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LAN-ARLOKO JURISDIKZIOA 
 
 
Modalitatea: Online 

Datak: AUTOMATRIKULA: argitaratu zenetik 2018ko urriaren 8ra arte. 
 IKASTAROA: urriaren 10etik (16:00etatik) azaroaren 9ra (08:00 

ordu)    
 

Iraupena: 20 ordu 
Plazak:                    200 
Hartzaileak: Justiziako karrerako eta bitarteko funtzionarioak. 
 
 
Egitaraua: 

• Lan-arloko jurisdikzioa. Alderdi orokorrak. 

• Adierazpen-fasea 

• Errekurtsoak. 

• Gauzatzea 

 

Auto-matrikula:  Norberaren datuak (NAN-zk., izena eta abizenak) eta kanpoko 
posta elektronikoko helbide bat jaso, eta e-mailen bidez bidali 
behar dira helbide honetara:  justiziagela@justizia.eus 

 Ez badago e-mailez bidaltzerik, datuok faxez bidal daitezke 
zenbaki honetara: :945 01 91 52 (datu pertsonalak eta kanpoko 
posta elektronikoko helbide bat)  

 
 
Ikastaroa: 20 orduko ikastaroa. Bukatu eta handik astebetera, azterketa egin 

beharko da, online. 
 Ez du lan-poltsetarako balio. 
 
 Ikastaroa uztea:   
 Matrikulatuta badaude ere ikastaroa egin ezin duten ikasleek 

horren berri eman behar dute urriaren 2a baino lehen, matrikula 
ezeztatu ahal izateko JAZek kostu gehiagorik izan gabe. 

 Ikastaroa data horren ondoren utziz gero, urtebeteko epean egiten 
den edozer prestakuntza-eskera ezeztatu egingo da. 
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Konkurtso Zuzenbidea 
 
Datak: AUTOMATRIKULA: argitaratu zenetik 2018ko urriaren 19ra arte  
 IKASTAROA: 2018ko urriaren 24tik azaroaren 23ra (08:00ak arte) 
Iraupena: 20 ordu 

Plaza-kopurua: 300 

Hartzaileak: Justiziako karrerako eta bitarteko funtzionarioak. 
 

Egitaraua: 
• Sarrera 

• Konkurtso-eskaera 

• Konkurtso-deklarazioa 

• Konkurtso Administrazioa 

• Konkurtsopeko pertsona juridikoarengan dituen ondorioak 

• Masen eraketa (fase erkidea) 

• Konkurtso Administrazioaren txostena 

• Hitzarmen-fasea 

• Likidazio-fasea 

• Konkurtsoaren kalifikazioa eta amaiera 

 

Auto-matrikula:  Norberaren datuak (NAN-zk., izena eta abizenak) eta kanpoko 
posta elektronikoko helbide bat jaso, eta e-mailen bidez bidali 
behar dira helbide honetara:  justiziagela@justizia.eus 

 Ez badago e-mailez bidaltzerik, datuok faxez bidal daitezke 
zenbaki honetara: :945 01 91 52 (datu pertsonalak eta kanpoko 
posta elektronikoko helbide bat). 

  
Ikastaroa: 20 orduko ikastaroa. Bukatu eta handik astebetera, azterketa egin 

beharko da, online. 
 Ez du lan-poltsetarako balio. 
 
Ikastaroa uztea:   

Matrikulatuta badaude ere ikastaroa egin ezin duten ikasleek 
horren berri eman behar dute urriaren 24a baino lehen, matrikula 
ezeztatu ahal izateko JAZek kostu gehiagorik izan gabe. 
Ikastaroa data horren ondoren utziz gero, urtebeteko epean egiten 
den edozer prestakuntza-eskera ezeztatu egingo da. 
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Zigor izapidetza 
 
Datak: AUTOMATRIKULA: argitaratu zenetik 2018ko urriaren 31ra arte  
 IKASTAROA: 2018ko azaroaren 6tik abenduaren 5era (08:00ak 

arte) 
Iraupena: 20 ordu 

Plaza-kopurua: 300 

Hartzaileak: Justiziako karrerako eta bitarteko funtzionarioak. 
 

