
 87E/2021 FORU AGINDUA, urriaren 20koa, Herritarrekiko 

Harremanetako kontseilariarena, zeinaren bidez hasiera ematen baitzaio 

Eskuin muturreko taldeek edo funtzionario publikoek eragindako motibazio 

politikoko ekintzen biktimen errekonozimenduari eta erreparazioari 

buruzko martxoaren 26ko 16/2019 Foru Legea aldatzeko foru legearen 

aurreproiektua prestatzeko prozedurari 

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. 

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. 

Igorpen horrek zailtasun batzuk dakartza, praktikan aplikatzea ezinezko egiten 

dutenak. Besteak beste, honako hauek: 

- Oztopo teknikoak daude terrorismoaren biktimen legeria martxoaren 26ko

16/2019 Foru Legearen helburuetara egokitzeko eta modulatzeko, eta

arrisku nabaria dago administrazioarekiko auzien auzitegietan aurkaratu

daitekeen gehiegizko erregulazioan erortzeko, erregelamendu bidez

modulatzeko gaitasun hori mugatua baita.

- 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.  

 

- Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Foru Legearen arabera, 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, hain zuzen ere, 

egoera horiek direnean gehien gertatzen direnak.   

Horregatik, Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko apirilaren 28ko 9/2010 Foru 

Legera egindako igorpena gainditzeko, bai eta horrek dakartzan arazoak 

gainditzeko ere, beharrezkoa da hasiera ematea Eskuin muturreko taldeek edo 

funtzionario publikoek eragindako motibazio politikoko ekintzen biktimen 

errekonozimenduari eta erreparazioari buruzko martxoaren 26ko 16/2019 Foru 

Legea aldatzeko foru legearen aurreproiektua prestatzeko prozedurari. Hartan, 

arrazoi politikoengatik indarkeria jasan duten pertsonen aldeko prestazio zehatzak 

ezarriko dira, biktimei eta laguntzen hartzaileei beharrezkoa den segurtasun 

juridikoa emanen zaie, eta, gainera, biktimen kolektibo desberdinen 

(terrorismoaren biktimak/indarkeria politikoaren biktimak) babesa parekatu 

dadin bermatuko da. 

Ildo horretan, Bakearen, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritza Nagusiari 

dagokio bakearen eta bizikidetzaren aldeko kultura bultzatzeko politikak sustatzeko eta 

koordinatzeko eskumena, betiere giza duintasunean eta giza eskubideekiko 



konpromisoan oinarriturik, bai eta motibazio politikoko ekintzen biktimei 

errekonozimendua eta erreparazioa emateko prozesuak garatzeko eskumena ere, bat 

etorriz Herritarrekiko Harremanetako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen 

duen urriaren 30eko 271/2019 Foru Dekretuarekin.  

Horrenbestez, Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 

3ko 14/2004 Foru Legearen 41. eta 51. artikuluek ematen dizkidaten eskumenak 

erabiliz, 

AGINTZEN DUT: 

1. Hasiera ematea Eskuin muturreko taldeek edo funtzionario publikoek 

eragindako motibazio politikoko ekintzen biktimen errekonozimenduari eta 

erreparazioari buruzko martxoaren 26ko 16/2019 Foru Legea aldatzeko foru 

legearen aurreproiektua prestatzeko prozedurari. 

2. Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zerbitzua izendatzea, departamentuko 

Idazkaritza Tekniko Nagusiarekin batera, hura prestatu eta tramitatzeaz 

arduratuko den organo gisa. 

3. Foru Agindu hau igortzea Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zerbitzuari eta 

departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiari, behar diren ondorioak izan ditzan. 


