
1. Zuzeneko Laguntza
emateko Unitate Prozesalak
(ZLUP)

· Idazkaria. ZLUP bakoitzak idazkari
judizial bat edukiko du, nahiz eta
zerbitzua arrazionalizatzeko zioak direla
medio, idazkari judizial bat ZLUP batean
baino gehiagoetan aritu ahal izango den.

· Kudeatzaileak: ZLUP bakoitzak
kudeatzaile kopuru minimo bat izango du.

· Izapidetzaileak: ZLUP bakoitzak
izapidetzaile kopuru minimo bat izango du.

2. Zerbitzu Prozesal
Erkideak (ZPE)

· Idazkari zuzendaria: ZPE bakoitzaren
burua idazkari judizial bat izango da eta
zerbitzu horren funtzionamenduaren,
gainontzeko idazkari judizialen (baleude)
eta zerbitzuaren funtzionarioen
arduraduna izango da.

· Prozesu-idazkaria: ZPEetan egon ahal
da, idazkari zuzendariaz gain, idazkari
bat edo gehiago eta lan tekniko
prozesalaren zuzeneko arduradunaren
zereginak hartuko ditu bere gain.

·Prozedura antolaketakoa

Gai judizialak izapidetzeko ardura izango
du, prozedura judizialaren behin betiko
epai edo ebazpen irmoa eman arte.

·Betearazpenekoa

Ebazpen bat betearazteko espediente
judizialak jaso eta izapidetzeko ardura
izango du.

·Orokorrak

- Erregistro eta banaketa

- Komunikazio-egintzak

- Bestelako eginkizunak

Hiru zerbitzu handi hauek hiru hiriburuetan
eta Barakaldon bakarrik egongo dira,
gainontzeko barruti judizialetan, berriz,
erabilgarri dauden baliabideen zentzuzko
erabileraren irizpideei erantzuna emanez,
Zerbitzu Prozesal Erkide batean edo bitan
elkartuko dira.

Dena den, ZPE bakoitzak sekzio eta taldeetan
antolatzeko aukera izango du, kasuan-kasuan
bete beharreko jarduera zehatzaren arabera.
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· Kudeatzaile arduraduna: ZPEetan
sekzio eta taldeen jardueraren
araberako kudeatzaile arduradunak
egongo dira. Hierarkian nagusia denaren
tekniko-prozesal arloko
zuzendaritzapean, agindu zaion lanaren
esparruko funtzionarioak koordinatu
eta antolatuko ditu.

· Kudeatzailea: ZPEetan, kudeatzaile
kopurua zerbitzu horietan dagoen
jarduera-bolumenaren arabera aldatuko
da. Hierarkian nagusia denaren tekniko-
prozesal arloko zuzendaritzapean eta
arduradunaren koordinaziopean, goi-
mailako jarduera prozesalean
elkarlanean arituko da.

· Izapidetzailea: ZPEetan, izapidetzaile
kopurua zerbitzu horietan dagoen
jarduera-bolumenaren arabera aldatuko
da. Prozedura judizialen izapidetze
orokorra kudeatuko du.

· Laguntzailea: ZPEetan, laguntzaile
kopurua zerbitzu horietan dagoen
jarduera-bolumenaren arabera aldatuko
da. Organo eta bulego judizialen
jarduerari laguntzeko lanak beteko ditu.

BJBa bi unitate handietan egituratuta dago:

1. Zuzeneko Laguntza
emateko Unitate Prozesalak
(ZLUP)

Epaileei eta magistratuei, berezkoak
dituzten eginkizunak betetzeko, laguntza
ematen dien Bulego Judizialaren unitatea.

Udalerri berean dauden jurisdikzio-ordena
berekoak diren pertsona bakarreko organo
judizialen ZLUPen taldeak destino-zentro
bat osatuko du.

2. Zerbitzu Prozesal
Erkideak (ZPE)

Organo judizial zehatz batean sartuta egon
gabe, lege prozesalak aplikatzetik
ondorioztatzen diren kudeaketa- eta
laguntza-lanak bere gain hartzen dituen
Bulego Judizialaren unitatea.

