egoerak behar bezala 

konpontzea. Garrantzi berezikoak dira kolektibo jakin batzuei eskaintzeko prestakuntza-ekintza 

espezifikoak, hala nola adin txikikoei, harrera lasai eta eraginkorra eskaintzeko, biktimei, barne-

herstura arintzeko eta segurtasuna emateko, eta entzunak izateko beharra asetzeko. Azken 

honetan, ardura berezia jarri behar da emakumeen aurkako bortxakeriaren biktimei arreta 

eskaintzeko langileak prestatzeko erari. 

 

Komunikazio-teknikak oso garrantzitsuak dira prestakuntzan, eta, era berean, lotura 

estua dute pertsonen arteko harremanen arloarekin. Hizkuntza hobeto erabiltzea, bai ahoz bai 

idatziz, konnotazio sexistak saihestea, beste alderdiari entzuten ikastea, edo gure iritzia edo 

ezagutza egoki transmititzen jakitea... arlo horietan eskainitako prestakuntza oso mesedegarria 

da lantaldea indartzeko eta kanpoan ematen den irudia hobetzeko. 

 

Birziklatze profesionala prestakuntzan oso garrantzizkotzat jotzen den beste alderdi bat 

da. Lan-munduan, birziklatzea, komenigarria ez ezik, beharrezkoa dela uste da. Lan egiteko 

eredu eta tresnak gero eta azkarrago aldatzen dira. Informatikaren munduak izandako eboluzio 

azkarra ikustea besterik ez dago. Ezinbestekoa da, beraz, langileak garai berrietara egokitzea, 

prestakuntzaren bidez. 

 

Legeria berriak eta legeetan izan ohi diren aldaketak lehenespenezko gaiak dira 

prestakuntzan, lege horiek indarrean jartzen direnean erantzun berehalakoa eta eraginkorra 

izan dadin beren aplikazioan. Gai batzuek, hala nola genero-indarkeriaren aurkako babes 
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integraleko neurriak, edo atzerritarrei buruzko zuzenbidea eta nazioarteko zuzenbide pribatua, 

behin eta berriro agertzen dira prestakuntza-ekintzetan, lehenespen handiko gaiak izateaz 

gainera etengabe eguneratu beharrekoak direnez eta langileen sentsibilitate berezia eskatzen 

dutenez. 

 

Auzitegi-medikuen eta psikologoen prestakuntza bereziki teknikoa izan ohi da, eta, oso 

kolektibo txikiei ematen zaienez, beste erakunde batzuekin ezarritako hitzarmenen bidez 

kudeatu ohi dira nagusiki. 

 

 Prestakuntzan lantzen den beste alderdi bat laneko osasuna da. Prestakuntza honen 

helburua lanak berarekin dakartzan arrisku ergonomiko edo psikosozialei aurre egiteko tresnak 

ematea da, gorputzeko lesioak saihesteko edo estresa edo nekeari aurre egiten ikasteko. 

Bestalde, hazkunde pertsonala, automotibazioa eta laneko oreka pertsonala ere lantzen dira. 

Era berean, segurtasunari, lehen laguntzei edo larrialdi-egoeretako jokabideei buruzko 

oinarrizko ezagutzak ere eskaintzen dira prestakuntzan.  

 

 Informatika-tresnen erabilerak etengabeko arreta du prestakuntzan. Langile berriei 

dokumentuak kudeatzeko eta izapidetze informatiko judiziala egiteko aplikazioak erakusten 

zaizkie, hasierako prestakuntzaren barnean. Baina, gaur egun, aplikazio informatiko berria 

garatu da, JUSTIZIABAT, aurreko aplikazioa ordezteko helburuarekin. Haren ezarpena hasi da 

jadanik, eta aldez aurretik Justizia Administrazioarekiko Harremanetarako Zuzendaritzak 

prestakuntza intentsiboa eman die langileei, aplikazio berria erabiltzen irakasteko. 

 

b) Prestakuntza-ekintzak hobetzeko neurriak  

 

Prestakuntza-ekintzen kalitatea hobetu daiteke, baldin eta: 

 

o Hirurteko prestakuntza-plan batean txertatzen badira koherentziaz, betiere 

prestakuntza-beharren detekzioan eta eragileen (Giza Baliabideetako 

Zuzendaritza, prestakuntza-teknikariak, bulego judizialetako arduradunak, 

sindikatuak eta hartzaileak) gogoeta eta parte-hartzearen emaitza den 

prestakuntza-filosofian oinarrituta. 
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o Bulego judizial desberdinetako profesionalei ez ezik, bulego bereko profesional 

desberdinei zuzenduak badira. 

 

o Prestakuntza teknikoaz (egiten jakin) gainera, prestakuntza humanoa (izaten, 

elkar bizitzen eta lankidetza ematen jakin) eta inteligentzia emozionala (gatazken 

aurreko asertibitatea, automotibazioa, oreka emozionala eta hurkoen emozioak 

bideratzeko gaitasuna) balioesten badira. 

