
 

 

TXOSTENA, BITARTEKARITZARI ETA JUSTIZIA ERRESTAURATIBOARI BURUZKO 

FORU LEGEAREN AURREPROIEKTUA EGIN AURREKO KONTSULTA PUBLIKORAKO 

 

 

A) Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak. 

 

 

Justiziarako sarbidea herritarren oinarrizko eskubidea da, eta zuzenbide-estatu sozial eta 

demokratikoaren printzipioen arabera gauzatzen da, konstituzio- eta foru-esparruan. Justizia 

sozial eta demokratiko batek herritarren parte-hartzea izan behar du, gatazkak modu itunduan 

konpontzeko bidea emanez. Parte-hartze hori ez da ulertu behar justiziaren pribatizazio gisa, 

justiziak ondasun juridiko komunen defentsaren bidez legitimatzen jarraitu behar baitu, baizik 

eta erakunde eta botere publiko guztien oinarri demokratikoaren sakontze gisa. Hori dela eta, 

herritarrek justizian duten parte-hartzea jurisdikzio-ordena guztietan erraztu eta indartu behar 

da, ebatzi beharreko gatazken izaeraren arabera egokiak diren bermeak eta zaintzak ezarriz. 

Horregatik, ezinbestekoa da arautzea modu bateratuan baina ikuspegi desberdinekin, alde 

batetik, justizia errestauratiboa eremu penalean eta, bestetik, bitartekaritza eta eztabaidak 

konpontzeko beste bitarteko egoki batzuk eremu zibilean, merkataritzakoan eta 

administrazioarekiko auzietakoan. 

 

Nafarroako Foru Komunitatean eztabaidak konpontzeko bitarteko egokiak garatu direnez, 

esperientzia sendo bat pilatu da eta hori da, hain zuzen ere, foru lege honen oinarria. Gainera, 

oro har, adostutako irtenbide horien aldeko apustuak Nafarroak Garapen Jasangarrirako 

Helburuak betetzeko duen konpromisoari ere erantzuten dio. Zehazki, 2030 Agendaren 

Garapen Jasangarriaren 16. helburua lortu nahi da: Gizarte bidezko, baketsu eta inklusiboak 

sustatzea eta, aldi berean, zuzenbide-estatua finkatzea eta guztiontzako justizia eskuratzeko 

berdintasuna bermatzea. 

 

Justizia errestauratiboak eta bitartekaritzak garapen nabarmena izan dute Nafarroan duela 15 

urte baino gehiagotik. Gaur egun, prozesu judizial tradizionalaren osagarri diren eztabaidak 

konpontzeko bide horien aldeko apustua,  politika publiko finkatu bat da, Nafarroako 

Gobernuak, eragile juridikoek eta gizarte zibilak babestua, justiziaren zerbitzu publikoaren zati 

den aldetik. Hasieran, lehen bitartekaritza-proiektuak erregulazio espliziturik gabe ezarri ziren, 

ia finantzaketarik gabe. Urteak igaro ahala, legegintzan aurrerapen handia egin da estatuan 

eta nazioartean, eta Nafarroako Gobernuko Justizia Zuzendaritza Nagusiak laguntza 

ekonomiko handia eman du. Horregatik, Estatuko eta Europako erregulazioa osatu behar da, 

Foru Komunitatearen eskumeneko bitartekaritzako eta justizia errestauratiboko zerbitzuen 

prestazioa antolatu eta sustatuko duen foru erregulazio beharrezkoarekin. 

 

Foru lege honek lagunduko du kontzeptualki argitzen justizia errestauratiboaren eta auzi zibil, 

komertzial edo administratiboetako bitartekaritzaren arteko bereizketa, honako hauetan 

oinarrituta: 

 



 

- Estatuko oinarrizko araudia desberdina da. Justizia errestauratiboa Delituaren 

Biktimaren Estatutuari buruzko apirilaren 27ko 4/2015 Legeak arautzen du, eta 

bitartekaritza zibila eta merkataritzakoa, berriz, uztailaren 6ko 5/2012 Legeak, auzi zibil 

eta merkataritzakoetako bitartekaritzari buruzkoak.  

- Xede desberdinak dituzte. Justizia errestauratiboaren kasuan, biktimari eragindako 

kaltea konpondu nahi da, eta biktima-eragilearen gizarteratzea sustatu;  auzi zibil eta 

merkataritzakoetako bitartekaritzaren helburua, berriz, prozesu judiziala saihesten edo 

amaitzen duten akordioak lortzea da. 

- Justizia errestauratiboak beste metodologia batzuk erabiltzen ditu, bitartekaritzaz gain, 

hala nola zirkuluak eta konferentziak. 