ZPE bakoitzak destino-zentro bakar bat
osatuko du.

Antolaketa-eredu berrian sartutako Zerbitzu
Prozesal Erkideak ondorengo hauek dira:
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PRESTAKUNTZA

BJBren ezarpenak arrakasta eduki dezan,
bermatu egin behar da Justizia
Administrazioan dihardutenek
antolamendu-errealitate berriari egokitzeko
beharrezkoak diren ezagutzak dituztela.
Horregatik, prestakuntza-jarduera batzuk
gauzatuko dira:

1. Langile guztientzako prestakuntza.
Prestakuntza hau, hasiera batean aurrez
aurrekoa izango dena, derrigorrezkoa
izango da eta hiru alor hauek hartuko
ditu:

· BJBren antolamendu-kontzeptuak

· Legeria prozesala

· Talde-lana

2. Kudeatzaile arduradunentzako
prestakuntza berezitua. Prestakuntza
hau aurrez aurrekoa da eta duen
helburua kudeatzaile arduradunek
erakundearen barruan duten gidaritza
eginkizunak sendotzea da.

ANTOLAMENDU
BERRIAREN
ONURAK

ZPE guztientzako jarduera-protokoloak
prestatzearekin honakoa lortuko da:

· Homogeneotasuna barruti judizialen
kudeaketetan

· Pertsonen kudeaketa hobetzea

Justiziabat ezartzeari esker lortuko dena
izango da:

· Epeak laburtzea

Antolamendu berriak eta Kalitatearen
kudeaketak ondorengoak erraztuko dituzte:

· Talde-lana

· Plangintza, jarraipena eta kontrola
zerbitzuak emateko garaian.

· Zerbitzuak etengabe hobetzea

· Arreta egokia bai prozesuetan parte
hartzen duten agenteei bai herritarrei.

PARTE-HARTZEKO
BIDEAK

Justizia Administrazioko langileek BJBa
ezartzeko-prozesuan parte hartzerik izango
dute ondorengo bideak erabiliz:

1. Iradokizunen postontzia

Justizia Administrazioko langileek bere
zalantzak eta iradokizunak azaldu ahalko
dituzte Justizia Administrazioaren
Intraneten antolaturiko iradokizun
postontzia erabiliz.  Interesik duten
gainontzekoentzat iradokizun postontzi hau
www.justizia.net  helbidean ere badago
eskuragarri.

2. Ezarpen-taldeak

Lurralde bakoitzeko bat. Horietan parte
hartuko dute BJBa ezartzeko proiektuan
zerikusia duten eragile guztiek, bai Eusko
Jaurlaritza bai kanpoko profesionalak baita
Justizia Administrazioaren kolektibo guztiak
ere, langileen ordezkariak barne.

Talde hauetan Justizia Administrazioan
diharduten kolektibo guztiek sartzerik
izango dute eta ezarpen-prozesu osoan
zehar solaskide gisa arituko dira.

EZARTZEKO
EGUTEGIA

Bulego Judizial Berria

1. Fase Pilotua (2009-2010)

· 2009ko iraila � 2009ko abendua:
zerbitzu orokor prozesal erkideak
Irunen eta Getxon

· 2010eko urtarril � apirila:
betearazpenerako zerbitzu prozesal
erkideak Irunen eta Getxon

2. Erabateko ezarpena
(2010-2013)

· 2010eko maiatza � iraila: Amurrio,
Azpeitia, Eibar. Irun eta Getxoko
ezarpena formalizatzea.

· 2010eko irail � abendua: Tolosa eta
Bergara.

· 2011ko urtarril � ekaina: Gernika,
Durango eta Balmaseda.

· 2011ko uztail � abendua: Vitoria-Gasteiz

· 2012ko urtarril � ekaina: Donostia.

· 2012ko uztail � abendua Barakaldo.

· 2013ko urtarriletik aurrera: Bilbo.


