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Eurovoc-Euskaraz

1206 zuzenbidearen iturriak eta adarrak

zientzia juridikoa
RT jurisprudentzia (1206)
NT1 erlijioen barne-zuzenbidea
NT2 eliz zuzenbide protestantea
RT protestantismoa (2831)
NT2 zuzenbide budista
RT budismoa (2831)
NT2 zuzenbide hebrearra
RT judaismoa (2831)
NT2 zuzenbide hindua
RT hinduismoa (2831)
NT2 zuzenbide kanonikoa
RT anglikanismoa (2831)
RT katolizismoa (2831)
RT ortodoxia (2831)
NT2 zuzenbide musulmana
RT islamismoa (2831)
NT1 konstituzio-zuzenbidea
RT betoa (0406)
RT erreferenduma (0416)
RT konstituzioa (1206)
NT1 metodologia juridikoa
NT1 zuzenbide alderatua
NT1 zuzenbide erromatarra
NT1 zuzenbide naturala
NT1 zuzenbide pribatua
RT familia-zuzenbidea (2806)
RT gaitasun juridikoa (1211)
RT ugalketa artifiziala (2806)
RT zuzenbide zibila (1211)
NT1 zuzenbide publikoa
RT administrazio-zuzenbidea (0436)
RT zuzenbide militarra [V4.2] (0821)
NT1 zuzenbidearen filosofia
NT1 zuzenbidearen historia
NT1 zuzenbidearen interpretazioa
RT EE judizio aurreko erabakia eskatzea (1221)
RT Erkidegoaren zuzenbidearen nagusitasuna
(1011)
NT1 zuzenbidearen soziologia

zuzenbidearen iturriak
RT EE Ituna (1011)
RT Erkidegoaren egintza (1011)
RT nazioarteko akordioa (0806)
NT1 autorregulazioa
RT koordinazio-metodo irekia [V4.2] (1011)
NT1 doktrina juridikoa

2007-02-05

NT1 jurisprudentzia
RT EE jurisprudentzia (1011)
RT zientzia juridikoa (1206)
NT1 kode juridikoa
NT2 administrazio-kodea
RT administrazio-zuzenbidea (0436)
NT2 Kode Zibila
RT zuzenbide zibila (1211)
NT2 Zigor Kodea
RT zigor-zuzenbidea (1216)
NT1 konstituzioa
RT konstituzio-zuzenbidea (1206)
NT2 konstituzioaren berrikuspena
NT2 konstituzionaltasunaren kontrola
RT jurisdikzio konstituzionala (1226)
RT legezkotasuna (0406)
NT1 legeria
RT botere legegilea (0406)
RT legegintzako prozedura (0426)
NT2 administrazio-erregelamendua
NT3 administrazio-xedapena
NT3 dekretua
NT3 erabakia
NT3 zuzentaraua
NT2 eskualde-zuzenbidea
NT2 eskuratutako eskubideak
RT lan-zuzenbidea (4426)
NT2 legea
NT3 harmonizazio-legea
RT legerien hurbilketa (1011)
NT3 lege organikoa
NT3 legearen aplikazioa
NT4 zuzenbidearen nagusitasuna
RT Erkidegoaren zuzenbidearen nagusitasuna
(1011)
RT zuzenbidezko estatua (0406)
NT3 legearen atzeraeragina
NT3 oinarrien legea
NT2 nazio-zuzenbidea
RT legerien hurbilketa (1011)
NT2 ordenantza
RT eskuordetze bidezko legegintza (0436)
NT2 toki-legeria
RT lurralde-erakundea (0436)
RT toki-administrazioa (0436)
NT1 legeriaren sinplifikazioa
RT Erkidegoaren zuzenbidea (1011)
NT1 ohiturazko zuzenbidea
NT1 zuzenbidearen printzipio orokorra
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1211 zuzenbide zibila

ondasunen jabetza
NT1 desjabetzea
NT1 gozamena
NT1 herri-jabetza
RT Estatuaren basoa (5636)
RT Estatuaren landa-jabetza (5616)
RT Estatuaren nekazaritza-ustiategia (5616)
NT1 jabe-aniztasuna
NT1 jabekidetasuna
RT etxebizitza kolektiboa (2846)
NT1 jabetza eskuratzea
RT eraikuntzarako laguntza (2846)
RT landa-jabetza (5616)
NT1 jabetza pribatua
NT1 jabetzaren eskualdaketa
RT nazionalitatea (1231)
RT ondare-eskualdaketen gaineko zerga (2446)
NT2 dohaintza
RT fundazioa (4016)
NT2 jarauntsia
NT1 jabetzaren zatiketa
NT1 lehentasun-eskubidea
NT1 lurraren jabetza
RT hiri- eta landa-jabetzaren merkatua (2846)
RT industria-lurra (2846)
RT landa-jabetza (5616)
RT lur eraikigarria (2846)
RT lur-kontribuzioa (2446)
RT lurraren prezioa (5616)
RT nekazaritzako zuzenbidea (5606)
NT2 katastroa
RT eraikitzeko baimena (2846)
RT hirigintza-arauak (2846)
RT lur-kontribuzioa (2446)
RT toki-zerga (2446)
NT1 nazionalizazioa
RT ekonomia mistoa (1621)
RT enpresa publikoa (4011)
RT zerbitzu publikoa (0436)
NT1 oinordetza-zuzenbidea
RT ondare-eskualdaketen gaineko zerga (2446)
NT1 ondasun higiezinen jabetza
RT higiezin-enpresa (4011)
RT higiezin-kreditua (2416)
RT industria-lurra (2846)
RT lur eraikigarria (2846)
NT1 ondasun higigarrien jabetza
NT1 pribatizazioa
RT enpresa publikoa (4011)
NT1 zortasunak
2007-02-05

zuzenbide zibila
RT jurisdikzio zibila (1226)
RT Kode Zibila (1206)
RT prozedura zibila (1221)
RT zuzenbide pribatua (1206)
NT1 agintekeria
RT deuseztatzeko errekurtsoa (1221)
NT1 betebeharren zuzenbidea
RT mantenu-betebeharra (2806)
NT2 kobratzeko dauden kredituak
NT2 zorra
RT zorpetzea (2416)
NT1 erantzukizuna
RT akats medikoa (2841)
RT asegurua (2431)
RT erantzukizunagatiko akzioa (1221)
NT2 erantzukizun zibila
RT biktima (1216)
RT ingurumenari egindako kalteengatiko
erantzukizuna (5206)
NT2 fabrikatzailearen erantzukizuna
RT araua (6411)
RT kontsumitzaileen babesa (2026)
RT produktu akastuna (2026)
RT produktuaren kalitatea (2026)
RT produktuaren segurtasuna (2026)
NT2 kalte-galerak
RT biktima (1216)
NT2 kalte-ordaina
RT aseguruaren kalte-ordaina (2431)
RT biktima (1216)
RT erantzukizun zibilagatiko akzioa (1221)
RT iraizpenagatiko kalde-ordaina (4406)
RT zeinek kutsatu, hark ordaindu printzipioa
(5206)
NT2 kaltea
RT erantzukizun zibilagatiko akzioa (1221)
RT kalteetarako asegurua (2431)
NT2 kontratuzko erantzukizuna
NT1 estatutu juridikoa
NT2 egoera zibila
RT familia-egoera (2806)
NT3 erregistro zibila
NT2 eskubideen gozamena
NT2 Europako estatutu juridikoa
RT europar sozietatea (4016)
NT2 gaitasun juridikoa
RT enpresa (4011)
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RT zuzenbide pribatua (1206)
NT3 adin-nagusitasun zibila
RT erantzukizun kriminala (1216)
NT3 adingabetasun zibila
RT adingabeen jurisdikzioa (1226)
RT erantzukizun kriminala (1216)
NT3 gozamenerako gaitasuna
NT3 jarduteko gaitasuna
NT3 kontratatzeko gaitasuna
NT2 legezko helbidea
RT egoitza (2816)
NT2 pertsona fisikoa
NT2 pertsona juridikoa
RT pertsona juridikoen nazionalitatea (1231)
RT sozietatea (4016)
RT sozietateen gaineko zerga (2446)
NT1 kontratua
RT administrazio-kontratua (0436)
RT aseguru-poliza (2431)
RT garraio-kontratua (4811)

2007-02-05

RT lan-kontratua (4421)
RT merkataritzako kontratua (2006)
NT2 bermea
NT3 kaudimena
RT herri-zorra (2436)
RT kanpo-zorra (2406)
RT kreditu-bermea (2416)
RT kreditu-politika (2416)
RT zorpetzea (2416)
NT2 hipoteka
RT jesapena (2416)
RT kreditu-bermea (2416)
RT ondasunen enbargoa (1221)
NT2 kontratu-hutsalketa
NT2 kontratu-klausula
NT3 abusuzko klausula
NT3 konpromiso-klausula
NT2 mandatua
NT1 zuzenbide-abusua
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1216 zigor-zuzenbidea

arau-haustea
RT arma pertsonala (0431)
RT erantzukizun zibilagatiko akzioa (1221)
NT1 delitu ekologikoa
RT gizakiak eragindako hondamendia (5216)
RT ingurumenari egindako kalteengatiko
erantzukizuna (5206)
NT1 delitu ekonomikoa
RT legez kontrako trafikoa (2006)
RT porrota (4006)
NT2 pribilegiozko informazioaren abusua
NT2 zerga-delitua
RT zerga-itzurpena (2446)
RT zerga-zuzenbidea (2446)
NT3 zerga-iruzurra
RT zerga-itzurpena (2446)
RT zerga-sistema (2446)
NT1 droga-trafikoa
RT diru-zuritzea (2421)
RT krimenaren aurkako borroka (2826)
RT legez kontrako trafikoa (2006)
RT toxikomania (2826)
NT1 Estatuaren segurtasunaren aurkako
atentatua
RT ordena publikoa (0431)
NT1 jabetzaren aurkako delitua
NT2 iruzurra
RT aduanako iruzurra (2011)
RT Europar Batasunaren aurkako iruzurra
(1011)
RT faltsifikatzea (6416)
RT Iruzurraren Aurkako Europako Bulegoa
(1006)
RT jarduera ekonomikoaren moraltasuna (4006)
RT legez kontrako trafikoa (2006)
NT2 konfiantza-abusua
NT2 lapurreta
RT delitugintza (2826)
RT kriminalitatea (2826)
NT2 pirateria
RT kriminalitatea (2826)
RT terrorismoa (0431)
NT1 nahi gabeko delitua
NT1 pertsonen aurkako delitua
RT indarkeria (2826)
NT2 difamazioa
NT2 eraso fisikoa
NT2 giza hilketa
NT2 jazarpen morala
NT2 pertsonen bahiketa
2007-02-05

