PROZEDURA ZIBILEKO LEGEA –EREDUAK
Oharrak :
‐
‐

berdez markatu ditugun dokumentuak daude eskuragarri
Marratuta dauden dokumentuak lege aldaketak direla eta zaharkituak geratu dira

I. LIBURUA
JUDIZIO ZIBILEI BURUZKO XEDAPEN OROKORRAK
I. Titulua.- Judizioan agertzea eta jardutea
I. Kapitulua.- Demandatzaile eta demandatu ez diren subjektuen esku-hartzea
001. Demandatzaile eta demandatu ez diren subjektuen esku hartzea eskatzeko idazkia
002. Demandatuaren idazkia, hirugarren baten esku hartzea eskatzekoa
003. Demandatuaren idazkia, hirugarren esku hartzailea bere ordez demandatutzat
onartua izan dadila
eskatzekoa
004. Pertsonatutako alderdiaren idazkia, hirugarrenaren esku hartzeari aurka ez egitekoa
005. Kontsumitzaile eta erabiltzaileek esku hartzeko idazkia
II. Kapitulua.- Prozesuko oinordetza
006. Oinordekoaren idazkia, jatorrizko auzilaria hil dela ezagutaraztekoa eta prozeduran
pertsonatzekoa
007. Epaitegiari auzilari bat hil dela ezagutzera emateko idazkia
008. Demandatuaren oinordekoei prozesua jakinaraz dakiela eta epa daitezela eskatzeko
idazkia
009. Auzigaia eskuratu duenaren idazkia, eskualdatzailearen ordez alderditzat har dadila
eskatzekoa
010. Auzigaia eskuratu duena eskualdatzailearen ordez alderditzat hartzearen aurka
azaltzeko idazkia
III. Kapitulua.- Alderdiek prozesuaz eta beren uziez xedatzeko duten ahalmena
011. Bi alderdien idazkia, judizioz kanpoko hitzarmena homologa dadila eskatzekoa
012. Bi alderdien idazkia, prozesua eten dadila eskatzekoa
013. Auzi-jartzailearen idazkia, bere uziei uko egitekoa
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014. Auzi-jartzailearen idazkia, prozesuan atzera egitekoa
015. Atzera-egiteari aurka egiteko idazkia
016. Demandatuaren idazkia, bete-betean amore ematekoa
017. Demandatuaren idazkia, demandaren zati bati amore ematekoa
018. Auzi-jartzailearen eskaera, demandatuak demandaren zati bati amore eman
dionean
019. Alderdien idazkia, auzia prozesuz kanpo konpondu izateagatik amaitutzat eman
dadila eskatzekoa
020. Auzi-jartzailearen idazkia, prozesuz kanpoko konponketa ukatzekoa (prozesuaren
amaiera eskatzeko
idazkia alderdi demandatuak bakarrik aurkeztu duenean)
021. Erreklamatutako errentak auzi-jartzailearen esku jartzeko eta utzarazpeneko akzioa
ezerezean utz
dadila eskatzeko idazkia
IV. Kapitulua.- Prozesuko ordezkaritza eta defentsa teknikoa
022. “Berebat”, abokatuak lagunduta eta prokuradoreak ordezkatuta agertzen dela jasota
gera dadin
023. Demandatzailearen idazkia, abokatuak lagunduta eta prokuradoreak ordezkatuta
agertu nahi duela
jasoaraztekoa
024. Demandatuaren idazkia, abokatuak lagunduta eta prokuradoreak ordezkatuta agertu
nahi duela
jasoaraztekoa, eta doako laguntza juridikoa izateko eskubidea aitor dakiola eta prozesua
eten dadila
eskatzekoa
II. Titulua.- Jurisdikzioa eta eskumena
I. Kapitulua.- Auzitegi Zibilen jurisdikzioa eta judizio aurreko arazoak
025. Delitu-itxura duen egitate baten berri emateko idazkia
026. Auzi kriminala dela-eta prozesua eten dadila eskatzeko idazkia
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027. Alderdi baten idazkia, bestearen onespenarekin prozesua eten dadila eskatzekoa,
zigor-arlokoa ezden judizio aurreko arazoa dela-eta (administrazioarekiko auzietakoa
edo lan-arlokoa)
028.. Bi alderdien idazkia, prozesua eten dadila eskatzekoa, zigor-arlokoa ez den judizio
aurreko arazoadela-eta (administrazioarekiko auzietakoa edo lan-arlokoa)
029. Alderdiaren idazkia, judizio aurreko arazo zibila dela-eta prozesua eten dadila
eskatzekoa
030. Judizio aurreko arazo zibila erabaki arte agindutako etendura buka dadila
eskatzeko idazkia
031. Etendura bukatutzat eman dadila eskatzeko idazkia, eztabaidagai den agiriari uko
egin izateagatik
032. Alderdiaren idazkia, prozesuaren etendurari aurka egitekoa