 

o Irakasleen gaitasun pedagogikoari garrantzia ematen bazaio eta prestakuntzaren 

bitartez garatu nahi diren gaitasun profesionalak eta garapen-plan estrategikoak 

ezagutzea errazten bada.  

 

o Hezkuntzaren edo pedagogiaren arlo espezifikotik ez datozen prestatzaileen 

gaitasun pedagogikoa garatzea bultzatzen bada (prestatzaileen prestakuntza). 

 

 

 

c) Prestakuntza-metodologia berrien aldeko apustua 

 

Antolamendu-kulturaren aldaketa –lana ulertzeko modua den heinean– prestakuntza-

metodologietara ere iritsi beharrekoa da. Prestakuntza presentzialaren eremuan, heziketa 

akademiko eta esklusiboki teorikoak lekua utzi behar dio pentsatzea erakusten duen 

prestakuntza berri bati. 

 

Bestalde, entzuketa pasiboan oinarritutako metodologiek lekua utzi behar diote metodo 

aktibo, taldekako eta parte-hartzaileei. Kontuan izan behar da profesional helduei eskainitako 

prestakuntzak errealitatean gertatzen diren egoerak konpontzeko balio behar duela, eta ez 

duela lankideengandik ikasteko eta elkarrekin arazoak aztertzeko aberastasuna baztertu behar. 

 

Horregatik, prestatzaileen ezagutza eta esperientziaz gainera, oso garrantzitsuak dira 

haien gaitasun pedagogikoa eta erakusteko trebezia. 
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Gauza bera aplika dakioke teknologia berrien bitartez eskainitako prestakuntzari: ez da 

ezagutza-transmisio huts batera mugatu behar, lankideen arteko elkarrekintza bultzatu behar 

du, arazoak konpontzera bideratutako orientazioa, gogoeta etikoa, eta erantzukizunak 

asumitzea. 

 

d) Herritarrarenganako orientazio positiboa sustatz ea 

 

Eusko Jaurlaritzaren konpromisoa da bere eskumenak erabiltzea, herritarrari justizia-

zerbitzu hobea emateko. Horretarako, beharrezkoa da justizia-administrazioa herritarrei 

hurbiltzea, bere funtzionamendua ulergarri egitea, izapideak ahalik eta gehien sinplifikatzea, 

diligentziak arintzea, erreklamazioak onartu eta kontuan hartzea eta legezko defentsa-

gabeziagatik babestea. 

 

Beraz, beharrezkoa da prestakuntza-ekintzetan herritarrari emandako zerbitzuaren 

kontzeptuari buruzko gogoeta egitea, kontrako jarrerei aurre egitea, eta benetako herritarrari 

(eta ez idealari) buruzko gogoeta egitea. 

 

Benetako herritarra ez da gizon edo emakume kaukasiarraren prototipoa, posizio sozial 

onekoa, gai juridikoen informazio ona duena eta jokabide sozial egokikoa. Benetako herritarra 

askotarikoa da arraza, etnia, gizarte-egoera, hezkuntza-maila, etab.i begiratzen badiogu. Ildo 

horretatik, prestakuntza-ekintzek konpromiso berezia izan behar dute errespetua izateko eta 

“benetako” herritarren ezaugarriei egokitzeko moduko balioen transmisioan. 

 

e) Euskararekiko jarrera positiboak sustatzea 

 

Herritarraren eskubidea da Euskadiko bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan arreta jasotzea; 

horregatik, prestakuntza-ekintzen lana da errealitate hori transmititzea eta euskara ikastea eta 

lanean erabiltzea sustatzea. Prestakuntzaren eskaintza programatuan, bi hizkuntzetan egingo 

diren ekintzen arteko proportzio egokia mantentzeko saioa egingo da. 

11.4. Aldaketa kudeatzea. 
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Prestakuntzak antolamendua aldatzeko bidean lagun dezake, langileei ikuspegi berria ulertzen 

lagunduz, egitura zaharrak berritu beharra ulertaraziz eta erronka berrien aurrean segurtasuna 

eskainiko duten guneak eratuz. 

 

 Herritarrarengandik hurbilagoa den antolamendu-egitura ezartzeko erabakiaren 

ondorioz, demanda eta erreklamazioak jasotzeko egoera ageriagoan geratzen dira “mugako” 

langileak (jendaurrean lan egiten dutenak), herritarra gero eta exijenteagoa baita eta gero eta 

beldur gutxiago baitio aginteari.Egoera honetan, funtsezkoa da profesionalek elkarrizketaren eta 

arrazoiketaren aldeko jarrerak hartzea bultzatzea, hitzaren erabilerak pertsonak ezagutzeko 

balio izan dezan eta antolamenduak eman dezakeenaren eta ez dezakeenaren ezagutza 

erreala izan dezaten. 