RT bahiketa politikoa (0431)
RT kriminalitatea (2826)
RT terrorismoa (0431)
NT2 pertsonen trafikoa
RT esklabotasuna (1236)
NT2 sexu-delitua
NT3 pedofilia
RT haur-pornografia (2826)
RT haurren babesa (2826)
RT haurren eskubideak (1236)
NT3 sexu-indarkeria
RT prostituzioa (2826)
NT3 sexu-jazarpena
NT3 sexu-turismoa
NT1 ustelkeria
RT klase politikoaren moraltasuna (0431)
NT1 zirkulazio-kodea haustea [V4.2]
RT administrazio-zehapena (0436)
RT errepideko segurtasuna (4806)
RT Zirkulazio Kodea (4806)

erantzukizun kriminala
RT adin-nagusitasun zibila (1211)
RT adingabetasun zibila (1211)
RT akzio penala (1221)
RT ingurumenari egindako kalteengatiko
erantzukizuna (5206)
NT1 adingabearen zigor-erantzukizuna
RT gaztea (2816)
NT1 aringarria
NT2 legebidezko defentsa
NT1 astungarria
NT1 biktima
RT asegurua (2431)
RT erantzukizun zibila (1211)
RT erantzukizun zibilagatiko akzioa (1221)
RT gerrako biktima (0816)
RT kalte-galerak (1211)
RT kalte-ordaina (1211)
NT2 biktimentzako laguntza
RT hurbileko justizia (1221)
NT1 damutua
RT kriminalitatea (2826)
RT terrorismoa (0431)
RT zigorraren txikipena (1216)
NT1 zigorgabetasuna
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espetxe-zuzenbidea
NT1 espetxe-administrazioa
NT1 espetxe-erregimena
RT tratu anker eta umiliagarria (1236)
NT1 espetxea
NT2 zainpeko hezkuntzako ikastetxea
RT gazteen delitugintza (2826)
NT1 espetxeetako langileak
NT1 espetxeratua
NT2 espetxeratuaren lana
NT1 presoen lekualdaketa
RT justizia-lankidetza (0811)

zigor-zehapena
NT1 askatasun-murrizketa
NT1 erregimen irekia
NT1 eskubideak kentzea
RT herritarren eskubideak (1236)
NT1 heriotza-zigorra
NT1 isuna
NT2 isun hertsatzailea
NT1 kartzelaratzea
NT1 ondasunen konfiskazioa
RT ondasunen enbargoa (1221)
NT1 ordezko zigorra

2007-02-05

NT1 zigor-erregistroa
NT1 zigorraren betearazpena
NT2 baldintzapeko askatasuna
NT2 zigorra etetea
NT2 zigorraren preskripzioa
NT2 zigorraren txikipena
RT damutua (1216)
RT terrorismoa (0431)

zigor-zuzenbidea
RT akzio penala (1221)
RT kriminologia (3611)
RT polizia judiziala (1226)
RT Zigor Kodea (1206)
RT zigor-jurisdikzioa (1226)
RT zigor-prozedura (1221)
NT1 nazioarteko zigor-zuzenbidea
NT2 estradizioa
RT Europako atxilotze-agindua (1016)
RT terrorismoa (0431)
NT2 kanporatzea
RT atzerritarra (1231)
RT atzerritarrei buruzko zuzenbidea (1231)
NT1 zigor-zuzenbide militarra
RT zuzenbide militarra [V4.2] (0821)
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1221 justizia

akzio judiziala
NT1 Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa
RT administrazio-errekurtsoa (0436)
NT2 Administrazioaren erantzukizunagatiko
errekurtsoa
RT administrazio-erantzukizuna (0436)
NT2 deuseztatzeko errekurtsoa
RT administrazio-egintza (0436)
RT agintekeria (1211)
NT1 akzio penala
RT erantzukizun kriminala (1216)
RT zigor-zuzenbidea (1216)
NT2 erantzukizun zibilagatiko akzioa
RT arau-haustea (1216)
RT biktima (1216)
RT kalte-ordaina (1211)
RT kaltea (1211)
NT2 fiskaltzaren esku-hartzea
RT fiskaltza (1226)
NT1 akzio zibila
NT2 erantzukizunagatiko akzioa
RT erantzukizuna (1211)
NT1 Erkidegoarekiko auzi-errekurtsoa
RT Erkidegoaren zuzenbidea ez betetzea (1011)
NT2 EE deuseztapen-errekurtsoa
NT2 EE erantzukizunagatiko errekurtsoa
NT2 EE judizio aurreko erabakia eskatzea
RT judizio aurreko arazoa (1221)
RT zuzenbidearen interpretazioa (1206)
NT2 ez-betetzearen aurkako errekurtsoa
RT arau-hausteagatiko EE prozedura (1011)
RT Batzordeari salaketa aurkeztea (1011)
NT2 ez-egitearen aurkako errekurtsoa
NT2 langileen errekurtsoa
RT Europako funtzionarioa (1006)
NT2 norbanakoen errekurtsoa

epaia
NT1 epaiaren betearazpena
NT2 maizter-botatzea
RT etxebizitza (2846)
NT2 ondasunen enbargoa
RT hipoteka (1211)
RT ondasunen konfiskazioa (1216)
NT1 errekurtso-bidea
NT1 judizioko kostuak
NT1 oker judiziala

2007-02-05

justiziarako irispidea
RT justiziarako eskubidea (1236)
NT1 auzitan aritzeko eskubidea
RT legebidezko interesa (1221)
NT1 hurbileko justizia
RT biktimentzako laguntza (1216)
RT hirialde behartsua (2846)
NT1 laguntza judiziala

prozedura judiziala
RT Administrazioarekiko auzien jurisdikzioa
(1226)
RT epai-jurisdikzioa (1226)
NT1 atzerapen judiziala
NT1 defentsaren eskubideak
NT1 froga
RT sinadura elektronikoa (2031)
NT1 judizioa
NT2 lekukotasuna
NT2 peritu-irizpena
NT1 jurisdikzio-kontrola [V4.2]
NT1 mehatxuzko agindua
NT1 onargarritasuna
NT2 delituaren preskripzioa
NT2 legebidezko interesa
RT auzitan aritzeko eskubidea (1221)
NT3 interes kolektiboa
NT1 prozedura berezia
NT2 judizio aurreko arazoa
RT EE judizio aurreko erabakia eskatzea (1221)
NT2 presako prozedura
NT1 prozedura zibila
RT jurisdikzio zibila (1226)
RT zuzenbide zibila (1211)
NT1 tartekaritza
NT1 zigor-prozedura
RT polizia judiziala (1226)
RT zigor-jurisdikzioa (1226)
RT zigor-zuzenbidea (1216)
NT2 akusazioa
NT2 atxiloketa
NT2 behin-behineko espetxeratzea
RT justiziarako eskubidea (1236)
NT2 etxe-miaketa
NT2 ikerketa judiziala
NT2 prebentziozko atxiloketa
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NT2 sumarioaren instrukzioa

2007-02-05

NT3 eginbide judiziala
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1226 justiziaren antolaketa

justizia-sistema
RT epai-boterea (0406)
NT1 Administrazioarekiko auzien jurisdikzioa
RT administrazio-kontrola (0436)
RT administrazio-zuzenbidea (0436)
RT hauteskunde-auzia (0416)
RT prozedura judiziala (1221)
NT1 epai-jurisdikzioa
RT prozedura judiziala (1221)
NT2 adingabeen jurisdikzioa
RT adingabetasun zibila (1211)
RT gazteen delitugintza (2826)
NT2 itsas jurisdikzioa
NT2 jurisdikzio militarra
RT zuzenbide militarra [V4.2] (0821)
NT2 jurisdikzio zibila
RT prozedura zibila (1221)
RT zuzenbide zibila (1211)
NT2 lan-arloko jurisdikzioa
RT gizarte-segurantzaren zuzenbidea (2836)
RT gizarte-zuzenbidea (2826)
NT2 lan-jurisdikzioa
RT lan-gatazka (4426)
RT lan-zuzenbidea (4426)
NT2 merkataritzako jurisdikzioa
RT merkataritza-zuzenbidea (2006)
NT2 zigor-jurisdikzioa
RT zigor-prozedura (1221)
RT zigor-zuzenbidea (1216)
NT1 erreforma judiziala
RT erakunde-erreforma (0431)
NT1 indargabetzea
NT1 jurisdikzio konstituzionala
RT konstituzionaltasunaren kontrola (1206)
NT1 jurisdikzio-eskumena
RT administrazio-eskumena (0436)
RT erakunde-eskumena (0431)

2007-02-05

NT2 jurisdikzio-gatazka
RT eskumen-gatazka (0431)
NT2 lurralde-eskumena
NT2 lurraldez kanpoko eskumena
RT EUROJUST (1016)
NT2 ratione materiae eskumena
NT1 jurisdikzioa
NT2 jurisdikzio nagusia
NT2 nazioarteko jurisdikzioa
RT Nazioarteko Justizia Auzitegia (7606)
RT nazioarteko tartekaritza (0816)
RT Nazioarteko Zigor Auzitegia (7606)
RT nazioarteko zuzenbidea (1231)
NT2 tartekaritzako jurisdikzioa
NT2 zerga-jurisdikzioa
NT1 justiziaren independentzia
RT botereen banaketa (0406)
NT1 salbuespenezko jurisdikzioa
RT salbuespen-egoera (0431)

lanbide juridikoa
NT1 abokatua
NT1 epaile ez-profesionala
NT1 Justizia Administrazioko langileak
RT lanbide liberala (4411)
NT2 agente judiziala
NT2 aholkulari juridikoa
NT2 notarioa
NT1 magistratua
NT2 epailea
NT2 fiskaltza
RT fiskaltzaren esku-hartzea (1221)
NT1 polizia judiziala
RT zigor-prozedura (1221)
RT zigor-zuzenbidea (1216)
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1231 nazioarteko zuzenbidea

nazioarteko zuzenbide ekonomikoa
RT banku-zuzenbidea (2416)
RT enpresa multinazionala (4011)
RT lehia-zuzenbidea (4031)
RT nazioarteko diru-sistema (2406)
RT patenteen zuzenbidea (6416)
NT1 merkataritzako nazioarteko zuzenbidea
RT merkataritza-zuzenbidea (2006)
RT nazioarteko merkataritza (2021)