033. Etendura ukatzen duen autoaren aurkako berraztertze-errekurtsoa
034. Berraztertze-errekurtsoari aurka egiteko idazkia
035. Etendura bukatutzat eman dadila eskatzeko idazkia, zigor-arloko prozedura amaitu
izateagatik
036. Apelazioko errekurtsoa prestatzeko idazkia, judizio aurreko zigor-arloko arazoa
dela-eta prozesuaetetea erabaki duen autoaren kontra

II. Kapitulua.- Deklinatoria
037. Deklinatoria aurkezteko idazkia, jurisdikzio-ezean oinarrituta, auzia beste Estatu
bateko auzitegien
eskumenekoa izateagatik
038. Proposatutako deklinatoriari aurka egiteko idazkia
039. Deklinatoria aurkezteko idazkia, auziaz arduratzeko eskumena beste jurisdikzioordena bateko
organoek izateagatik escrito interponiendo declinatoria por haber sometido la cuestión a
arbitraje
040. Deklinatoria aurkezteko idazkia, auzia arbitrajepean jarrita egoteagatik
041. Deklinatoria aurkezteko idazkia, eskumen objektiborik ez izateagatik
042. Deklinatoria aurkezteko idazkia, lurralde-eskumenik ez izateagatik
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III. Kapitulua.- Jurisdikzioaren eta eskumenaren inguruko errekurtsoak
043. Berraztertze-errekurtsoa, nazioarteko eskumenik, jurisdikziorik edo eskumen
objetiborik ezean oinarritutako deklinatoria ezesten duen autoaren aurka
044. Apelazioko errekurtsoa prestatzeko idazkia
045. Apelazio-errekurtsoa egiteko idazkia, nazioarteko eskumenik edo jurisdikziorik
ezagatik aztertzetik abstenitzeko autoaren aurka
046. Kexako errekurtsoa prestatzeko idazkia, apelazioko errekurtsoa ukatu izateagatik
047. Kexako errekurtsoa jartzeko idazkia
III. Titulua.- Akzioak eta prozesuak metatzea
I. Kapitulua.- Akzio-metatzea
048. Demanda jartzeko eta bateraezinak diren akzioak metatzeko idazkia
049. Akzioak meta daitezela eskatzeko idazkia
050. Akzio-metatze objektiboa
051. Akzio-metatze subjektiboa
II. Kapitulua.- Prozesu-metatzea
052. Prozesu singularrak prozesu unibertsalari metatzea
053. Hainbat Auzitegitan ebazteke dauden prozesuak metatzea
054. Epaitegi berean ebazteke dauden prozesuak metatzea
055. Metatzeari aurka egiteko idazkia
056. Prozesuak metatzeari buruzko autoaren kontrako e rrekurtsoa
III. Kapitulua.- Auzikidetza
057. Borondatezko auzikidetza
058. Nahitaezko auzikidetza
IV. Titulua.- Abstentzioa eta errefusatzea
I. Kapitulua.- Fiskala abstenitzea
059. Alderdiaren idazkia, Fiskalak auzian parte hartzetik abstenitu behar duela
proposatzekoa
060. Alderdiaren idazkia, fiskala auzian parte hartzetik ez abstenitzeagatik
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II. Kapitulua.- Epaile eta Magistratuak errefusatzea
061. Epailea edo magistratua errefusatzeko idazkia
062. Aurkako alderdiak egindako errefusatze-eskaeraren helarazpenari erantzuteko
idazkia (aldekoa)
063. Aurkako alderdiak egindako errefusatze-eskaeraren helarazpenari erantzuteko
idazkia (kontrakoa)
064. Errefusatzeko eskaeraren helarazpenari erantzuteko idazkia, errefusatzea bere
aldetik ere eskatzekoerabilia
065. Abstenitutako edo errefusatutako Epailearen ordezko den Epailea errefusatzeko
idazkia
066. Errefusatze-idazkia, judizio nagusiko bistarako eguna ezarri ostean baina bista egin
gabe dagoelaaurkeztutakoa
067. Errefusatze-idazkia, bista publikoa egin ostean aurkeztutakoa
068. Helarazpenari erantzuteko idazkia, aurreko kasuei dagokiena (aldekoa)
069. Helarazpenari erantzuteko idazkia, aurreko kasuei dagokiena, bista aurretik edo
ostean aurkeztua(kontrakoa)
070. Kostuak onar daitezela eskatzeko idazkia
III. Kapitulua.- Auzitegi Zibiletako Idazkariak errefusatzea
071. Idazkari Judiziala errefusatzeko idazkia
072. Aurkako alderdiak egindako errefusatze-eskaeraren helarazpenari erantzuteko
idazkia (aldekoa)
073. Aurkako alderdiak egindako errefusatze-eskaeraren helarazpenari erantzuteko
idazkia (kontrakoa)
