
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRITARREN PARTE-HARTZEARI BURUZKO TXOSTENA, BITARTEKARITZARI ETA JUSTIZIA 

ERRESTAURATIBOARI BURUZKO FORU LEGEAREN AURREPROIEKTUARI DAGOKIONA 

 
 
 
 

Migrazio Politiketako eta Justiziako kontseilariaren abuztuaren 31ko 24/2021 Foru Aginduaren 

bidez, abian jarri zen Bitartekaritzari eta Justizia Errestauratiboari buruzko Foru Legearen 

aurreproiektua egiteko prozedura, eta Justiziako Zuzendaritza Nagusiko Zigor Betearazpeneko 

eta Justizia Errestauratiboko Zerbitzuari agindu zitzaion hura tramitatzea. 

 

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publikoari buruzko 

martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 133. artikuluak xedatzen duenez, lege-aurreproiektu 

hori egin aurretik, kontsulta publiko bat sustatu zen, Nafarroako Gobernu Irekiaren Atariaren 

bidez, non jaso nahi baitzen zer iritzi duten etorkizuneko arauaren eraginpean gerta litezkeen 

pertsonek eta ordezkaritza handieneko erakundeek, honako hauei buruz: 

- Ekimenaren bidez zein arazo konpondu nahi diren. 

- Araua onestea beharrezkoa eta egokia den. 

- Arauaren helburuak. 

- Aukeran dauden beste konponbide batzuk (arauemaileak eta arauemaile ez direnak). 
 
 

Aldez aurreko kontsulta hori Gobernu Irekiaren webgunean argitaratu zen, eta iradokizunak 

aurkezteko aldi bat ezarri zen, 2021eko irailaren 3tik urriaren 3ra arte, egun hori barne. 



 

 

Jendaurreko epe horren ondotik, zenbait iradokizun jaso ziren bi proposamen-dokumenturen 

bidez, aldez aurreko kontsulta publikoaren azken txostenean ageri bezala (txostena 2021eko 

abenduaren 1ekoa da eta espedientera gehitu zaio). 

 

Ondotik, foru legearen aurreproiektua jendaurrean jarri da 2022ko otsailaren 16tik martxoaren 

25era arte, hala xedatzen baitu Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru 

sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 14ko 11/2019 Foru Legearen 133.2 

artikuluak, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko 

maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 21. artikuluari dagokionez. 

 
Epe horretan hiru ekarpen jaso dira. 

 
 

Lehenbizikoa, Magaly Marrodán andreak bidali du, eta aurreproiektuaren 33. eta 39. artikuluei 

buruzko iruzkinak dira. Hala, 33. artikuluan, arlo zibileko, merkataritzako, administrazioko eta 

laneko bitartekaritzaren kontzeptua arautzen duen artikuluan alegia, bitartekaritzaren 

definizioari hauxe eransteko eskatzen du: bitartekaritza liskarrak “prebenitu eta kudeatzeko” 

bitarteko bat dela eta ez soilik haiek konpontzeko bitarteko bat. Ekarpen hori baztertu egin 

behar da; izan ere, bitartekaritzak liskarrak prebenitu eta kudea baditzake ere, 33. artikulu 

horrek judizio barneko bitartekaritza arautzen du, non liskarra esplizituki azaleratu baita 

prozesu judizial bat irekiz. Hortaz, eta estatuko erregulazioarekin bat etorriz, judizio barneko 

bitartekaritza liskarrak konpontzeko bitarteko gisa definitzen da, baina horrek ez du esan nahi 

prebentzio baliabide eraginkorra ez denik beste eremu batzuetan. Gero, 39. artikuluan, 

bitartekarien erregistro bat sortzeko eskatzen da, Administrazioak zaindu beharrekoa, eta 

orobat eskatzen da mugarik ez jartzeko bitartekaritza-erakunde batekoak ez diren pertsonei 

bitartekaritzan jarduteko. Puntu hori dela eta, esan beharra dago ez dela inolaz ere 

bitartekaritzan aritzeko mugarik jartzen. Bitartekaritza lanbide pribatua da, eta hartan 

jarduteko estatuko legedian ezarri baldintzak bete behar dira (5/2012 Legea, uztailaren 6koa, 

Gai Zibil eta Merkataritzakoetako Bitartekaritzari buruzkoa, eta hura garatzeko 

erregelamendua). Foru araudiak ez dio inolako trabarik ezartzen jardun libre horri. 