RT seme-alabatasuna (2806)
NT2 aberrigabea
NT2 naturalizazioa
NT2 nazionalitate bikoitza
NT1 nortasun-agiria
RT polizia-kontrola (0431)
NT2 Europako pasaportea
NT2 pasaportea
NT1 pertsona juridikoen nazionalitatea
RT atzerritar enpresa (4011)
RT enpresa multinazionala (4011)
RT pertsona juridikoa (1211)
RT sozietatearen egoitza (4006)

nazioarteko zuzenbide pribatua
RT familia-zuzenbidea (2806)
NT1 atzerritarrei buruzko zuzenbidea
RT familia-migrazioa (2811)
RT kanporatzea (1216)
RT migrazio-politika (2811)
NT2 atzerritarra
RT herritarren eskubideak (1236)
RT kanporatzea (1216)
RT migrazio-politika (2811)
RT tratu-berdintasuna (1236)
NT2 atzerritarren onarpena
RT migrazioen kontrola (2811)
RT turismoa (2826)
NT3 asilo politikoa
RT errefuxiatu politikoa (0431)
NT4 asilo-eskubidea
NT3 bisatu-politika
RT EB polizia-lankidetza (1016)
NT2 egoitza-eskubidea
RT atzerritar ikaslea (3216)
RT Europako herritartasuna (1016)
RT lan-baimena (4406)
RT langile migratzailea (4411)
RT migrazio-politika (2811)
NT1 Erkidegoko herritarra
NT1 ezkontza mistoa
RT ezkontza (2806)
NT2 itxurazko ezkontza
RT legez kanpoko migrazioa (2811)
NT1 herritarra
NT1 nazionalitatea
RT ezkontza (2806)
RT jabetzaren eskualdaketa (1211)

nazioarteko zuzenbide publikoa
RT gerra-zuzenbidea (0816)
RT itsas zuzenbidea (4821)
RT nazioarteko gatazka (0816)
NT1 aeronautikako zuzenbidea
RT garraio-zuzenbidea (4806)
NT2 aire-eremua
NT2 aireko garraioaren liberalizazioa
NT1 espazioaren zuzenbidea
NT2 espazioaren erabilera
RT espazio-politika (6416)
RT espazioaren militarizazioa (0816)
NT2 espazioaren jabetza
NT2 Lurraz haraindiko espazioa
NT1 estatuen zuzenbidea
NT1 itsasoari buruzko zuzenbidea
RT arrantza-eskubidea (5641)
RT itsas zuzenbidea (4821)
RT itsasertzen kutsadura (5216)
RT itsasoaren kutsadura (5216)
RT itsasoen ustiapena (5206)
RT itsasontziek eragindako kutsadura (5216)
RT kutsaduraren aurkako borroka (5206)
NT2 ekonomia-eremu esklusiboa
RT arrantza-eremua (5641)
RT itsasoen ustiapena (5206)
NT2 itsas eremua
RT arrantza-eremua (5641)
RT arrantza-politika (5641)
RT zapalda kontinentala (5211)
NT3 barruko urak
RT ur-ibilgua (5211)
NT3 Erkidegoko urak
RT arrantza-politika bateratua (5641)

nazioarteko lan-zuzenbidea
RT lan-zuzenbidea (4426)

2007-02-05
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NT3 golkoa
NT3 itsasartea
NT3 nazioarteko urak
NT2 itsasoetako askatasuna
NT2 itsasoko zaintza
RT itsasoko segurtasuna (4806)
NT2 jurisdikziopeko urak
RT arrantza-eremua (5641)
RT itsasertzen kutsadura (5216)
RT kostako eskualdea (1616)
NT2 nabigazio-askatasuna
RT ibaiko nabigazioa (4821)
RT itsas zuzenbidea (4821)
RT itsasoko nabigazioa (4821)
NT2 ondoko eremua
NT2 uhartedia
RT uharteko eskualdea (1616)
NT1 lurralde-zuzenbidea
RT lurralde-auzia (0816)
RT mugaz gaindiko kutsadura (5216)
RT okupazio militarra (0816)
NT2 autonomiarik gabeko lurraldea
NT2 Erkidegoaren barruko muga
RT aduanako kontrola (2011)
RT polizia-kontrola (0431)
NT2 Europar Batasunaren kanpo-muga
NT2 lurraldez kanpokotasuna
RT babes diplomatikoa (0806)
NT2 muga

2007-02-05

RT mugako eskualdea (1616)
NT1 nazioarteko erantzukizuna
RT ingurumenari egindako kalteengatiko
erantzukizuna (5206)
NT1 pertsonen joan-etorri askea
RT Erkidegoaren migrazio-politika (2811)
RT herritarren Europa (1016)
RT langileen joan-etorri askea (4406)
RT merkatu bakarra (1016)
RT mugikortasun geografikoa (2811)
RT zerbitzugintza askea (4406)
RT zirkulazio-askatasuna (1236)
NT2 Schengengo akordioa
RT barne-gaietako lankidetza (1016)
NT3 Schengengo informazio-sistema
NT1 subiranotasun nazionala
RT nazio-independentzia (0806)
NT1 supranazionalitatea

nazioarteko zuzenbidea
RT betoa (0406)
RT jokaera-kodea (0806)
RT nazioarteko akordioa (0806)
RT nazioarteko jurisdikzioa (1226)
RT nazioarteko tresna (0806)
RT nazioarteko zerga-zuzenbidea (2446)
NT1 nazioarteko zuzenbidea / barruko zuzenbidea
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1236 eskubideak eta askatasunak

bereizkeriaren aurkako borroka
RT tratu-berdintasuna (1236)
NT1 adinarengatiko bereizkeria
RT adinekoak (2816)
RT gaztea (2816)
RT langile gaztea (4411)
NT1 arrazarengatiko bereizkeria
RT arrazakeriaren aurkako mugimendua (0431)
NT2 antisemitismoa
NT2 apartheid-a
NT2 arraza-gatazka
RT gizarte-gatazka (2826)
NT2 arrazakeria
RT arrazakeriaren aurkako mugimendua (0431)
RT etorkinen gizarteratzea (2811)
NT1 bereizkeria ekonomikoa
RT ordainsari-berdintasuna (4421)
RT zergapetze bikoitza (2446)
NT1 bereizkeria etnikoa
RT talde etnikoa (2821)
NT1 bereizkeria politikoa
RT ideologia politikoa (0406)
NT2 lanbide-debekua
RT lanerako eskubidea (1236)
NT1 elbarritasunagatiko bereizkeria
RT ezindua (2826)
NT1 erlijioarengatiko bereizkeria
RT erlijio-askatasuna (1236)
RT erlijio-taldea (2821)
RT erlijioa (2831)
NT2 erlijio-gatazka
RT erlijioa (2831)
RT gerra (0816)
NT1 gutxiengoen babesa
RT biztanleria autoktonoa (2816)
RT kultur nortasuna (2831)
NT2 gutxiengo nazionala
RT kultur desberdintasuna (2831)
NT2 gutxiengoen eskubideak
NT1 hizkuntzarengatiko bereizkeria
RT talde linguistikoa (2821)
NT1 nazionalitatearengatiko bereizkeria
RT langileen joan-etorri askea (4406)
NT1 sexu-bereizkeria
RT emakumeen egoera (2826)
RT sexualitatea (3611)
NT1 sexu-joerarengatiko bereizkeria
NT2 sexu-gutxiengoa
RT batasun zibila (2806)
RT tratu-berdintasuna (1236)
2007-02-05

NT1 xenofobia

eskubide ekonomikoak
NT1 garapenerako eskubidea
RT garapenerako laguntza (0811)
RT garatzen ari den herrialdea (1611)
RT ordena ekonomiko berria (0806)
NT1 lanerako eskubidea
RT lanbide-debekua (1236)
NT1 merkataritza-askatasuna
RT kokatze-eskubidea (4406)
RT salgaien joan-etorri askea (2021)
RT zerbitzugintza askea (4406)

eskubide politikoak
NT1 adierazpen-askatasuna
RT zentsura (3226)
NT1 biltzeko askatasuna
NT1 elkartzeko askatasuna
NT1 herritarren eskubideak
RT atzerritarra (1231)
RT eskubideak kentzea (1216)
RT langile migratzailea (4411)
NT2 boto-eskubidea
RT Europako herritartasuna (1016)
RT hauteskunde-zuzenbidea (0416)
NT2 hautagarritasuna
RT Europako herritartasuna (1016)
RT hauteskunde-zuzenbidea (0416)
NT1 informazio-askatasuna
RT informaziorako eskubidea (1236)
RT komunikazioaren kontrola (3226)
RT zentsura (3226)
NT2 prentsa-askatasuna
RT informazio-zuzenbidea (3231)
RT prentsa (3226)
RT zentsura (3226)
NT1 manifestazio-eskubidea

giza eskubideak
RT Amnesty International (7626)
RT Europako Politika Lankidetza (1016)
RT Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen
Gutuna (1016)
RT gerra-zuzenbidea (0816)
RT giza eskubideen aldeko mugimendua (0431)
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RT nazioarteko tresna (0806)
RT tortura (0431)
NT1 askatasunen babesa
NT1 Giza Eskubideen Gutuna
RT Giza Eskubideen aldeko Europako
Konbentzioa (0806)
NT2 Giza Eskubideen eta Herrien Eskubideen
Afrikako Gutuna
RT nazioarteko tresna (0806)
NT1 nazioarteko zuzenbide humanitarioa
RT gerrako biktima (0816)
NT2 gerrako krimena
RT gerra (0816)
NT2 gizateriaren aurkako krimena

gizarte-eskubideak
RT Langileen Oinarrizko Eskubide Sozialen
Europar Batasuneko Gutuna (2826)
NT1 etxebizitzarako eskubidea
RT etxebizitza-beharrizana (2846)
RT etxerik gabeko pertsona (2826)
NT1 gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna
RT emakumeen egoera (2826)
RT emakumeen eskubideak (1236)
RT mugimendu feminista (0431)
RT ordainsari-berdintasuna (4421)
NT1 hezkuntzarako eskubidea
RT analfabetismoa (2826)
RT hezkuntzarako irispidea (3206)
NT1 informaziorako eskubidea
RT informazio-askatasuna (1236)
RT informaziorako irispidea (3231)
NT1 irakaskuntza-askatasuna
RT irakaskuntza pribatua (3211)
RT irakaskuntza publikoa (3211)
NT1 justiziarako eskubidea
RT behin-behineko espetxeratzea (1221)
RT justiziarako irispidea (1221)
NT1 kulturarako eskubidea
NT1 legearen aurreko berdintasuna
NT1 osasunerako eskubidea
NT1 sindikatu-askatasuna
RT sindikatua (4426)
NT1 tratu-berdintasuna
RT Akordio Soziala (2826)
RT atzerritarra (1231)
RT bereizkeriaren aurkako borroka (1236)
RT emakumeen eskubideak (1236)
RT enplegurako irispidea (4411)
RT Europako Enplegu Estrategia (4406)
RT ezindua (2826)
RT hezkuntzarako irispidea (3206)
RT langile migratzailea (4411)
RT ordainsari-berdintasuna (4421)
RT sexu-gutxiengoa (1236)
2007-02-05