074. Errefusatzeko eskaeraren helarazpenari erantzuteko idazkia, errefusatzea bere
aldetik ere eskatzekoerabilia
075. Abstenitutako edo errefusatutako idazkari judizialaren legezko ordezkoa
errefusatzeko idazkia
IV. Kapitulua.- Justizia Administrazioko agenteak, laguntzaileak eta ofizialak
errefusatzea
076. Justizia-administrazioko ofizialak, laguntzaileak eta agenteak errefusatzeko idazkia
077. Berraztertze-errekurtsoa, idazkari judizialak errefusatze-idazkia ezesteko eman
duen ebazpenarenaurkakoa
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078. Aurkako alderdiaren idazkia, berraztertze-errekurtsoa inpugnatzekoa
V. Kapitulua.- Perituak errefusatzea
079. Izendatutako peritua errefusatzeko idazkia
080. Organo judizialari errefusatze-kausa bat ezagutarazteko idazkia, bista edo judizioa
egin ondoren
V. Titulua.- Jardun judizialak
I. Kapitulua.- Auziak bideratzea, bista egitea eta erabakitzea
081. Bista atzera dadila eskatzeko idazkia
II. Kapitulua.- Jardun judizialen deuseztasuna
082. Jardun judizialen deuseztasuna eskatzeko idazkia, errekurtsoa jarriz
083. Aurkako alderdiak errekurtso bidez eskatutako jardunen deuseztasunari aurka
egiteko idazkia
084. Jardunen deuseztasuna eskatzeko idazkia, intzidente-bidea erabiliz
085. Jardunen deuseztasuneko intzidenteari aurka egiteko idazkia
VI. Titulua.- Jardun judizialen amaiera eta auzialdiaren iraungitzea
086. Berraztertze-errekurtsoa, auzialdiaren iraungitzea erabakitzen duen autoaren
aurkakoa
VII. Titulua.- Kostuen tasazioa
087. Kostuak tasa daitezela eskatzeko idazkia
088. Letraduaren ordainsarien eta gastuen minuta
089. Ordainsariak inpugnatzeko idazkia, bidegabekoak izateagatik
090. Ordainsariak inpugnatzeko idazkia, gehiegizkoak izateagatik
091. Letraduaren alegazio-idazkia
092. Abokatuaren idazkia, defendatutako morosoari zor dituen zenbatekoak galdatzekoa
II. LIBURUA
DEKLARAZIOKO PROZESUAK
I.- Titulua.- Deklarazio-prozesuetako xedapen komunak
I. Kapitulua.- Dagokion prozesua zehazteko arauak
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093. Munta dela-eta prozedura-desegokitasuneko salbuespena alegatzeko idazkia
II. Kapitulua.- Aurretiazko eginbideak
094. Aurretiazko eginbideak eskatzeko idazkia, demandatu nahi den pertsonaren
legitimazioa egiaztatzenduten dokumentuak erakuts daitezen edo deklarazioa eman
dadin
095. Aurretiazko eginbideak eskatzeko idazkia, gaitasuna egiazta dadin
096. Aurretiazko eginbideak eskatzeko idazkia, ordezkaritza egiazta dadin
097. Aurretiazko eginbideak eskatzeko idazkia, ondasun higigarria erakuts dadin
098. Aurretiazko eginbideak eskatzeko idazkia, jaraunspenaren kausatzailearen azken
borondatea jasotzenduen dokumentua erakuts dadin
099. Aurretiazko eginbideak eskatzeko idazkia, sozietate bateko kontuak eta
dokumentuak erakutsdaitezen
100. Aurretiazko eginbideak eskatzeko idazkia, erantzukizun zibileko aseguruaren
kontratua erakuts dadin
101. Aurretiazko eginbideak eskatzeko idazkia, kontsumitzaile eta erabiltzaileen interes
kolektiboendefentsarako prozesua hasteko uziak aurkez daitezen
102. Aurretiazko eginbideei aurka egiteko idazkia
II. Titulua.- Judizio arrunta
I. Kapitulua.- Demanda
103. Pertsonaren ohorezko eskubideei buruzko demanda
104. Ohorerako, norberaren intimitaterako eta norberaren eta familiaren irudirako
eskubidea babesteari buruzko demandademanda
105. Oinarrizko eskubideen babes judizial zibilari buruzko demanda
106. Sozietate-erabakiak aurkaratzeko demanda
107. Jabekideen Erkidegoaren demanda
108. Lehia desleialari buruzko demanda
109. Industria-jabetzari buruzko demanda
110. Jabetza intelektualari buruzko demanda
111. Publizitateari buruzko demanda
112. Kontratazioko baldintza orokorra bertan behera uzteko demanda
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113. Atzera eskuratzeko akzioa egikaritzeko demanda
