
ALDEZ AURREKO KONTSULTA PUBLIKOA, ESKUIN MUTURREKO 

TALDEEK EDO FUNTZIONARIO PUBLIKOEK ERAGINDAKO 

MOTIBAZIO POLITIKOKO EKINTZEN BIKTIMEN 

ERREKONOZIMENDUARI ETA ERREPARAZIOARI BURUZKO 

MARTXOAREN 26KO 16/2019 FORU LEGEA ALDATZEKO FORU 

LEGEAREN AURREPROIEKTUARI BURUZKOA 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 

urriaren 1eko 39/2015 Legearen 133 artikuluak dioena betez, foru legearen 

aurreproiektua prestatu aurretik kontsulta publikoa egin behar da, 

Nafarroako Gobernuaren webgunearen bidez, lege horren eraginpean 

gerta litezkeen herritarren eta ordezkaritza handiena duten erakundeen 

iritzia biltzeko. Kasu honetan, foru legearen aurreproiektu honen asmoa da 

aldatzea martxoaren 26ko 16/2019 Foru Legea, Eskuin muturreko taldeek 

edo funtzionario publikoek eragindako motibazio politikoko ekintzen 

biktimen errekonozimenduari eta erreparazioari buruzkoa. Kontsulta 

publiko hori honako hauen gainekoa izanen da: 

a) Ekimenarekin zein arazo konpondu nahi diren. 

b) Araua onestea beharrezkoa eta egokia den. 

c) Arauaren helburuak. 

d) Aukeran dauden beste konponbide batzuk (arauemaileak eta arauemaile 

ez direnak). 

Balio beza agiri honek aipatutako foru legearen aurreproiektua prestatu 

aurreko kontsulta publikoa izapidetzeko oinarri gisa. 

a) Ekimenarekin zein arazo konpondu nahi diren. 

Martxoaren 26ko 16/2019 Foru Legeak arautzen du Nafarroan eskuin 

muturreko taldeek edo funtzionario publikoek eragindako motibazio 

politikoko ekintzen biktimen errekonozimendu eta erreparaziorako sistema. 

Zehazki, 12. artikuluan, biktimek osasun-laguntzarako eta kalte fisiko, 

psikologiko eta materialengatiko kalte-ordainak jasotzeko duten eskubidea 

finkatzeari dagokionez, Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko apirilaren 28ko 

9/2010 Foru Legean xedatutakora jotzen du. 

Igorpen horrek hainbat arazo eragiten ditu aplikatzerakoan, eta arazo horiek 

konponbide arauemaile bat behar dute, foru lege mailakoa. 



Ildo horretan, Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko apirilaren 28ko 9/2010 

Foru Legeak erreparazio-neurri batzuk ezartzen ditu (kalte-ordainak, 

laguntzak), Estatuak eman ditzakeenen osagarri. Kalte-ordainen eta 

laguntzen zenbatekoa Estatuko Administrazio Orokorrak emandako 

zenbatekoen % 30 izanen da (3. artikulua). Laburbilduz, Nafarroako kalte-

ordaina Estatukoaren osagarria da, baina terrorismoaren biktimei ez 

bezala, motibazio politikoko biktimei Estatuak inoiz ez die kalte-ordainik 

eman, eta horrek garamatza ezeren % 30 ordaintzeko asmo absurdura. 

Baldin eta % 30eko laguntza osagarriaren formula aplikatzen bada 

motibazio politikoko ekintzengatiko biktimentzako laguntzen muga gisa, 

horrek terrorismoaren biktimekiko tratu-desberdintasun nabarmena 

legeztatzea ekarriko luke, horiek jasotzen baitute Estatuaren kalte-ordaina 

gehi lehen aipatutako osagarri autonomikoa, eta motibazio politikoko 

biktimek berriz jasandako eta egiaztatutako kalteengatik % 30eko kalte-

ordaina soilik jasoko bailukete. Beraz, ez da bermatzen biktimen 

kolektiboen arteko tratu-berdintasuna (terrorismoaren biktimen eta 

motibazio politikoko biktimen artekoa); hori kontraesan nabarmena da 

diskriminaziorik ezaren eta biktimen aldeko tratuaren printzipioarekin, 

martxoaren 26ko 16/2019 Foru Legearen 5.3 artikuluan jasotakoarekin. 