herritarren betebeharrak

norbanakoaren eskubidea
RT disidentea (0431)
RT gaixoen eskubideak (2841)
NT1 bizitza pribatuaren babesa
RT datu pertsonalak (3236)
RT informatika-zuzenbidea (3236)
NT2 egoitzaren bortxaezintasuna
NT2 komunikazioen babesa
RT bapestekotasuna (3231)
RT espioitza (0821)
NT1 emakumeen eskubideak
RT emakumeen egoera (2826)
RT emakumeen parte-hartzea (2826)
RT gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna
(1236)
RT mugimendu feminista (0431)
RT tratu-berdintasuna (1236)
NT1 erlijio-askatasuna
RT erlijio-integrismoa (2831)
RT erlijio-taldea (2821)
RT erlijioa (2831)
RT erlijioarengatiko bereizkeria (1236)
NT1 esklabotasuna
RT pertsonen trafikoa (1216)
NT1 haurren eskubideak
RT adingabeen lana (4406)
RT eskolatzea (3206)
RT guraso-ahala (2806)
RT haurren babesa (2826)
RT haurren zaintza (2826)
RT pedofilia (1216)
RT prostituzioa (2826)
RT zaintza-eskubidea (2806)
NT1 iritzi-askatasuna
RT iritzi-mugimenduak (0431)
RT kontzientzia-eragozpena (0821)
RT sindikatua (4426)
NT1 nork bere burua askatasunez gobernatzea
RT suizidioa (2826)
NT2 eutanasia
RT bioetika (2826)
RT bizi-testamentua (2841)
RT suizidioa (2826)
NT1 osotasun fisikorako eskubidea
RT eugenesia (3606)
RT klonazioa (6411)
NT1 sexu-askatasuna
RT sexualitatea (3611)
NT1 tratu anker eta umiliagarria
RT espetxe-erregimena (1216)
RT tortura (0431)
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NT1 zirkulazio-askatasuna
RT Europako herritartasuna (1016)
RT langileen joan-etorri askea (4406)

2007-02-05

RT nahitaezko migrazioa (2811)
RT pertsonen joan-etorri askea (1231)
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Gai-eremuko terminologia: 12 ZUZENBIDEA
12 miliako zona
USE jurisdikziopeko urak(1231)
200 miliako zona
USE ekonomia-eremu esklusiboa(1231)
abala
USE bermea(1211)

aberrigabea (1231)
abokatu-laguntza
USE laguntza judiziala(1221)
abokatua (1226)
abokatua ikusteko eskubidea
USE defentsaren eskubideak(1221)
abusuzko klausula (1211)
adierazpen-askatasuna (1236)
adin-nagusitasun zibila (1211)
adinarengatiko bereizkeria (1236)
adingabearen zigor-erantzukizuna (1216)
adingabeen auzitegia
USE adingabeen jurisdikzioa(1226)
adingabeen epailea
USE epailea(1226)
adingabeen eskubideak
USE haurren eskubideak(1236)
adingabeen fiskala
USE adingabeen jurisdikzioa(1226)
adingabeen jurisdikzioa (1226)
adingabeen trafikoa
USE pertsonen trafikoa(1216)
adingabeen tutoretzako auzitegia
USE adingabeen jurisdikzioa(1226)
adingabetasun zibila (1211)
administrazio-erregelamendua (1206)
administrazio-kodea (1206)
administrazio-xedapena (1206)
Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa (1221)
Administrazioarekiko auzien jurisdikzioa (1226)
Administrazioaren arautze-egintza
USE administrazio-erregelamendua(1206)
Administrazioaren erantzukizunagatiko
errekurtsoa (1221)
aeronautikako zuzenbidea (1231)
agente judiziala (1226)
agintea oker erabiltzea
2007-02-05

USE agintekeria(1211)
agintekeria (1211)
aguazila
USE agente judiziala(1226)
ahalordea
USE mandatua(1211)
aholkulari juridikoa (1226)
aire-eremua (1231)
aireko askatasuna
USE aireko garraioaren liberalizazioa(1231)
aireko garraioaren liberalizazioa (1231)
aireko pirata
USE pirateria(1216)
aireko pirateria
USE pirateria(1216)
aireko zuzenbidea
USE aeronautikako zuzenbidea(1231)
akusatua
USE akusazioa(1221)
akusatuaren eskubideak
USE defentsaren eskubideak(1221)
akusazio pribatua
USE akusazioa(1221)
akusazioa (1221)
akzesio-eskubidea
USE jabetza eskuratzea(1211)
akzio judiziala (1221)
akzio judiziala baliatzeko eskubidea
USE auzitan aritzeko eskubidea(1221)
akzio judizialari ekiteko eskubidea
USE auzitan aritzeko eskubidea(1221)
akzio penala (1221)
akzio zibila (1221)
alderdi interesduna
USE legebidezko interesa(1221)
alderdi juridikoa
USE legeria(1206)
aldez aurreko jarduketak
USE ikerketa judiziala(1221)
amnistia
USE zigorraren preskripzioa(1216)
analogia juridikoa
USE zuzenbidearen interpretazioa(1206)
antiarrazismoa
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USE arrazakeria(1236)

antisemitismoa (1236)
apartheid-a (1236)
apelazioko administrazio-auzitegia
USE Administrazioarekiko auzien
jurisdikzioa(1226)
arau-haustea (1216)
arau-hausteagatiko errekurtsoa
USE ez-betetzearen aurkako errekurtsoa(1221)
aringarria (1216)
arlo zibileko akzioa
USE akzio zibila(1221)
arraza-gatazka (1236)
arraza-segregazioa
USE arrazarengatiko bereizkeria(1236)
arraza-segregazioa deuseztatzea
USE arrazarengatiko bereizkeria(1236)
arrazakeria (1236)
arrazakeriaren aurkako borroka
USE arrazakeria(1236)
arrazarengatiko bereizkeria (1236)
arrazen arteko berdintasuna
USE arrazarengatiko bereizkeria(1236)
asilo diplomatikoa
USE asilo politikoa(1231)
asilo politikoa (1231)
asilo politikoaren eskaera
USE asilo politikoa(1231)
asilo-eskubidea (1231)
askatasun mugatua
USE erregimen irekia(1216)
askatasun politikoa
USE eskubide politikoak(1236)
askatasun-murrizketa (1216)
askatasuna kentzea
USE kartzelaratzea(1216)
askatasunaren zaintza
USE askatasunen babesa(1236)
askatasunen babesa (1236)
astungarria (1216)
atxiloketa (1221)
atxiloketa arbitrarioa
USE justiziarako eskubidea(1236)
atxilotuaren inkomunikazioa
USE espetxe-erregimena(1216)
atxilotuen lekualdaketa
USE presoen lekualdaketa(1216)
atzeraeragina
2007-02-05

USE legearen atzeraeragina(1206)
atzeraeraginezko ondorioa
USE legearen atzeraeragina(1206)

atzerapen judiziala (1221)
atzerritar batekin ezkontzea
USE ezkontza mistoa(1231)
atzerritarra (1231)
atzerritarrak geratzea
USE egoitza-eskubidea(1231)
Atzerritarrei buruzko Legea
USE atzerritarrei buruzko zuzenbidea(1231)
atzerritarrei buruzko zuzenbidea (1231)
atzerritarren diskriminazioa
USE nazionalitatearengatiko bereizkeria(1236)
atzerritarren onarpena (1231)
atzipena
USE atxiloketa(1221)
Audientzia Nazionala
USE epai-jurisdikzioa(1226)
aukera-berdintasuna
USE tratu-berdintasuna(1236)
aurretiazko eginbideak
USE ikerketa judiziala(1221)
autonomia-erkidegoaren jabetza
USE herri-jabetza(1211)
autonomia-erkidegoko justizia-auzitegi nagusia
USE jurisdikzio nagusia(1226)
autonomiarik gabeko lurraldea (1231)
autorregulazioa (1206)
auzia
USE akzio judiziala(1221)
auzialdia
USE akzio judiziala(1221)
auziaren instrukzioa
USE sumarioaren instrukzioa(1221)
auzibidea
USE judizioa(1221)
auzibideko bermea
USE justiziarako eskubidea(1236)
auzibideko epea
USE delituaren preskripzioa(1221)
auzibidera jotzeko eskubidea
USE auzitan aritzeko eskubidea(1221)
auzibidezko zigor-zuzenbidea
USE zigor-prozedura(1221)
auzibidezko zuzenbide zibila
USE prozedura zibila(1221)
auzibidezko zuzenbidea
USE prozedura judiziala(1221)
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auzitan aritzeko eskubidea (1221)
auzitegi ekonomiko-administratiboa
USE zerga-jurisdikzioa(1226)
auzitegi gorena
USE jurisdikzio nagusia(1226)
auzitegi militarra
USE jurisdikzio militarra(1226)
auzitegi zibila
USE jurisdikzio zibila(1226)
auzitegiaren epaia
USE epaia(1221)
auzitegiaren erabakia
USE epaia(1221)
auzitegien eskumena
USE jurisdikzio-eskumena(1226)
auzitegiko akzioa
USE eginbide judiziala(1221)
babes judiziala
USE justiziarako eskubidea(1236)
babes judizialerako eskubidea
USE justiziarako eskubidea(1236)
babespeko lurraldea
USE autonomiarik gabeko lurraldea(1231)
badia
USE golkoa(1231)
bahiketa
USE pertsonen bahiketa(1216)
bahitua
USE pertsonen bahiketa(1216)
bake-epailea
USE epaile ez-profesionala(1226)
baldintzapeko askatasuna (1216)
baldintzapeko barkamena
USE zigorra etetea(1216)
baldintzapeko kondena
USE zigorra etetea(1216)
barkamena
USE zigorraren preskripzioa(1216)
barkamena emateko eskubidea
USE zigorraren preskripzioa(1216)
barruko urak (1231)
barruko zuzenbidea
USE nazio-zuzenbidea(1206)
barrutiko epailea
USE epailea(1226)
barrutiko epaitegia
USE epai-jurisdikzioa(1226)
behin-behineko espetxeratzea (1221)
berdintasun-printzipioa
2007-02-05