114. Eskritura egilesteari buruzko demanda
115. Kopuru zehaztugabeko demanda
116. Kopuru bat erreklamatzeko demanda
II. Kapitulua.- Demandari erantzuna
117. Erantzun arrunta
118. Errekonbentzio bidezko erantzuna
119. Kreditu konpentsagarria alegatuz aurkeztutako erantzuna
120. Demandaren oinarri den negozio juridikoaren deuseztasuna alegatuz aurkeztutako
erantzuna
121. Munta dela-eta prozedura-desegokitasuneko salbuespena gaia dela-eta prozeduradesegokitasunekosalbuespena alegatuz aurkeztutako erantzun arrunta
122. Gaia dela-eta prozedura-desegokitasuneko salbuespena alegatuz aurkeztutako
erantzun arrunta
III. Kapitulua.- Demandatuak alegatutakoari erantzuna
123. Errekonbentzioari erantzuna
124. Kreditu konpentsagarriaren alegazioari erantzuna
125. Demandaren oinarri den negozio juridikoaren deuseztasuneko alegazioari
erantzuna
IV. Kapitulua.- Froga
126. Hasierakoa ez den unean agiriak aurkezteko idazkia
127. Hasierakoa ez den unean aurkeztutako agiria aintzakotzat hartzea bidezkoa ez dela
alegatzeko idazkia
128. Jardunen deuseztasuna eskatzeko idazkia, kopia okerrak emateagatik defentsagabezia sortu delako
129. Gertakariak osatzeko idazkia
130. Froga aurreratzea eskatzeko idazkia
131. Froga-proposamena judizio arruntean (aurretiazko entzunaldian)
132. Alderdiari bizilekuan galdeketa egin dakiola eskatzeko idazkia
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133. Laguntza judizialaren bidea erabiliz alderdi bati bizilekuan galdeketa egin dakiola
eskatzeko idazkia
134. Estatuari, autonomia-erkidegoari, toki -entitateari edo beste erakunde publiko bati
galdeketa egindakiola eskatzeko idazkia
135. Demanda-idazkiarekin edo demandari erantzuteko idazkiarekin batera eman ezin
izan zen perituirizpenaaurkezteko idazkia
136. Demanda osteko prozesu-jardunak direla-eta peritu-irizpena aurkezteko idazkia
137. Alderdiaren idazkia, peritu-eragiketetan esku hartzea eskatzekoa
138. Alderdi baten idazkia, epaile-azterketako froga zabal dadila eskatzekoa
139. Lekukoa tatxatzeko idazkia
140. Lekukoaren tatxari aurka egiteko idazkia
V. Kapitulua.- Azken eginbideak
141. Azken eginbideak eskatzeko idazkia
142. Azken eginbideak laburtzeko eta baloratzeko idazkia
III. Titulua.- Hitzezko judizioa
I. Kapitulua.- Demanda
143. Kopuru bat erreklamatzeko demanda
144. Jaraunspeneko ondasunen edukitza eskuratzeko akzioa egikaritzeko demanda
145. Edukitza atxikitzeko/berreskuratzeko akzioa egikaritzeko demanda
146. Obra berria geldiarazteko akzioa egikaritzeko demanda
147. AURRI-EGOERAN DAGOEN ERAIKINA, ZUHAITZA, ZUTABEA (EDO
ANTZEKO EDOZER) ERAISTEKO AKZIOA EGIKARITZEKO DEMANDA
148. EPEKAKO SALMENTA-KONTRATUA SUNTSIARAZTEKO DEMANDA
149. Jabari-erreserbarekin egindako epekako salmentari buruzko demanda
150. Mantenua erreklamatzeko demanda
151. Zuzentzeko eskubidea egikaritzeko demanda
152. ERRENTAK EZ ORDAINTZEAGATIK UTZARAZPENA ETA
ERRENTAK ERREKLAMATZEKO DEMANDA
153. Demanda laburra
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II. Kapitulua.- Erantzuna
154. Errekonbentzioa hitzezkoan
155. Kreditu konpentsagarriaren alegazioa hitzezko judizioan
IV. Titulua.- Auzi -ihesa
156. Epai irmoa desegitea, auzi -iheslariak eskatuta
157. Auzi-ihesean emandako epai irmoa desegiteko demandari erantzuteko idazkia
158. Demandatu auzi-iheslariaren idazkia, demanda nagusiari erantzutekoa
159. Aurkako alderdiaren adierazpen-idazkia
V. Titulua.- Errekurtsoak
I. Kapitulua.- Xedapen orokorrak
160. Jarritako errekurtsoan atzera egiteko idazkia
II. Kapitulua.- Berraztertzeko errekurtsoa
161. Berraztertze-errekurtsoa jartzeko idazkia
162. Aurkako alderdiak jarritako berraztertze-errekurtsoa inpugnatzeko idazkia
III. Kapitulua.- Apelazioko errekurtsoa
163. Apelazioko errekurtsoa prestatzeko idazkia