- Zigor eremua xedaezina da alderdientzat, zuzenbide publikokoa delako; arlo zibilak eta 

merkataritzakoak, berriz, gatazkak modu autonomoan osatzea ahalbidetzen dute. Hori 

oro har esanda, izan ere, salbuespenak baitaude bi ordenetan: delitu pribatuak eta 

erdi-publikoak, adibidez, edo adingabeen eta pertsona kalteberen eskubideei eragiten 

dieten prozesu zibilak.  

 

Desberdintasun horiek direla eta, beharrezkoa da sustapen-metodo desberdinak bultzatzea, 

gaur egun Nafarroan gertatzen den bezala. Bestalde, antolaketari dagokionez, positiboa da 

kudeaketa bateratzea, Justiziako Zuzendaritza Nagusiaren esparruan txertatuz; izan ere, bi 

erakunde juridikoek, azaldu berri diren desberdintasunak badituzte ere, ohiko prozedura 

judizialaren osagarriak diren metodoak dira. Horregatik, Lege Aurreproiektu bat egitea 

proposatzen da, zeinaren oinarrizko egiturak Atariko Titulu bat izanen duen, justizia 

errestauratibo penalaren eta bitartekaritza zibil, komertzial eta administratiboaren alderdi 

orokor eta komunak arautuko dituena; ondoren, Justizia errestauratiboaren ezaugarriei, 

xedeei, antolaketari eta sustapenari buruzko titulu espezifiko bat, alde batetik, eta antzeko 

edukia duen beste bat, zigor-arlokoak ez diren jurisdikzio-ordenetako bitartekaritzari buruzkoa. 

 

B) Araua onestea beharrezkoa eta egokia ote den. 

 

Eremu horiei buruzko Estatuko araudia onartzearekin batera, ez da beharrezkoa den foru 

erregulaziorik egin, Nafarroako Gobernuaren eskumenekoak diren antolakuntza eta giza 

baliabideen antolamendua xedatzeko. 

 

Ildo horretan, Zigor Betearazpeneko eta Justizia Errestauratiboko Zerbitzua sortu berriak, 

Justizia Zuzendaritza Nagusiaren organo kudeatzaile espezializatu gisa, aukera nabarmena 

eskaintzen du justizia errestauratiboaren eta bitartekaritzaren zerbitzuak arautzeko, haren 

eskumenekoak baitira (9/2021 Foru Dekretua, otsailaren 10ekoa. 2021eko otsailaren 26koa 

NAO).  

 

Era berean, foru legearen aurreproiektu honek aukera emanen du Espainiaz gaindiko 

erakundeek aldarrikatutako azken arau-berrikuntzekin bat datorren ikuspegia sustatzeko, hala 

nola Europako Kontseiluko Ministroen Batzordearen justizia errestauratibo penalaren arloko 

CM/Rec (2018) 8 gomendio garrantzitsua.  

 



 

Aurreproiektua modu parte-hartzailean eta metodologia errestauratiboak erabiliz eginen da, 

hala nola elkarrizketa-zirkuluak, eta horrek adituen, profesionalen eta herritarren inplikazioa 

erraztuko du lege-testuaren baterako sorkuntzan, Gobernu Irekiaren printzipioekin bat etorriz. 

 

 

C) Arauaren helburuak. 

 

- Gizarte bidezkoagoa, baketsuagoa eta inklusiboagoa sustatzea, zuzenbide estatua 

sendotuz eta pertsona guztiek justiziara iristeko berdintasuna dutela bermatuz. 

- Justizia Administrazioaren esparruan, justizia errestauratiboaren eta gatazkak auzitara 

joan gabe konpontzeko bideak bultzatzea. 

- Justizia errestauratiboaren definizioak, ezaugarriak eta funtzioak ezartzea, alde 

batetik, eta bitartekaritza zibil, komertzial eta administratiboarenak, bestetik.  

- Nafarroako Gobernuaren eskumenekoak diren antolakuntza eta giza baliabideen 

antolamendua arautzea. 

 

D) Egon litezkeen beste aukera batzuk (arauemaileak eta arauemaile ez direnak) 

 

Justizia errestauratiboko eta bitartekaritzako sistemen artikulazio xehatua jarduketa-

protokoloen bidez eginen da, eta inplikatutako eragile garrantzitsuen parte-hartzea izanen du. 

 

Iruñean, 2021eko abuztuaren 31n. Zigor Betearazpeneko eta Justizia Errestauratiboko 

Zerbitzuko zuzendaria, Jorge Ollero Perán. (Sinadura jatorrizkoan dago) 

 

 

 