USE tratu-berdintasuna(1236)
bereizkeria
USE bereizkeriaren aurkako borroka(1236)

bereizkeria ekonomikoa (1236)
bereizkeria etnikoa (1236)
bereizkeria politikoa (1236)
bereizkeriaren aurkako borroka (1236)
bereizkeriarik ezaren printzipioa
USE tratu-berdintasuna(1236)
bereizkeriazko tratua
USE bereizkeriaren aurkako borroka(1236)
bermea (1211)
berrikuspen-bidea
USE errekurtso-bidea(1221)
berrikusteko errekurtsoa
USE errekurtso-bidea(1221)
betearazpen-bidea
USE epaiaren betearazpena(1221)
betearazteko bideak
USE epaiaren betearazpena(1221)
betebehar zibila
USE betebeharren zuzenbidea(1211)
betebeharren zuzenbidea (1211)
bidegabetasuna
USE onargarritasuna(1221)
bidezkotasuna
USE onargarritasuna(1221)
biktima (1216)
biktimentzako laguntza (1216)
biltzeko askatasuna (1236)
biltzeko eskubidea
USE biltzeko askatasuna(1236)
birgaikuntza
USE zigorraren preskripzioa(1216)
bisa
USE atzerritarren onarpena(1231)
bisatu-politika (1231)
bizilekua bortxatzea
USE egoitzaren bortxaezintasuna(1236)
bizitza pribatuaren babesa (1236)
borondatezko arauketa
USE autorregulazioa(1206)
bortxaketa
USE sexu-indarkeria(1216)
boto emateko gaitasuna
USE boto-eskubidea(1236)
boto-eskubidea (1236)
buru-hilketarako eskubidea
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USE nork bere burua askatasunez
gobernatzea(1236)
common law-a
USE ohiturazko zuzenbidea(1206)

EE judizio aurreko interpretazioa
USE EE judizio aurreko erabakia eskatzea(1221)
EE Justizia Auzitegian errekurtsoa aurkeztea
USE Erkidegoarekiko auzi-errekurtsoa(1221)

damutua (1216)
damutzeko pizgarria
USE damutua(1216)
defentsaren eskubideak (1221)
dekretua (1206)
delitu ekologikoa (1216)
delitu ekonomikoa (1216)
delitua
USE arau-haustea(1216)
delituaren preskripzioa (1221)
demanda penala
USE akzio penala(1221)
demanda zibila
USE akzio zibila(1221)
desgaitzea
USE eskubideak kentzea(1216)
desjabetzea (1211)
desnazionalizazioa
USE pribatizazioa(1211)
deuseztasun-errekurtsoa
USE deuseztatzeko errekurtsoa(1221)
deuseztatzeko errekurtsoa (1221)
difamazioa (1216)
dimentsio juridikoa
USE legeria(1206)
diru faltsua
USE delitu ekonomikoa(1216)
diru-zigorra
USE isuna(1216)
diskriminazio positiboa
USE tratu-berdintasuna(1236)
dohaintza (1211)
doktrina juridikoa (1206)
droga-trafikatzailea
USE droga-trafikoa(1216)
droga-trafikoa (1216)
ebasketa
USE lapurreta(1216)
EE deuseztapen-errekurtsoa (1221)
EE erantzukizunagatiko errekurtsoa (1221)
EE judizio aurreko erabakia eskatzea (1221)
EE judizio aurreko errekurtsoa
USE EE judizio aurreko erabakia eskatzea(1221)

eginbide judiziala (1221)
egindako kaltearen konponketa
USE kalte-ordaina(1211)
egoera zibila (1211)
egoitza-baimena
USE egoitza-eskubidea(1231)
egoitza-debekua
USE askatasun-murrizketa(1216)
egoitza-eskubidea (1231)
egoitza-lizentzia
USE egoitza-eskubidea(1231)
egoitza-txartela
USE egoitza-eskubidea(1231)
egoitzaren bortxaezintasuna (1236)
ekonomia-eremu esklusiboa (1231)
elbarritasunagatiko bereizkeria (1236)
eliz zuzenbide protestantea (1206)
elkarrekikotasunaren printzipioa
USE atzerritarrei buruzko zuzenbidea(1231)
elkartzeko askatasuna (1236)
elkartzeko eskubidea
USE elkartzeko askatasuna(1236)
emakume-trafikoa
USE pertsonen trafikoa(1216)
emakumeen eskubideak (1236)
emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna
USE gizonen eta emakumeen arteko
berdintasuna(1236)
emakumezkoen salerosketa
USE pertsonen trafikoa(1216)
entzuketa administratiboa
USE komunikazioen babesa(1236)
entzuketa informatikoa
USE komunikazioen babesa(1236)
entzunaldi judiziala
USE judizioa(1221)
epai-jurisdikzioa (1226)
epaia (1221)
epaiaren betearazpena (1221)
epaile ez-profesionala (1226)
epailea (1226)
epailearen agindua
USE mehatxuzko agindua(1221)
epailearen ebazpena

2007-02-05
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USE epaia(1221)
epailearen interpretazioa
USE zuzenbidearen interpretazioa(1206)
epaileria
USE epailea(1226)
epailetza
USE epailea(1226)
epaimahai ez-profesionala
USE epaile ez-profesionala(1226)
epaimahai mistoa
USE epaile ez-profesionala(1226)
epaimahaia
USE epaile ez-profesionala(1226)
epaitegiko idazkaria
USE Justizia Administrazioko langileak(1226)

erabakia (1206)
eraginen trafikoa
USE ustelkeria(1216)
erantzukizun juridikoa
USE erantzukizuna(1211)
erantzukizun kriminala (1216)
erantzukizun zibila (1211)
erantzukizun zibilagatiko akzioa (1221)
erantzukizuna (1211)
erantzukizunagatiko akzioa (1221)
eraso fisikoa (1216)
Erkidegoarekiko auzi-errekurtsoa (1221)
Erkidegoaren barruko muga (1231)
Erkidegoaren ez-egitearen aurkako errekurtsoa
USE ez-egitearen aurkako errekurtsoa(1221)
Erkidegoko herritarra (1231)
Erkidegoko urak (1231)
erlijio-askatasuna (1236)
erlijio-gatazka (1236)
erlijioarengatiko bereizkeria (1236)
erlijioen barne-zuzenbidea (1206)
erreforma judiziala (1226)
erregimen irekia (1216)
erregistro zibila (1211)
errekurtso judiziala
USE akzio judiziala(1221)
errekurtso-bidea (1221)
errekurtsorako eskubidea
USE auzitan aritzeko eskubidea(1221)
errugabetasun-presuntzioa
USE defentsaren eskubideak(1221)
2007-02-05

esklabotasuna (1236)
eskualde-legeria
USE eskualde-zuzenbidea(1206)
eskualde-zuzenbidea (1206)
eskubide ekonomikoak (1236)
eskubide errealak
USE ondasunen jabetza(1211)
eskubide politikoak (1236)
eskubide-berdintasuna
USE tratu-berdintasuna(1236)
eskubideak kentzea (1216)
eskubideen gozamena (1211)
eskumen ezagatiko errekurtsoa
USE deuseztatzeko errekurtsoa(1221)
eskumen judiziala
USE jurisdikzio-eskumena(1226)
eskumen objektiboa
USE ratione materiae eskumena(1226)
eskurantza-gatazka
USE jurisdikzio-gatazka(1226)
eskuratutako eskubideak (1206)
espazioaren bakezko erabilera
USE espazioaren erabilera(1231)
espazioaren erabilera (1231)
espazioaren esplorazioa
USE espazioaren erabilera(1231)
espazioaren jabetza (1231)
espazioaren zuzenbidea (1231)
espazioko objektuengatiko erantzukizuna
USE espazioaren erabilera(1231)
espetxe-administrazioa (1216)
espetxe-erregimena (1216)
espetxe-zuzenbidea (1216)
espetxea (1216)
espetxeetako langileak (1216)
espetxeko baldintzak
USE espetxe-erregimena(1216)
espetxeratua (1216)
espetxeratuaren lana (1216)
espetxeratuen zaintzako epaitegia
USE zigor-jurisdikzioa(1226)
espetxeratzea
USE kartzelaratzea(1216)
espetxetik ateratzea
USE zigorraren preskripzioa(1216)
espetxetik irteteko baimena
USE espetxe-erregimena(1216)
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espioitza informatikoa
USE komunikazioen babesa(1236)
estatu baten ez-betetzearen aurkako errekurtsoa
USE ez-betetzearen aurkako errekurtsoa(1221)
estatu kideen legeria
USE nazio-zuzenbidea(1206)
estatu-zuzenbidea
USE nazio-zuzenbidea(1206)
Estatuaren abokatua
USE abokatua(1226)
Estatuaren jabetza
USE herri-jabetza(1211)
Estatuaren ondarea
USE herri-jabetza(1211)

faktura faltsifikatzea
USE delitu ekonomikoa(1216)
faktura faltsua
USE delitu ekonomikoa(1216)
falta
USE arau-haustea(1216)
fidantza
USE bermea(1211)
fiskala
USE fiskaltza(1226)
fiskalaren akusazioa
USE fiskaltzaren esku-hartzea(1221)
fiskalaren esku-hartzea
USE fiskaltzaren esku-hartzea(1221)