164. Apelazioko errekurtsoa jartzeko idazkia
165. Apelazioko errekurtsoari aurka egiteko idazkia
IV. Kapitulua.- Arau-hauste prozesalean oinarritutako aparteko errekurtsoa
166. Arau-hauste prozesalean oinarritutako aparteko errekurtsoa prestatzeko idazkia
167. Arau-hauste prozesalean oinarritutako aparteko errekurtsoa jartzeko idazkia
168. Arau-hauste prozesalean oinarritutako aparteko errekurtsoa onartu izanari eta
errekurtso berariaurka egiteko idazkia
V. Kapitulua.- Kasazioko errekurtsoa
169. Kasazioko errekurtsoa prestatzeko idazkia
170. Kasazioko errekurtsoa jartzeko idazkia
171. Kasazioko errekurtsoa onartu izanari eta errekurtso berari aurka egiteko idazkia
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VI. Kapitulua.- Kexako errekurtsoa
172. Kexako errekurtsoa prestatzeko idazkia
173. Kexako errekurtsoa jartzeko idazkia
VI. Titulua.- Epai irmoen berrikuspena
174. Berrikusteko demanda
175. Berrikusteko demandari erantzuteko idazkia
III. LIBURUA
NAHITAEZKO EXEKUZIOA ETA KAUTELAZKO NEURRIAK
I. Titulua.- Exekuzioko tituluak
I. Kapitulua. Epaiak eta gainerako exekuzio-tituluak
176. Kontsumitzailetzat hartzea eskatzeko idazkia, kontsumitzaile eta erabiltzaileen
elkarteak jarritakodemandaren ondorioz emandako kondena-epaiaren betearazpena
sustatu ahal izateko
II. Titulua.- Ebazpen judizialak behin-behinean betearaztea
177. Lehen auzialdian emandako epaia behin-behinean betearazteko demanda
178. Behin-behineko betearazpeneko demandari aurka egiteko idazkia
179. Alderdi betearazlearen idazkia, behin-behinean betearazteko demandaren aurkaegitea inpugnatzekoa
180. Behin-behineko betearazpena eten dadila eskatzeko idazkia
181. Kalte-galerak premiamendu-bidetik eskatzeko idazkia
182. Bigarren Auzialdian emandako epaia behin-behinean betearazteko demanda
III. Titulua.- Exekuzioari buruzko xedapen orokorrak
I. Kapitulua. Exekuzioa abiaraztea
183. Betearazpen-demanda
184. Exekuzioa abiaraz dadila eskatzeko idazkia
185. Exekuzioak meta daitezela eskatzeko idazkia
II. Kapitulua. Exekuzioari aurka egitea
186. Exekuzioari aurka egiteko idazkia
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IV. Titulua.- Diruzko exekuzioa
I. Kapitulua. Xedapen Orokorrak
187. Kopuru likidoan oinarritutako betearazpen-demanda
188. Exekuzioa zabal dadila eskatzeko idazkia, epeak mugaeguneratu izateagatik
189. Exekuzioa automatikoki zabal dadila eskatzeko idazkia, exekuzio-demandan
iragarritako epe -mugaeguneratzea dela eta
II. Kapitulua. Ondasunak enbargatzea
I. Atala. Hirugarrengoen ondasunak enbargatzea
190. Hirugarren baten idazkia, ondasunen enbargoari aurka egitekoa
191. Jabari-hirugarrengotzako demanda
II. Atala. Enbargatutako ondasunak
192. Berrenbargoa egin duenaren idazkia, ondasunak diru bihur daitezela eskatzekoa
193. Enbargatutako ondasunak nahitaez diru bihurtu ondoren soberan geratu dena
enbarga dadilaeskatzeko idazkia
194. Alderdi betearazlearen idazkia, enbargoaren hobekuntza, aldaketa edo murrizketa
eskatzekoa
195. Alderdi betearaziaren idazkia, enbargoaren hobekuntza, aldaketa edo murrizketa
eskatzekoa
III. Atala. Enbargatzailearen eta eskubide hobeko hirugarrengotzaren lehentasuna
196. Eskubide hobeko hirugarrengotzaren demanda
197. Alderdi betearazlearen idazkia, eskubide hobeko hirugarrenkotzari amore
ematekoa
198. Alderdi betearaziaren idazkia, alderdi betearazlearen amore-ematearekin ados
dagoela adieraztekoa
199. Alderdi betearaziaren idazkia, alderdi betearazlearen amore-ematearekin ados ez
dagoela
adieraztekoa
200. Alderdi betearazlearen idazkia, exekuzioan atzera egitekoa
201. Alderdi betearaziaren idazkia, hirugarrengoaren kreditua ordain dadin exekuzioak
aurrera jarraidezala eskatzekoa
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IV. Atala. Ondasun higigarrien trabako bermea
