
 

 

 

 

 

 

 

ALDEZ AURREKO KONTSULTA PUBLIKOA, NAFARROAKO JUSTIZIA KONTSEILUA SORTZEN 
DUEN FORU DEKRETUAREN PROIEKTUARI BURUZKOA 

 

Justiziako zerbitzu publikoa era egokian emateko, beharrezkoa da zenbait administrazio 

publikok, organo konstituzionalek eta erakundek parte hartzea, gainjartzen diren eskudantziak 
baitituzte testuinguru konplexu batean, hala lurraldeari nola eginkizunei dagokienez. Hortaz, 
beharrezkoa da elkarren artean koordinatzea. Estatuko hiru botereek era koordinatuan bete 
behar dituzte esleiturik dituzten eginkizunak, zeinek bere eskumenen eremuan. Nafarroako 
Foru Komunitateak jartzen ditu zerbitzu publiko hau emateko beharrezkoak diren baliabide 
material eta giza baliabide guztiak. Eskumen hori bere gain hartu duenez, erantzukizun berezia 
du zerbitzuaren funtzionamenduari dagokionez, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta 
Hobetzeari buruzko Lege Organikoak gure autogobernuari esleitzen dizkion eskumenen 
esparruan. Ildo horretan, frogaturik gelditu da sektore honen krisia gobernatzeko modu 
eraginkorra dela Justizia Ministerioak honako hauekin batera bultzaturiko koordinazioa: 
Justizia Auzitegi Nagusia, Fiskaltza, Justizia Administrazioaren letraduak, Abokatuen eta 
Prokuradoreen Elkargoak, gizarte graduatuak, sindikatuen bidez transferitutako langileak, eta 
abar. Hortaz, koordinazio horri eutsi behar zaio. Horrenbestez, beharrezkoa da parte hartzeko 
foro bat izatea, zeresana duten sektore guztiei hitza emateko erabakiak hartzeko prozesuan, 
ahalik eta adostasun handienarekin har daitezen erabaki horiek. Bestalde, une honetan 
gizartea asko aldatzen ari da Justiziaren arloari dagokionez. Zenbait erronka ditugu –besteak 
beste, iraultza digitala eta klima larrialdia–, eragin sakona izanen dutenak auzi motetan, horiek 
ebazteko moduan eta Justizia Administrazioa kudeatzeko eran. Horregatik, Foru Komunitateak 
eskura izan behar ditu beharrezkoak diren tresnak, aldaketarik egiten bada mekanismoak izan 
daitezen erakundeek parte hartzeko, eta kontsentsua eta eraginkortasuna lortzeko. Horrela, 
lortuko da Justizia zerbitzuaren bidez ziurtatzea kohesio soziala eta gizartearen garapen 
jasangarria, dialogoa, lankidetza eta gobernantza erabiliz horretarako, “Justizia 2030” 
delakoan jasotako printzipioekin bat. 

Azaroaren 30eko 361/2004 Foru Dekretuaren bidez, Nafarroako Justiziako Aholku Kontseilua 
sortu zen, eta gero aldaketak egin ziren urtarrilaren 57/2007 Foru Dekretuaren bidez. Hala ere, 
aholkularitza organo horrek ez du jardunik izan 2011tik. Hortaz, planteatu da foru dekretu hau 
prestatzea, helburu izanik parte hartzeko eta lankidetzarako foro bat aktibatzea, justiziako 
zerbitzu publikoa ematen duten sektore guztiek bide bat izan dezaten erabakiak hartzeko 
prozesuan parte hartzeko, eraginkortasunez. 

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publikoari buruzko 
martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 133.1 artikuluak xedatzen duenez, lege 
aurreproiektu bat edo erregelamendu proiektu bat egin aurretik, kontsulta publiko bat 
sustatzen ahalko da lege aurreproiektuetarako, eta horixe sustatuko da erregelamendu 
proiektuetarako, Nafarroako Gobernu Irekiaren Atariaren bidez, non jasoko baita zer iritzi 
duten etorkizuneko arauaren eraginpean gerta litezkeen subjektuek eta ordezkaritza 
handieneko erakundeek, honako hauei buruz: ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak, 
foru dekretua onesteko premia eta egokitasuna, arauaren xedeak eta egon litezkeen beste 
aukera batzuk, arauemaileak eta ez arauemaileak. 



Bestalde, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko 
maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legeak 21. artikuluan ezartzen duenez, Nafarroako 
administrazio publikoek argitara eman behar dituzte kontsulta publikoak, foru legeen 
aurreproiektuak eta erregelamendu proiektuak egin aurretik planteatzen direnak. 

Xedapen horiek betez, herritarrek, erakundeek eta elkarteek, egoki iritziz gero, planteaturiko 
arau proposamenaren gainean dituzten ekarpenak igor ditzakete helbide elektroniko 
honetara: sgt.migracionyjusticia@navarra.es. Ekarpenak aurkezteko epea 15 egun 
baliodunekoa da, argitaratu eta biharamunetik aitzina. 

 

Iruñean, 2020ko abuztuaren 3an. 
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