Estatuaren segurtasunaren aurkako atentatua
(1216)
Estatuaren segurtasunaren aurkako delitua
USE Estatuaren segurtasunaren aurkako
atentatua(1216)
Estatuaren segurtasunerako auzitegia
USE salbuespenezko jurisdikzioa(1226)
estatuen zuzenbidea (1231)
Estatuko fiskal nagusia
USE fiskaltza(1226)
estatutu juridikoa (1211)
estradizioa (1216)
etnozidioa
USE gizateriaren aurkako krimena(1236)
etxe-miaketa (1221)
etxebizitzarako eskubidea (1236)
Europako estatutu juridikoa (1211)
Europako pasaportea (1231)
Europar Batasunaren kanpo-muga (1231)
eutanasia (1236)
eutanasiarako eskubidea
USE eutanasia(1236)
ez-betetzearen aurkako errekurtsoa (1221)
ez-egitearen aurkako errekurtsoa (1221)
ezgaikuntza
USE eskubideak kentzea(1216)
ezgaitasun juridikoa
USE gaitasun juridikoa(1211)
ezkontza mistoa (1231)
ezkontza zuria
USE itxurazko ezkontza(1231)
ezkutuko akatsengatiko erantzukizuna
USE fabrikatzailearen erantzukizuna(1211)
fabrikatzailearen erantzukizuna (1211)

fiskaltza (1226)
fiskaltzaren esku-hartzea (1221)
foru-zuzenbidea
USE eskualde-zuzenbidea(1206)
froga (1221)
froga-zama
USE froga(1221)
froga-zamaren inbertsioa
USE froga(1221)
frogatu beharraren karga
USE froga(1221)
funtzionarioen errekurtsoa
USE langileen errekurtsoa(1221)
gaiaren ziozko eskumena
USE ratione materiae eskumena(1226)
gaitasun juridikoa (1211)
gaitasungabetzea
USE eskubideak kentzea(1216)
gaitza
USE kaltea(1211)
garapenerako eskubidea (1236)
gatibu-hartzea
USE pertsonen bahiketa(1216)
gauza epaituaren indarra
USE epaiaren betearazpena(1221)
gelan bakartzea
USE espetxe-erregimena(1216)
Genevako Konbentzioa
USE nazioarteko zuzenbide humanitarioa(1236)
genozidioa
USE gizateriaren aurkako krimena(1236)
geratzeko baimena
USE egoitza-eskubidea(1231)
geratzeko eskubidea
USE egoitza-eskubidea(1231)
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gerrako krimena (1236)
gerrako kriminala
USE gerrako krimena(1236)
giza eskubideak (1236)
giza eskubideak urratzea
USE giza eskubideak(1236)
Giza Eskubideen Adierazpena
USE Giza Eskubideen Gutuna(1236)
giza eskubideen aurkako erasoa
USE giza eskubideak(1236)
giza eskubideen babesa
USE giza eskubideak(1236)
Giza Eskubideen eta Herrien Eskubideen Afrikako
Gutuna (1236)
Giza Eskubideen Gutuna (1236)
Giza Eskubideen Konbentzioa
USE Giza Eskubideen Gutuna(1236)
giza hilketa (1216)
gizadiaren aurkako krimena
USE gizateriaren aurkako krimena(1236)
gizakien eskubideak
USE giza eskubideak(1236)
gizarte-askatasuna
USE gizarte-eskubideak(1236)
gizarte-eskubideak (1236)
gizateriaren aurkako krimena (1236)
gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna
(1236)
golkoa (1231)
gora jotzeko administrazio-auzitegia
USE Administrazioarekiko auzien
jurisdikzioa(1226)
gora jotzeko auzitegia
USE epai-jurisdikzioa(1226)
gora jotzeko bidea
USE errekurtso-bidea(1221)
gora jotzeko errekurtsoa
USE errekurtso-bidea(1221)
gozamena (1211)
gozamenerako gaitasuna (1211)
gutxiengo nazionala (1236)
gutxiengoen babesa (1236)
gutxiengoen eskubideak (1236)
habeas corpus-a
USE justiziarako eskubidea(1236)
harmonizazio-legea (1206)
hartzekoduna
USE kobratzeko dauden kredituak(1211)
2007-02-05

haur-trafikoa
USE pertsonen trafikoa(1216)

haurren eskubideak (1236)
hauspena
USE arau-haustea(1216)
hautaezintasuna
USE hautagarritasuna(1236)
hautagarritasuna (1236)
hegazkin-bahiketa
USE pirateria(1216)
heriotza-kondena
USE heriotza-zigorra(1216)
heriotza-zigorra (1216)
herri-auzitegia
USE epaile ez-profesionala(1226)
herri-jabaria
USE herri-jabetza(1211)
herri-jabetza (1211)
herri-justizia
USE epaile ez-profesionala(1226)
herri-ondasunak
USE herri-jabetza(1211)
herritarra (1231)
herritarren askatasuna
USE herritarren eskubideak(1236)
herritarren betebeharrak (1236)
herritarren eginbeharrak
USE herritarren betebeharrak(1236)
herritarren eskubideak (1236)
hezkuntzarako eskubidea (1236)
higiezina
USE ondasun higiezinen jabetza(1211)
higiezinen gaineko zuzenbide erregistrala
USE ondasun higiezinen jabetza(1211)
higiezinen gaineko zuzenbidea
USE ondasun higiezinen jabetza(1211)
higigarrien gaineko zuzenbidea
USE ondasun higigarrien jabetza(1211)
hipoteka (1211)
hipoteka-zuzenbidea
USE hipoteka(1211)
hirugarren estatu bateko herritarra
USE atzerritarra(1231)
hitz egiteko askatasuna
USE adierazpen-askatasuna(1236)
hizkuntzarengatiko bereizkeria (1236)
holokaustoa
USE gizateriaren aurkako krimena(1236)
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homosexuala
USE sexu-gutxiengoa(1236)
homosexualen diskriminazioa
USE sexu-joerarengatiko bereizkeria(1236)

hurbileko justizia (1221)
igarotzeko eskubidea
USE zortasunak(1211)
ikerketa judiziala (1221)
ikertze-deklarazioa
USE ikerketa judiziala(1221)
ikuspegi juridikoa
USE legeria(1206)
ikustaldi judiziala
USE judizioa(1221)
indargabetzea (1226)
indultua
USE zigorraren preskripzioa(1216)
informazio-askatasuna (1236)
informaziorako eskubidea (1236)
inguruabar aringarria
USE aringarria(1216)
inguruabar astungarria
USE astungarria(1216)
ingurumen-delitua
USE delitu ekologikoa(1216)
ingurumenaren aurkako delitua
USE delitu ekologikoa(1216)
ingurumenaren aurkako krimena
USE delitu ekologikoa(1216)
instrukzioko epailea
USE epailea(1226)
instrukzioko sekretua
USE sumarioaren instrukzioa(1221)
interdiktua
USE presako prozedura(1221)
interes kolektiboa (1221)
interes lausoa
USE interes kolektiboa(1221)
interpretazio-errekurtsoa
USE judizio aurreko arazoa(1221)
intimitaterako eskubidea
USE bizitza pribatuaren babesa(1236)
iraina
USE difamazioa(1216)
irakaskuntza-askatasuna (1236)
iritzi-askatasuna (1236)
iruzur egitea
USE iruzurra(1216)
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iruzurra (1216)
iruzurraren aurkako borroka
USE iruzurra(1216)
iruzurraren jazarpena
USE iruzurra(1216)
iruzurraren prebentzioa
USE iruzurra(1216)
iruzurrezko ezkontza
USE itxurazko ezkontza(1231)
isun hertsatzailea (1216)
isuna (1216)
itsas eremua (1231)
itsas jurisdikzioa (1226)
itsas urak
USE nazioarteko urak(1231)
itsas zabaleko polizia
USE itsasoko zaintza(1231)
itsas zabaleko zaintza
USE itsasoko zaintza(1231)
itsasartea (1231)
itsaso zabala
USE nazioarteko urak(1231)
itsasoari buruzko zuzenbidea (1231)
itsasoetako askatasuna (1231)
itsasoetako askatasunaren printzipioa
USE itsasoetako askatasuna(1231)
itsasoko pirateria
USE pirateria(1216)
itsasoko zaintza (1231)
itxurazko ezkontza (1231)
jabarikidetza
USE jabekidetasuna(1211)
jabe-aniztasuna (1211)
jabekidetasuna (1211)
jabetza eskuratzea (1211)
jabetza pribatua (1211)
jabetza-araubidea
USE ondasunen jabetza(1211)
jabetza-erregistroa
USE katastroa(1211)
jabetza-eskubidea
USE ondasunen jabetza(1211)
jabetza-zuzenbidea
USE ondasunen jabetza(1211)
jabetzarako irispidea
USE jabetza eskuratzea(1211)
jabetzaren araubidea
USE ondasunen jabetza(1211)
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jabetzaren aurkako delitua (1216)
jabetzaren eskualdaketa (1211)
jabetzaren zatiketa (1211)
jarauntsia (1211)
jarduteko gaitasuna (1211)
jarraibidea
USE zuzentaraua(1206)
jazarpen morala (1216)
jazarpen psikologikoa
USE jazarpen morala(1216)
judiziamendu zibila
USE prozedura zibila(1221)
judizio aurreko arazoa (1221)
judizio aurreko birbidalketa
USE EE judizio aurreko erabakia eskatzea(1221)
judizio aurreko erabakiaren eskaera
USE EE judizio aurreko erabakia eskatzea(1221)
judizioa (1221)
judizioko kostuak (1221)
judiziorako eskubidea
USE justiziarako eskubidea(1236)
jurisdikzio konstituzionala (1226)
jurisdikzio militarra (1226)
jurisdikzio nagusia (1226)
jurisdikzio osoko errekurtsoa
USE Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa(1221)
jurisdikzio zibila (1226)
jurisdikzio-errekurtsoa
USE akzio judiziala(1221)
jurisdikzio-eskumena (1226)
jurisdikzio-gatazka (1226)
jurisdikzio-kontrola [V4.2] (1221)
jurisdikzio-sistema
USE jurisdikzioa(1226)
jurisdikzioa (1226)
jurisdikziopeko itsasoa
USE jurisdikziopeko urak(1231)
jurisdikziopeko urak (1231)
jurisprudentzia (1206)
Justizia Administrazioa
USE justizia-sistema(1226)
Justizia Administrazioko laguntzailea
USE Justizia Administrazioko langileak(1226)
Justizia Administrazioko langileak (1226)
Justizia Administrazioko ofiziala
USE Justizia Administrazioko langileak(1226)
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justizia-auzitegia
USE epai-jurisdikzioa(1226)