Igorpenetik sortutako arazoekin jarraituz, Terrorismoaren Biktimei 

Laguntzeko Foru Legean, kalte psikiko ordaingarriak dira baliaezintasun 

handia, ezintasun iraunkor absolutua eta ezintasun iraunkor osoa. Hortaz, 

terrorismoaren biktimentzako foru araudia zorrotz aplikatuz gero, motibazio 

politikoko biktimei ezingo litzaieke kalte-ordainik eman ezintasun iraunkor 

partzialaren, baliaezintasunik gabeko lesio iraunkorren eta aldi baterako 

ezintasunaren ondoriozko kalte psikiko edo psikologikoen kasuetan, nahiz 

eta Estatuak jasotzen dituen kalte-ordain horiek terrorismoaren 

biktimentzako. 

Gainera, arau zehatz batera igortzen da, legezko izena erabiliz: 9/2010 Foru 

Legea, apirilaren 28koa, Terrorismoaren Biktimei Laguntzekoa. Ez da 

araudi orokor bat aipatzen, oso arau zehatz bat baizik, eta, beraz, hura 

indargabetzen bada, desagertu eginen litzateke 16/2019 Foru Legean 

ezarritako kalte-ordainen sistema; izan ere, egiten duen igorpena 

indargabetutako eta, beraz, existitzen ez den araudi batera eginen litzateke.   

Bestetik, bigarren xedapen gehigarrian, Nafarroako Gobernuari ahalmena 

ematen zaio aipatutako foru legea erregelamendu bidez gara dezan, eta, 

bereziki, terrorismoaren biktimei buruzko legerian aurreikusitako kalte-

ordainak eta laguntzak modulatu eta egokitu ditzan, martxoaren 26ko 



16/2019 Foru Legearen helburuetara, hau da, eskuin muturreko taldeek edo 

funtzionario publikoek eragindako motibazio politikoko ekintzen biktimen 

errekonozimenduari eta erreparazioari buruzko legearen helburuetara. 

Biktimen kolektiboek (terrorismoa eta motibazio politikoa) jasotzen dituzten kalte-

ordainak hurbiltzeko asmoz, erregelamenduzko garapenean baimentzen den modulazio 

horrek oztopo teknikoak ditu, eta gehiegizko erregulazioa gertatzeko arriskua dago, 

araudiaren bidez modulatzeko gaitasun hori mugatua baita. Laburbilduz, 

modulatzeak ez du uzten legea eraldatzen, ezta aldatzen ere; beraz, 

aipatutako modulazioak, erregelamendu bidez egindakoak, ezin izanen 

luke zuzendu kolektibo horien arteko tratu-desberdintasuna. 

b) Araua onestea beharrezkoa eta egokia den. 

Nabarmena da Eskuin muturreko taldeek edo funtzionario publikoek 

eragindako motibazio politikoko ekintzen biktimen errekonozimenduari eta 

erreparazioari buruzko martxoaren 26ko 16/2019 Foru Legearen 

erregelamendu bidezko garapena ez dela aski lege horren helburuak 

betetzeko; hortaz, beharrezkoa da aldatzea, arau-maila bera duen beste 

arau baten bidez. 

Aldaketak 12. artikuluari eraginen dio; izan ere, artikulu horretan arautzen 

dira biktima deklaratzearen ondorioak, erreparazio-neurri zehatzak 

ezartzeko arrazoi politikoek eragindako indarkeriaren biktimentzat, 

erreferentziatzat hartuta oro har Estatuko legeriak terrorismoaren 

biktimentzat ezarritakoak. 

Hasia da jada Errekonozimendu eta Erreparaziorako Batzordea 

izendatzeko eta eratzeko prozedura. Batzorde horrek baloratuko ditu 

eskabideak eta proposatuko ditu, hala dagokionarentzat, biktima 

deklaratzea eta erreparazio-neurriak. Horregatik, beharrezkoa da 

batzordea lanean hasi aurretik onestea aldaketa.  

c) Arauaren helburuak. 

Martxoaren 26ko 16/2019 Foru Legeak Terrorismoaren Biktimei 

Laguntzeko apirilaren 28ko 9/2010 Foru Legera egindako igorpena 

gainditzea. 

Arrazoi politikoengatik indarkeria jasan duten pertsonen aldeko prestazio 

zehatzak finkatzea. 

Biktimen kolektibo desberdinen (terrorismoaren biktimak/indarkeria 

politikoaren biktimak) babesa parekatu dadin bermatzea. 



Beharrezko segurtasun juridikoa ematea biktimei eta laguntzen hartzaileei. 

d) Aukeran dauden beste konponbide batzuk (arauemaileak eta 

arauemaile ez direnak). 

Neurriaren izaerak eta norainokoak eskatzen du foru lege mailako arau bat. 

 

Iruñean, 2021eko urriaren 21ean. 
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