202. Enbargatutako ondasunen gordailua enkaitzea eskatzeko idazkia
203. Alderdi betearazlearen idazkia, manamendua bidal dadila eskatzekoa, enbargoaren
aurreneurrizkoidatzoharra egin dadin
III. Kapitulua. Premiamenduzko prozedura
I. Atala. Xedapen orokorrak
204. Agerraldirako deialdia egin dadila eskatzeko idazkia, enbargatutako ondasunak
diru bihurtzekomodua zehazteko
205. Enbargatutako ondasunak diru bihurtzeaz pertsona edo erakunde espezializatua
ardura dadilaeskatzeko idazkia
II. Atala. Ondasun higigarriak enkantean jartzea
206. Enkantea egin dadila eskatzeko idazkia
207. Alderdi betearazlearen idazkia, ondasunak eslei dakizkiola eskatzekoa, posturak
balorazioaren%50etik gorakoak direnean
208. Alderdi betearaziaren idazkia, balorazioaren % 50etik beherako postura hobetzen
duen pertsonaaurkeztekoa
209. Alderdi betearazlearen idazkia, ondasunak eslei dakizkiola eskatzekoa
210. Alderdi betearaziaren idazkia, eskaintzailerik ez egotean enbargoa buka dadila
eskatzekoa
211. Gordailua itzul dakion izendatutako pertsonaren idazkia, ondasunak eslei
dakizkiola eskatzekoa
III. Atala. Ondasun higiezinak enkantean jartzea
212. Alderdi betearazlearen idazkia, aurreko kredituen titularrak errekeri daitezela
eskatzekoa, berenkredituen berri eman dezaten
213. Alderdi betearazlearen idazkia, manamendua bidal dadila eskatzekoa, HLko 144.
art. bete ahalizateko
214. Alderdi betearazlearen idazkia, enbargatutako ondasun higiezinaren okupatzaileak
bertan egotenjarraitzeko eskubiderik ez duela deklara dadila eskatzekoa
215. Alderdi betearazlearen idazkia, alderdi betearaziak jabetza-tituluak aurkez ditzan
beharrezkopremiamenduak egin daitezela eskatzekoa
216. Hartzekodunaren idazkia, tituluak aurkezteke egon arren ondasunak enkantean jar
daitezelaeskatzekoa
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217. Hipoteka era dadila eskatzeko idazkia
218. Enkantea aldi berean hainbat epaitegitan iragar eta egin dadila eskatzeko idazkia
219. Enkanteko ondasuna eskuratu duenaren idazkia, titulurik ez duten okupatzaileak
bota daitezelaeskatzekoa
IV. Atala. Ordainketarako administrazioa
220. Alderdi betearazlearen idazkia, enbargatutako ondasunak administrazioan
entregatzea eskatzekoa
221. Alderdi betearazlearen idazkia, alderdi betearaziari edo hirugarrengoari hertsatze isunak ezardakizkiela eskatzekoa, administrazioa oztopatu izateagatik
222. Alderdi betearazlearen idazkia, enbargatutako ondasunen administrazioa amaitzea,
kontuak ematea,eta ondasunen nahitaezko exekuzioa eskatzekoa
IV. Kapitulua. Hipotekatutako ondasunen gaineko exekuzioa
223. Ondasun hipotekatuen gaineko exekuzioa
224. Ondasun hipotekatuaren gaineko exekuzio-demandari aurka egiteko idazkia
225. Alderdi betearazlearen idazkia, finka hipotekatuaren administrazioa eman dakiola
eskatzekoa
V. Titulua.- Ejecución no dineraria
I. Kapitulua.- Disposiciones generales
226. Demanda ejecutiva solicitando el ejecutante el embargo de bienes del ejecutado
para asegurarindemnizaciones sustitutorias y costas de ejecución
II. Kapitulua.- La ejecución por deberes de entregar cosas
227. Petición del ejecutante para que la falta de entrega de la cosa se sustituya por una
justa
compensación pecuniaria
228. Petición del ejecutante para que se le ponga en posesión de las cosas debidas
genéricas o
indeterminadas o se le faculte para adquirirlas a costa del ejecutado
229. Petición del ejecutante de liquidación de daños y perjuicios causados en el
inmueble por elejecutado o sus ocupantes
III. Kapitulua.- Ejecución por obligaciones de hacer y no hacer
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230. Petición del ejecutante para que se le faculte para poder encargar a un tercero el
hacer nopersonalísimo a que obliga el títulos ejecutivo, a costa del ejecutado
231. Petición del ejecutante para que se apremie con una multa al ejecutado condenando
a un hacer decarácter personalísimo
232. Petición del ejecutante para que en el caso de que el condenado a no hacer alguna
cosa lo
quebrantase, deshaga lo mal hecho, indemnice los daños y perjuicios causados y se
abstenga dereiterar el quebrantamiento
IV. Kapitulua.- Liquidación de daños y perjuicios, frutos y rentas y rendición de cuentas
233. Petición de liquidación y prestación de relación de daños y perjuicios
VI. Titulua.- Medidas cautelares
234. Escrito de solicitud de medidas cautelares con anterioridad a la presentación del
escrito dedemanda
235. escrito de solicitud de medidas cautelares con posterioridad a la presentación del
escrito dedemanda