justizia-sistema (1226)
justiziarako eskubidea (1236)
justiziarako irispidea (1221)
justiziaren independentzia (1226)
kalte-galerak (1211)
kalte-galerengatiko akzioa
USE erantzukizunagatiko akzioa(1221)
kalte-ordaina (1211)
kaltea (1211)
kalumnia
USE difamazioa(1216)
kanporatzea (1216)
kartzela
USE espetxea(1216)
kartzelaratzea (1216)
kasazio-bidea
USE errekurtso-bidea(1221)
kasazio-errekurtsoa
USE errekurtso-bidea(1221)
kasazioko auzitegia
USE jurisdikzio nagusia(1226)
katastroa (1211)
kaudimena (1211)
kaudimenik eza
USE kaudimena(1211)
kausa judiziala
USE akzio judiziala(1221)
kausaren ikustaldia
USE judizioa(1221)
kautelazko neurria
USE mehatxuzko agindua(1221)
kauzioa
USE bermea(1211)
kobratzeko dauden kredituak (1211)
kobratzeko kontuak
USE kobratzeko dauden kredituak(1211)
kode juridikoa (1206)
Kode Zibila (1206)
kodeketa juridikoa
USE kode juridikoa(1206)
komunikazioen babesa (1236)
komunikazioen bortxaezintasuna
USE komunikazioen babesa(1236)
komunikazioen sekretua
USE komunikazioen babesa(1236)
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kondena
USE zigor-zehapena(1216)

konfiantza-abusua (1216)
konfinamendua
USE askatasun-murrizketa(1216)
konpentsazioa
USE kalte-ordaina(1211)
konpromiso-klausula (1211)
konpromisoa
USE kontratua(1211)
konstituzio-auzitegia
USE jurisdikzio konstituzionala(1226)
konstituzio-bermeen auzitegia
USE jurisdikzio konstituzionala(1226)
konstituzio-erreforma
USE konstituzioaren berrikuspena(1206)
konstituzio-eskubideak
USE norbanakoaren eskubidea(1236)
konstituzio-kontseilua
USE jurisdikzio konstituzionala(1226)
konstituzio-legea
USE konstituzioa(1206)
konstituzio-zuzenbidea (1206)
konstituzioa (1206)
konstituzioaren berrikuspena (1206)
konstituzionaltasunaren kontrola (1206)
kontratatzeko gaitasuna (1211)
kontratu-hutsalketa (1211)
kontratu-klausula (1211)
kontratu-zuzenbidea
USE kontratua(1211)
kontratua (1211)
kontratua sinatzea
USE kontratua(1211)
kontratuaren amaiera
USE kontratua(1211)
kontratuko klausula
USE kontratu-klausula(1211)
kontratuko xedapena
USE kontratu-klausula(1211)
kontratuzko erantzukizuna (1211)
korregulazioa
USE autorregulazioa(1206)
kostaldeko lehentasun-eskubidea
USE jurisdikziopeko urak(1231)
kostaldeko lehentasuna
USE jurisdikziopeko urak(1231)
kostaldeko urak
2007-02-05

USE jurisdikziopeko urak(1231)
kreditu kobraezinak
USE kobratzeko dauden kredituak(1211)
krimena
USE arau-haustea(1216)
kultu-askatasuna
USE erlijio-askatasuna(1236)

kulturarako eskubidea (1236)
laguntza judiziala (1221)
Lan Arloko VI. Sala
USE lan-jurisdikzioa(1226)
lan egiteko askatasuna
USE lanerako eskubidea(1236)
lan-arloko jurisdikzioa
USE lan-jurisdikzioa(1226)
lan-arloko jurisdikzioa (1226)
lan-auzitegi zentrala
USE lan-jurisdikzioa(1226)
lan-jurisdikzioa (1226)
lan-magistratura
USE lan-jurisdikzioa(1226)
lan-magistratura zentrala
USE lan-jurisdikzioa(1226)
lanbide juridikoa (1226)
lanbide-askatasuna
USE lanerako eskubidea(1236)
lanbide-debekua (1236)
lanerako eskubidea (1236)
langileen errekurtsoa (1221)
langileen zirkulazio-askatasuna
USE lanerako eskubidea(1236)
lapurreta (1216)
lapurretaren aurkako borroka
USE lapurreta(1216)
legatua
USE dohaintza(1211)
lege eratzailea
USE konstituzioa(1206)
lege markoa
USE oinarrien legea(1206)
lege organikoa (1206)
lege-dekretua
USE dekretua(1206)
lege-gatazka
USE legearen aplikazioa(1206)
legea (1206)
legea betearaztea
USE legearen aplikazioa(1206)
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legea betetzea
USE legearen aplikazioa(1206)
legea garatzea
USE legearen aplikazioa(1206)
legea indargabetzea
USE legearen aplikazioa(1206)
legea urratzea
USE arau-haustea(1216)

legearen aplikazioa (1206)
legearen atzeraeragina (1206)
legearen aurreko berdintasuna (1236)
legearen indarraldia
USE legearen aplikazioa(1206)
legearen intereseko errekurtsoa
USE Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa(1221)
legearen interpretazioa
USE zuzenbidearen interpretazioa(1206)
legebidezko defentsa (1216)
legebidezko interesa (1221)
legeen arteko gatazka
USE legearen aplikazioa(1206)
legeen konstituzionaltasuna
USE konstituzionaltasunaren kontrola(1206)
legegintzako xedapena
USE legeria(1206)
legelaria
USE lanbide juridikoa(1226)
legelaria
USE abokatua(1226)
legeria (1206)
legeria aeronautikoa
USE aeronautikako zuzenbidea(1231)
legeria autonomikoa
USE eskualde-zuzenbidea(1206)
legeriaren sinplifikazioa (1206)
legez aurkako entzuketa
USE komunikazioen babesa(1236)
legezko erantzukizuna
USE erantzukizuna(1211)
legezko estatutua
USE estatutu juridikoa(1211)
legezko helbidea (1211)
legezkotzea
USE legebidezko interesa(1221)
lehen auzialdiko epailea
USE epailea(1226)
lehen auzialdiko epaitegia
USE epai-jurisdikzioa(1226)
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lehentasun-eskubidea (1211)
lekukoa
USE lekukotasuna(1221)
lekukotasuna (1221)
lurralde-auzitegia
USE epai-jurisdikzioa(1226)
lurralde-eskumena (1226)
lurralde-osotasuna
USE lurralde-zuzenbidea(1231)
lurralde-subiranotasuna
USE lurralde-zuzenbidea(1231)
lurralde-zuzenbidea (1231)
lurraldetasuna
USE lurralde-zuzenbidea(1231)
lurraldez kanpoko eskumena (1226)
lurraldez kanpokotasuna (1231)
lurraren jabetza (1211)
Lurraz haraindiko espazioa (1231)
magistratua (1226)
magistratura
USE magistratua(1226)
maiorazkoa
USE ondasunen jabetza(1211)
maizter-botatzea (1221)
mandatua (1211)
manifestazio-eskubidea (1236)
maula
USE delitu ekonomikoa(1216)
medeapena
USE kalte-ordaina(1211)
mehatxuzko agindua (1221)
merkataritza-askatasuna (1236)
merkataritza-bermea
USE fabrikatzailearen erantzukizuna(1211)
merkataritzako auzitegia
USE merkataritzako jurisdikzioa(1226)
merkataritzako jurisdikzioa (1226)
merkataritzako nazioarteko zuzenbidea (1231)
metodologia juridikoa (1206)
ministerio publiko fiskala
USE fiskaltza(1226)
ministro-agindua
USE dekretua(1206)
minusbaliatuen diskriminazioa
USE elbarritasunagatiko bereizkeria(1236)
muga (1231)
mugimendu-askatasuna
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USE zirkulazio-askatasuna(1236)

nabigazio-askatasuna (1231)
nahi gabeko arau-haustea
USE nahi gabeko delitua(1216)
nahi gabeko delitua (1216)
nahitaezko lana
USE esklabotasuna(1236)
NAN
USE nortasun-agiria(1231)
narkotrafikatzailea
USE droga-trafikoa(1216)
narkotrafikoa
USE droga-trafikoa(1216)
naturalizazioa (1231)
nazio bateko herritarra
USE herritarra(1231)
nazio-arauak
USE nazio-zuzenbidea(1206)
nazio-arautegia
USE nazio-zuzenbidea(1206)
nazio-eremu esklusiboa
USE ekonomia-eremu esklusiboa(1231)
nazio-legeria
USE nazio-zuzenbidea(1206)
nazio-lurraldea
USE lurralde-zuzenbidea(1231)
nazio-ondarea
USE herri-jabetza(1211)
nazio-zuzenbidea (1206)
nazio-zuzenbidea / nazioarteko zuzenbidea
USE nazioarteko zuzenbidea / barruko
zuzenbidea(1231)
nazioarteko auzitegia
USE nazioarteko jurisdikzioa(1226)
nazioarteko ekonomia-zuzenbidea
USE nazioarteko zuzenbide ekonomikoa(1231)
nazioarteko erantzukizuna (1231)
nazioarteko itsas zuzenbidea
USE itsasoari buruzko zuzenbidea(1231)
nazioarteko itsasartea
USE itsasartea(1231)
nazioarteko jurisdikzioa (1226)
nazioarteko lan-zuzenbidea (1231)
nazioarteko urak (1231)
nazioarteko zigor-zuzenbidea (1216)
nazioarteko zuzenbide ekonomikoa (1231)
nazioarteko zuzenbide humanitarioa (1236)
nazioarteko zuzenbide pribatua (1231)
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nazioarteko zuzenbide publikoa (1231)
nazioarteko zuzenbide zibila
USE nazioarteko zuzenbide pribatua(1231)
nazioarteko zuzenbidea (1231)
nazioarteko zuzenbidea / barruko zuzenbidea
(1231)
nazioarteko zuzenbidearen aurkako delitua
USE gizateriaren aurkako krimena(1236)
nazionalitate anizkoitza
USE nazionalitate bikoitza(1231)
nazionalitate bikoitza (1231)
nazionalitatea (1231)
nazionalitatea eskuratzea
USE nazionalitatea(1231)
nazionalitatea galtzea
USE nazionalitatea(1231)
nazionalitatearengatiko bereizkeria (1236)
nazionalizazioa (1211)
norbanakoaren eskubidea (1236)
norbanakoen askatasuna
USE norbanakoaren eskubidea(1236)
norbanakoen errekurtsoa (1221)
nork bere burua askatasunez gobernatzea (1236)
nortasun juridikoa
USE estatutu juridikoa(1211)
nortasun-agiri nazionala
USE nortasun-agiria(1231)
nortasun-agiria
USE nortasun-agiria(1231)
nortasun-agiria (1231)
nortasun-eskubidea
USE norbanakoaren eskubidea(1236)
notarioa (1226)
ohiturazko zuzenbidea (1206)
ohorerako eskubidea
USE bizitza pribatuaren babesa(1236)
oinarrien legea (1206)
oinarrizko askatasunak
USE norbanakoaren eskubidea(1236)
oinarrizko eskubideak
USE norbanakoaren eskubidea(1236)
oinordetza
USE jarauntsia(1211)
oinordetza-zuzenbidea (1211)
oker judiziala (1221)
onargarritasuna (1221)
onargarritasunaren salbuespena
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USE onargarritasuna(1221)
onartezintasuna
USE onargarritasuna(1221)
ondare-zuzenbidea
USE ondasunen jabetza(1211)
ondasun higiezina
USE ondasun higiezinen jabetza(1211)