Egitaraua: 

•  Zigor arloko prozesua 

• Zigor arloko prozesuetako alderdiak 

• Prozesua hasiera- eta amaiera-formak 

• Komunikazio-egintzak, PKLren 162.etik 182.erako artikuluak 

• Pieza bereiziak 

• Delitu arinengatiko prozedura 

• Prozedura laburtuaren aurretiazko eginbideak 

• Prozedura laburtua eta zigor arloko epaitegiak 

• Prozedura sumarioa 

• Zinpeko prozedura 

• Denetarikoa (abokatuaren kontuen zina, prokuradorearen kontuen 

zina, doako justizia, adin txikikoen justizia, epaiketa azkarrak eta 

bortizkeriagatikoak) 

 
Auto-matrikula:  Norberaren datuak (NAN-zk., izena eta abizenak) eta kanpoko 

posta elektronikoko helbide bat jaso, eta e-mailen bidez bidali 
behar dira helbide honetara:  justiziagela@justizia.eus 

 Ez badago e-mailez bidaltzerik, datuok faxez bidal daitezke 
zenbaki honetara: :945 01 91 52 (datu pertsonalak eta kanpoko 
posta elektronikoko helbide bat). 

  
Ikastaroa: 20 orduko ikastaroa. Bukatu eta handik astebetera, azterketa egin 

beharko da, online. 
 Ez du lan-poltsetarako balio. 
 
Ikastaroa uztea:   

Matrikulatuta badaude ere ikastaroa egin ezin duten ikasleek 
horren berri eman behar dute azaroaren 6a baino lehen, matrikula 
ezeztatu ahal izateko JAZek kostu gehiagorik izan gabe. 
Ikastaroa data horren ondoren utziz gero, urtebeteko epean egiten 
den edozer prestakuntza-eskera ezeztatu egingo da. 
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ZIBIL-ARLOKO IZAPIDEAK  
 
Datak: AUTOMATRIKULA: argitaratu zenetik 2018ko azaroaren 9ra arte  
 IKASTAROA: 2018ko azaroaren 12tik (16:00etatik) abenduaren 

11ra (08:00ak arte) 
 
Iraupena: 20 ordu 

Plaza-kopurua: 300 

Hartzaileak: Justiziako karrerako eta bitarteko funtzionarioak. 
 

Egitaraua: 
• Eremua, kontzeptua eta izaera juridikoa 

• Prozesuen erreformak 

• Bukatzeko moduak  

• Prozesuen pilaketa eta kostuen tasazioa 

• Prozedura arrunta 

• Kautela-neurriak 

• Hitzezko prozedura 

• Utzarazpen-prozedura 

• Prozedura monitorioa 

• Kanbio-prozedura 

• Doako justizia ukatzeko ebazpenaren aurkaratzea 

• Atariko eginbideak 

• Jaraunspenaren banaketa 

• Prokuradorearen kontua 

• Abokatuaren kontua 

• Adiskidetzea 

• Borondatezko jurisdikzioa 

• Jakinarazpena eta jardun telematikoak 

 
Auto-matrikula:  Norberaren datuak (NAN-zk., izena eta abizenak) eta kanpoko 

posta elektronikoko helbide bat jaso, eta e-mailen bidez bidali 
behar dira helbide honetara:  justiziagela@justizia.eus 

 Ez badago e-mailez bidaltzerik, datuok faxez bidal daitezke 
zenbaki honetara: :945 01 91 52 (datu pertsonalak eta kanpoko 
posta elektronikoko helbide bat). 

  
Ikastaroa: 20 orduko ikastaroa. Bukatu eta handik astebetera, azterketa egin 

beharko da, online. 
 Ez du lan-poltsetarako balio. 
 
Ikastaroa uztea:   



                    
Matrikulatuta badaude ere ikastaroa egin ezin duten ikasleek 
horren berri eman behar dute azaroaren 9a baino lehen, matrikula 
ezeztatu ahal izateko JAZek kostu gehiagorik izan gabe. 
Ikastaroa data horren ondoren utziz gero, urtebeteko epean egiten 
den edozer prestakuntza-eskera ezeztatu egingo da. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