236. Escrito solicitando prórroga de la medida cautelar adoptada
237. Escrito de solicitud de la medida cautelar por otrosí
238. escrito de solicitud de diligencia preliminar para exhibición y subsiguiente petición
de medidacautelar de depósito de la cosa mueble
239. Escrito pidiendo que se deje sin efecto la medida cautelar acordada
240. Escrito de oposición a la medida cautelar
241. Escrito de solicitud de exacción de daños y perjuicios causados por la medida
cautelar, a peticióndel sujeto pasivo
242. Escrito solicitando la modificación o revisión de la medida cautelar
243. Escrito solicitando el mantenimiento de la medida cautelar tras sentencia
absolutoria por elrecurrente
244. Escrito ofreciendo caución sustitutoria
IV. LIBURUA
PROZESU BEREZIAK
I. Titulua.- Gaitasunari, filiazioari, ezkontzari eta adingabekoei buruzko
prozesuak
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I. Kapitulua.- Xedapen orokorrak
245. Defentsa eta ordezkaritza bakarrarekin jarraitzeko asmoa adierazteko idazkia
246. Defentsa eta ordezkaritza bakarrarekin ez jarraitzeko asmoa adierazteko idazkia
247. Abokatua eta prokuradorea izendatzeko organo judizialak egindako e skaera
betetzeko idazkia
248. Atzera egiteko idazkia, alderdi batek bere aldetik egindakoa, Fiskalaren
onespenaren beharrik gabe
249. Atzera egiteko idazkia, ez alderdi bakar batek egindakoa, ministerio Fiskalaren
onespenaren beharrikgabe
250. Errekurtsoko urratsean aurkeztutako atzera-egitea
251. Auzialdia iraungitzearen ondoriozko atzera-egitea
252. Auzialdia iraungitzearen ondoriozko atzera-egitea, errekurtsoko urratsean
aurkeztutakoa
253. Uko egiteko, amore emateko, transakzioa egiteko eta atzera egiteko idazkia,
prozesu berezianelementu xedagarria dagoenean
254. Bista-ekitaldia ateak itxita egin dadila eskatzeko idazkia
255. Ebazpen judiziala erregistroari ezagutaraz dakiola eskatzeko idazkia,
ezagutarazpena ofizioz agintzenez denean
II. Kapitulua.- Pertsonen gaitasunari buruzko prozesuak
256. Ezgaitasuna deklaratzeko oinarrizkoak izan daitezkeen egitateak Ministerio
Fiskalari ezagutzeraemateko idazkia
257. Ezgaitze-demandaren aurretik kautelazko neurriak eskatzeko idazkia
258. Ezgaitasuna deklara dadila eta kautelazko neurriak har daitezela eskatzeko
demanda
259. Adingabekoa ezgai deklaratzeko demanda, tutoreak eskatuta
260. Zarrasteltasuneko demanda
261. Ustezko ezgaiaren idazkia, ezgaitasuneko demandari erantzutekoa
262. Zarrasteltasuneko demandari erantzuteko idazkia
263. Gaitasuna itzultzeko demanda jarri ahal izateko berariazko baimen judiziala
eskatzeko idazkia
264. Gaitasuna partzialki edo osorik itzultzeko demanda
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265. Ustezko ezgaiaren idazkia, berari entzun gabe erabakitako kautelazko neurriari
aurka egitekoa
266. Nahaste psikikoa dela-eta ospitaleratze ez-borondatezkoa eskatzeko idazkia
267. Ospitaleratze ez-borondatezkoaren eskaerari aurka egiteko idazkia
268. Ospitaleratzea (entzunaldia eginda edo egin gabe erabakitakoa) bukatutzat eman
dadila eskatzekoidazkia
269. Ezgaitasuneko edo zarrasteltasuneko epaia betearaz dadila eskatzeko idazkia
III. Kapitulua.- Seme-alabatasunari, aitatasunari eta amatasunari buruzko prozesuak
270. Ezkontzaz kanpoko seme-alabatasuna, aitaren aldekoa, zehaztea eskatzeko
demanda, egoeraedukitzarikegon gabe
271. Amak egikaritutako amatasuna aurkaratzeko demanda
272. Legez zehaztutako ezkontzako seme-alabatasuna (amaren aldekoa/aitaren aldekoa)
aurkaratzekodemanda, semeak/alabak aurkeztuta
273. Ezkontzako seme-alabatasuna legez zehazteko demanda
274. Ezkontzako seme-alabatasuna legez zehazteko demandari erantzuna
275. Kautelazko neurriak hartzeko eskaera, presa tarteko ez denean
276. Kautelazko neurriak hartzeko eskaera, presa tarteko denean
277. Alderdiaren idazkia, prozesuko oinordetza aitor dakiola eskatzekoa (izaera aktiboa)
278. Alderdiaren idazkia, prozesuko oinordetza aitor dakiola eskatzekoa (izaera
pasiboa)
IV. Kapitulua.- Banantzea
I. Atala.- Adostasun gabeko banantzea
279. ADOSTASUNIK GABE BANANTZEKO DEMANDA
280.ADOSTASUNIK GABE BANANTZEKO DEMANDARI ERANTZUNA
281. Erantzuna eta errekonbentzioa
282. Errekonbentzioari erantzuna
283. Adostasunezko prozedurara aldatzeko eskaera
II. Atala.- Adostasunezko banantzea
284. Banantzeko eskaera bateratua
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285. Ezkontideetako baten eskaera bestearen onespenarekin
286. Hitzarmen erregulatzailea
287. Hitzarmen erregulatzaile berria aurkezteko idazkia, aurrekoa ez onartuz gero
288. Agiri osagarriak aurkezteko idazkia