ondasun higiezinen jabetza (1211)
ondasun higigarria
USE ondasun higigarrien jabetza(1211)
ondasun higigarrien jabetza (1211)
ondasunen bahiketa
USE ondasunen konfiskazioa(1216)
ondasunen enbargoa (1221)
ondasunen jabetza (1211)
ondasunen konfiskazioa (1216)
ondoko eremua (1231)
ondorio juridikoa
USE epaiaren betearazpena(1221)
onibarra
USE ondasun higiezinen jabetza(1211)
ontzi-bahiketa
USE pirateria(1216)
ordena juridiko nazionala
USE nazio-zuzenbidea(1206)
ordenantza (1206)
ordezko zigorra (1216)
osasun-laguntzarako irispidea
USE osasunerako eskubidea(1236)
osasunerako eskubidea (1236)
osotasun fisikorako eskubidea (1236)
pasaportea (1231)
pasaporteen batasuna
USE Europako pasaportea(1231)
pedofilia (1216)
pentsamendu-askatasuna
USE iritzi-askatasuna(1236)
peritu-azterketa judiziala
USE peritu-irizpena(1221)
peritu-irizpena (1221)
peritu-txosten judiziala
USE peritu-irizpena(1221)
peritu-txostena
USE peritu-irizpena(1221)
pertsona baten zigor-espedientea
USE zigor-erregistroa(1216)
pertsona fisikoa (1211)
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pertsona juridikoa (1211)
pertsona juridikoen nazionalitatea (1231)
pertsonaren duintasuna
USE nork bere burua askatasunez
gobernatzea(1236)
pertsonen aurkako delitua (1216)
pertsonen bahiketa (1216)
pertsonen joan-etorri askea (1231)
pertsonen trafikoa (1216)
pirateria (1216)
polizia judiziala (1226)
prebarikazio-delitua
USE ustelkeria(1216)
prebentziozko atxiloketa (1221)
prebentziozko enbargoa
USE ondasunen enbargoa(1221)
prentsa-askatasuna (1236)
presako prozedura (1221)
presako prozedura judiziala
USE presako prozedura(1221)
presoa
USE espetxeratua(1216)
presoen lekualdaketa (1216)
presondegia
USE espetxea(1216)
pribatizazioa (1211)
pribilegiozko informazioaren abusua (1216)
probintzia-auzitegia
USE epai-jurisdikzioa(1226)
probintzia-zuzenbidea
USE toki-legeria(1206)
produktuaren ziozko erantzukizuna
USE fabrikatzailearen erantzukizuna(1211)
produktuarengatik erantzun beharra
USE fabrikatzailearen erantzukizuna(1211)
prokuradorea
USE lanbide juridikoa(1226)
prokuradoretza
USE mandatua(1211)
prozedura berezia (1221)
prozedura erraztua
USE zigor-prozedura(1221)
prozedura judiziala (1221)
prozedura orokorra
USE prozedura judiziala(1221)
prozedura zibila (1221)
prozesuaren amaiera
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USE prozedura judiziala(1221)

ratione materiae eskumena (1226)
salbuespen-auzitegia
USE salbuespenezko jurisdikzioa(1226)
salbuespenezko jurisdikzioa (1226)
sartzeko eskubidea
USE zortasunak(1211)
Schengengo akordioa (1231)
Schengengo informazio-sistema (1231)
segurtasun handiko kartzela
USE espetxea(1216)
sexismoa
USE sexu-bereizkeria(1236)
sexu-askatasuna (1236)
sexu-bereizkeria (1236)
sexu-delitua (1216)
sexu-gutxiengoa (1236)
sexu-gutxiengoen diskriminazioa
USE sexu-joerarengatiko bereizkeria(1236)
sexu-indarkeria (1216)
sexu-jazarpena (1216)
sexu-joerarengatiko bereizkeria (1236)
sexu-turismoa (1216)
sindikatu-askatasuna (1236)
sindikatzeko askatasuna
USE sindikatu-askatasuna(1236)
SIS
USE Schengengo informazio-sistema(1231)
soldata eta alokairuen enbargoa
USE ondasunen enbargoa(1221)
sorgorgarrien trafikoa
USE droga-trafikoa(1216)
sozietateen nazionalitatea
USE pertsona juridikoen nazionalitatea(1231)
subiranotasun nazionala (1231)
sufragio aktiborako eskubidea
USE boto-eskubidea(1236)
sufragio pasiborako eskubidea
USE hautagarritasuna(1236)
suizidiorako eskubidea
USE nork bere burua askatasunez
gobernatzea(1236)
sumarioa
USE sumarioaren instrukzioa(1221)
sumarioaren instrukzioa (1221)
sumarioko sekretua
USE sumarioaren instrukzioa(1221)
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supranazionalitatea (1231)
talde-erantzukizuna
USE erantzukizuna(1211)
tartekaritza (1221)
tartekaritza-auzitegia
USE tartekaritzako jurisdikzioa(1226)
tartekaritzako jurisdikzioa (1226)
telefonozko entzuketa
USE komunikazioen babesa(1236)
testamentua
USE jarauntsia(1211)
toki-erakundearen jabetza
USE herri-jabetza(1211)
toki-legeria (1206)
toki-zuzenbidea
USE toki-legeria(1206)
trafikoaren kodea haustea
USE zirkulazio-kodea haustea [V4.2](1216)
transexuala
USE sexu-gutxiengoa(1236)
tratu anker eta umiliagarria (1236)
tratu-berdintasuna (1236)
tratu-desberdintasuna
USE tratu-berdintasuna(1236)
tributu-iruzurra
USE zerga-iruzurra(1216)
turismoko bisa
USE atzerritarren onarpena(1231)
txandakako jabetza
USE jabe-aniztasuna(1211)
udal epaitegia
USE epai-jurisdikzioa(1226)
udal ordena
USE toki-legeria(1206)
udal ordenantza
USE toki-legeria(1206)
udal zuzenbidea
USE toki-legeria(1206)
uhartedia (1231)
umeen eskubideak
USE haurren eskubideak(1236)
urgazpen judiziala
USE laguntza judiziala(1221)
usadioak eta ohiturak
USE ohiturazko zuzenbidea(1206)
ustelkeria (1216)
xenofobia (1236)
zainpeko hezkuntzako establezimendua
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USE zainpeko hezkuntzako ikastetxea(1216)

zainpeko hezkuntzako ikastetxea (1216)
zatigabezia
USE jabetzaren zatiketa(1211)
zedula pertsonala
USE nortasun-agiria(1231)
zerga-delitua (1216)
zerga-erregistroa
USE katastroa(1211)
zerga-iruzurra (1216)
zerga-jurisdikzioa (1226)
zientzia juridikoa (1206)
Zigor Kodea (1206)
zigor-arloko akzioa
USE akzio penala(1221)
zigor-aurrekariak
USE zigor-erregistroa(1216)
zigor-auzitegia
USE zigor-jurisdikzioa(1226)
zigor-erregistroa (1216)
zigor-judiziamendua
USE zigor-prozedura(1221)
zigor-jurisdikzioa (1226)
zigor-justizia militarra
USE zigor-zuzenbide militarra(1216)
zigor-prozedura (1221)
zigor-prozedura berezia
USE zigor-prozedura(1221)
zigor-zehapena (1216)
zigor-zuzenbide militarra (1216)
zigor-zuzenbidea (1216)
zigor-zuzenbideko adin-nagusitasuna
USE erantzukizun kriminala(1216)
zigor-zuzenbideko adingabetasuna
USE erantzukizun kriminala(1216)
zigorgabetasuna (1216)
zigorra
USE zigor-zehapena(1216)
zigorra betetzea
USE zigorraren betearazpena(1216)
zigorra etetea (1216)
zigorraren barkamena
USE zigorraren txikipena(1216)
zigorraren betearazpena (1216)
zigorraren preskripzioa (1216)
zigorraren txikipena (1216)
zigortua
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USE espetxeratua(1216)
zigortuen erregistroa
USE zigor-erregistroa(1216)
zinpeko epaimahaia
USE epaile ez-profesionala(1226)
zinpekoak
USE epaile ez-profesionala(1226)
zinpekoen epaimahaia
USE epaile ez-profesionala(1226)
zirkulazio askea
USE zirkulazio-askatasuna(1236)
zirkulazio askerako eskubidea
USE zirkulazio-askatasuna(1236)

zirkulazio-askatasuna (1236)
zirkulazio-kodea haustea [V4.2] (1216)
zirkulazioari buruzko legea haustea
USE zirkulazio-kodea haustea [V4.2](1216)
zor kobraezina
USE kobratzeko dauden kredituak(1211)
zor-edukitzailea
USE kobratzeko dauden kredituak(1211)
zorduna
USE zorra(1211)
zordunen kontua
USE kobratzeko dauden kredituak(1211)
zorra (1211)
zortasunak (1211)
zuzenbide alderatua (1206)
zuzenbide autonomikoa
USE eskualde-zuzenbidea(1206)
zuzenbide budista (1206)
zuzenbide erkidea
USE zuzenbide zibila(1211)
zuzenbide erromatarra (1206)
zuzenbide hebrearra (1206)
zuzenbide hindua (1206)
zuzenbide islamikoa
USE zuzenbide musulmana(1206)
zuzenbide kanonikoa (1206)
zuzenbide kriminala
USE zigor-zuzenbidea(1216)
zuzenbide musulmana (1206)
zuzenbide naturala (1206)
zuzenbide politikoa
USE konstituzio-zuzenbidea(1206)
zuzenbide pribatua (1206)
zuzenbide prozesal zibila
USE prozedura zibila(1221)
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zuzenbide publikoa (1206)
zuzenbide zibila (1211)
zuzenbide-abusua (1211)
zuzenbidea
USE zientzia juridikoa(1206)
zuzenbidearen filosofia (1206)
zuzenbidearen historia (1206)
zuzenbidearen interpretazioa (1206)
zuzenbidearen iturriak (1206)
zuzenbidearen nagusitasuna (1206)
zuzenbidearen printzipio orokorra (1206)
zuzenbidearen soziologia (1206)
zuzenbidearen teoria
USE zuzenbidearen filosofia(1206)
zuzentaraua (1206)
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