 

 Bestalde, aldaketaren kudeaketa erraz daiteke prozesu eta administrazioko 

kudeatzaileak lidergorako prestatuz; izan ere, egiteko garrantzizkoa izan dezakete beren 

lanpostuek ematen dieten autoritatea bere gain hartuz, eta besteen zerbitzura jarriz, 

profesionalen lankidetza bideratzeko, lan-antolamendua hobetzeko eta lankideen artean edo 

langileen eta publikoaren artean sorturiko gatazka-egoerak konpontzeko. 

 

 Azkenik, ezinbestekoa da prestakuntza-planean prestakuntza-programa berri bat 

txertatzea, antolamenduaren aldaketa eskakizun eta helburu gisa planteatzeko. Horrek esan 

nahi du edukiaren barnean sartu behar direla plan estrategikoa ezagutzea, profesionalei 

planteatzen dizkien inplikazio eta ezagutzei buruz gogoeta egitea, antolamendu-kulturak 

aldatzeko mekanismoak eta etengabe hobetzeko mekanismoak ulertzea, eta taldean lan 

egiteko beharrezkoak diren jarrera eta gaitasunak eskuratzea. 

 

11.5.  Prestakuntza-planak.  

 

Giza Baliabideetako Zuzendaritzatik kudeatzen den prestakuntzak honako arlo hauek hartzen 

ditu: 

 

• Praktikaldiak. 
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• Antolamendu-egitura berriari egokitutako prestakuntza: 

 

o Antolamenduaren aldaketa: zer den eta zertarako egiten den. Aldatzen ikastea. 

Aldaketa-egoerei loturiko estresaren prebentzioa. 

o Herritarrekiko harremanak: pertsonekin tratatzeko gaitasuna. 

o Profesionalen arteko komunikazioa eta talde-lana 

o Lanean gatazkak konpontzea 

• Teknologia berrietako prestakuntza, Justizia Administrazioarekiko Harremanetarako 

Zuzendaritzaren bitartez. 

• Hasierako prestakuntza. 

• Lidergoari buruzko prestakuntza, tarteko agintariei zuzendua. 

 Prestakuntza-planak Giza Baliabideetako Zuzendaritzak egingo ditu, prozedura honen 

bitartez: 

 

a) Prestakuntza-beharrak detektatu eta analizatzea 

 

b) Prestakuntza gaitasunen arabera emateko irizpide pedagogikoak ezartzea, metodologia 

aktiboen bidez 

 

c) Prestakuntza-ekintzak finkatzea, horietako bakoitzean zehaztuz: 

 

o Iraupena eta hartzaileak 

 

o Prestakuntza-helburuak (garatu beharreko gaitasun profesionalak) 

 

o Antolamendu-hobekuntzaren adierazleak (prestakuntza-programaren eragina 

erakusten duten aldagaien operatibizazioa) 

 

o Ebaluazio-irizpideak (programaren kalitatea, prestatzaileen gaitasuna, parte-

hartzaileen gogobetetasuna eta aprobetxatze-maila egiaztatzeko modua) 

 

o Prestatzaileek beren ezagutza eta esperientzia profesionalak prestakuntza-

planaren beharretara egokitzeko gidalerroak. 
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o Kostuaren eta baliabide materialen aurreikuspenak 

 

 

d) Aurreikusitako prestakuntza-ekintzak egin ondoren, planean ebaluazio-ekintzak gehituko 

dira; bai ekintzak ebaluatzeko, bai plana bera egokitzeko (hurrengo ekintza hobea izan 

dadin).  

 

e) Azkenik, prestakuntza-ekintzetan parte hartzen dutenen informazioa jasoko da, 

ziurtapenak egiteko eta beren karrera profesionalean eragina izan dezan. 

 

12. Segurtasuna eta osasuna, antolamendu-egitura be rriaren espazio-banaketan 

 

Bulego judizial berria ezartzean, eraikin judizial guztien berrantolamendua eta berregituraketa 

garrantzitsua gertatuko da, Antolamendu Planaren dagokion atalean azaltzen den moduan. 

 

Jakina, une oro, langileen segurtasuna eta osasuna babesten direla bermatzeko, lan-

baldintzen jarraipena egingo da, eta indarrean dauden araudietan segurtasunari eta osasunari 

buruzko xedapenak betetzen direla egiaztatuko da. Prebentzio-neurriak aldizka berrikusiz lortu 

nahi den helburua bulego judizialean lan egiten duten langileen segurtasun eta osasunaren 

babes-maila hobetzea da, eta helburu hori modu eraginkorragoan lortuko da bulego judizialean 

lan egiten duten pertsonak horretan inbolukratuta badaude. 

 

Ezinbestekoa izango da Segurtasun eta Osasun Batzordeko kide guztien lankidetza 

estua, elkarlan horren ondorioz aurrera egiteko interes komun horretan: langileen segurtasuna 

eta osasuna babestea. 

 
 
 

 

 

 

 
 