V. Kapitulua.- Dibortzioa
I. Atala.- Adostasun gabeko dibortzioa
289. ADOSTASUNIK GABE DIBORTZIATZEKO DEMANDA
290. Adostasun gabeko dibortzioko demandari erantzuna
291. Erantzuna eta errekonbentzioa
292. Errekonbentzioari erantzuna
293. Prozedurak adostasunerako ezarritako izapideen bidetik jarrai dezala eskatzeko
idazkia
II. Atala.- Adostasunezko dibortzioa
294. Hitzarmen erregulatzailea
295. Baterako dibortzio-eskaera
296. Ezkontideetako baten dibortzio-eskaera bestearen onespenarekin
297. Agiri osagarriak aurkezteko idazkia
298. Hitzarmen erregulatzaile berria aurkezteko idazkia, aurrekoa ez onartuz gero
VI. Kapitulua.- Deuseztasuna
299. Ezkontza-deuseztasuneko demanda
300. Ezkontza-deuseztasuneko demandari erantzuna
301. Erantzuna eta errekonbentzioa
302. Errekonbentzioari erantzuna
VII. Kapitulua.- Aurretiazko behin-behineko neurriak hartzeko prozesuak
303. Aurretiazko behin-behineko neurriak hartzea eskatzeko idazkia
VIII. Kapitulua.- Behin betiko neurriak aldatzeko prozesuak
I. Atala.- Adostasun gabe
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304. Behin betiko neurriak aldatzeko demanda
305. Behin betiko neurriak aldatzeko demandari erantzuna
II. Atala.- Adostasunez
306. Hitzarmen erregulatzailea
307. Eskaera bateratua
308. Alderdi baten eskaera beste alderdiaren onespenarekin
309. Hitzarmen erregulatzaile berria aurkezteko idazkia, aurrekoa ez onartuz gero
IX. Kapitulua.- Adingabearen neurri pertsonalak eta mantenuzkoak hartzeko prozesuak
I. Atala.- Adostasun gabe
310. Adingabearen neurri pertsonalak eta mantenuzkoak hartzeko demanda
311. Adingabearen neurri pertsonalak eta mantenuzkoak hartzeko demandari erantzuna
II. Atala.- Adostasunez
312. Hitzarmen erregulatzailea
X. Kapitulua.- Ebazpen kanonikoaren eraginkortasun zibila erabakitzeko prozesua eta
behin betiko neurriakhartzea
313. Deuseztasuneko epai kanonikoaren eraginkortasun zibila eskatzeko demanda
314. Erantzuna eta errekonbentzioa
315. Errekonbentzioari erantzuna
XI. Kapitulua.- Adingabeen babesari buruzko administrazio-ebazpenei aurka egitea eta
adopzioan onespenabehar den ala ez erabakitzeko prozedura
316. Adingabeen babesaren inguruko administrazio-ebazpenari aurka egiteko hasierako
idazkia
317. Adingabekoen babesaren inguruko administrazio?ebazpenari aurka egiteko
demanda
318. Gurasoen onespena adopzioa gauzatzeko beharrezkoa izan dadila eta adopzioespedientea etendadila eskatzeko hasierako idazkia
319. Semearen/alabaren adopzioa gauzatzeko gurasoaren onespena beharrezkoa izan
dadila eskatzekodemanda
320. Semearen/alabaren adopzioa gauzatzeko gurasoaren onespena beharrezkoa izan
dadila eskatzekodemandari erantzuna
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II. Titulua. Ondareen zatiketa judiziala
I. Kapitulua. Jaraunspena zatitzea
321. Jaraunslekidearen edo zati alikuotako legatu-hartzailearen eskaera, jaraunspenaren
zatiketa judizialaegitekoa
322. Jaraunslekideak edo zati alikuotako legatu-hartzaileak jarritako jaraunspenaren
zatiketa judizialaeskatzeko demandari erantzuna
323. Jaraunslekidearen hartzekodunak pertsonatzeko idazkia, banaketan esku hartzea
eskatzekoa
324. Berebat, ondasunak bermatzeko eskaera
325. Kontulariak zatiketa-eragiketak aurkezteko epea finka dadila eskatzeko idazkia
326. Kontulari banatzaileak egindako zatiketa-eragiketei aurka egiteko idazkia
327. PZLko 40. artikuluko etendura buka dadila eskatzeko idazkia, beste balorazio bat
aurkeztu
izateagatik
328. Judizioa largets dadila eskatzeko idazkia, zatiketan ados jarri izateagatik
329. Jaraunsle ab intestato deklaratzeko eta jaraunspenaren kontu hartze judiziala
egiteko eskaera
330. Kontu-hartze judiziala amai dadila eskatzeko idazkia
331. Jaraunspeneko ondasuntzaren administratzaileak aurkeztutako kontuak
inpugnatzeko idazkia
II. Kapitulua.- Ezkontzako erregimen ekonomikoa likidatzeko prozedura
332. Inbentario-eskaera
333. Irabazpidezko ondasunen erregimenaren likidazioko proposamena
334. Partaidetzako erregimenaren likidazioko proposamena
III. Titulua.- Prozesu monitorioa eta kanbiarioa
I. Kapitulua.- Prozesu monitorioa
335. Prozedura monitorioko hasierako eskaera
336. Prozedura monitorioko hasierako eskaerari aurka egitea
II. Kapitulua.- Kanbio-letra buruzko prozesua
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337. Kanbio-judizioko demanda
338. Zordunaren idazkia, agertzekoa, sinaduraren kautotasuna ukatzekoa eta enbargoa
buka dadilaeskatzekoa
339. Kanbio-judizioko demandari aurka egitea
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