 

 

 Era berean, jakina denez, Justizia Ministerioaren mendeko Bitartekarien eta Bitartekaritza 

Erakundeen Erregistroa ere badago. Dirudienez, herritar horrek bitartekarien Nafarroako 

erregistroa sortzea proposatzen du. Aukera hori arreta handiz aztertu da, eta erabaki da 

Nafarroako Bitartekaritza Erakundeen Erregistroa baizik ez sortzea. Uste dugu Bitartekarien 

Nafarroako Erregistroak ez liekeela balio erantsirik ekarriko ez herritarrei ez profesionalei, 

halako erregistro batek estatuko legearen baldintzak betetzen dituztenak baizik ezin izanen 

lituzkeelako onartu bitartekari moduan. Hau da, Estatuko Erregistroko informazioa bikoiztuko 

luke. Nafarroako Bitartekaritza Erakundeen Erregistroan, berriz, estatuko legearen baldintzak 

betetzen dituzten erakundeak inskribatuko dira, eta, gainera, kalitate-zigilu batez bereiziko ditu 

erakundeak, estandar zorrotzagoak betetzen dituztela egiaztatuz gero.  Egia da beste 

autonomia-erkidego batzuek beren bitartekarien erregistroak sortu dituztela, estatukoaren 

osagarri, baina Nafarroako Foru Komunitatearen kasuan, dauden bitartekaritza-erakundeen lan 

sendoa kontuan hartuta, nahiago izan da irtenbide horren alde egitea, efizienteagoa delako eta 

kostu ekonomiko eta administratibo gutxiago dituelako. 

 

Bigarren ekarpena Nafarroako Gizarte Langileen Elkargo Ofizialak bidali du, eta 6., 8., 9., 32., 

38., 40., 42. eta 51. artikuluei buruzko proposamen xeheak egiten ditu. Proposamen horiek 

zehaztasun handiagoa eskatzen dute artikulu horietan guztietan (“zehatzera jotzea”), eta horri 

buruzko neurriak azaltzen dira. Ñabartu egin behar da zehaztasun handiagoz jarduteko 

iradokizun hori, Foru Legeak ez dezan zehaztasun gehiegizkorik izan eta helburuak lortzeko 

behar diren jarduketa guzti-guztiak xehetasunez arautu. Horregatik, foru legeak berak ezarri du 

erregelamendu bidez garatuko dela, eta, gainera, hautatu den teknika legegilearen arabera, 

justiziaren arloan eskumena duen departamentuari betebehar hau ezarri zaio: lau urteko plan 

estrategiko bat egitea, baita bi urteko kalitate-plan bat ere, behar diren laguntza-, prestakuntza- 

eta gainbegiratze-neurriak jasoko dituena. Bi plan horietan alorreko erakunde eta entitateek 

ere parte hartuko dute. Bigarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera, plan horiek 

egiteko epea urtebetekoa izanen da. Zehaztasun handiagoko eskaera horiez gain, Gizarte 

Langileen Elkargo Ofizialak honako hau adierazi du III. titulua dela eta (judizioz kanpoko 

jardunbide errestauratibo komunitarioei buruzkoa): alde batetik, ez dela ulertzen aukeraturiko 

terminologia, eta, bestetik, eremu hori ez litzatekeela borondatezko parte-hartzera mugatu 

behar. 



 

 

 Terminologia dela eta, adierazi behar da “jardunbide errestauratibo" terminoa nahiko 

zabalduta dagoela nazioartean. Kontzeptu horren bidez, batera bildu nahi dira gatazkak 

prebenitu, kudeatu eta ebazteko auzitegiez kanpoko metodologia guztiak, bat egiten dutenak 

bitartekaritzaren eta justizia errestauratiboaren ikuspegiarekin eta printzipioekin.  Hala, 

elkarrizketa, gizarte-kohesioa eta bakearen kultura sustatzeko eskoletan, familietan, auzoetan 

eta gainerako eremuetan erabiltzen diren jardunbideak arautzen dira. Foru legeak modu 

integratu batean definitu, babestu eta sustatzen ditu jardunbide horiek: horixe da legearen 

berritasunetako bat, Nafarroa aitzindaritzan paratuko duena nazioartean. Gizarte Langileen 

Elkargo Ofizialak ongi dioen bezala, lan hori oso presente dago gizarte-zerbitzu komunitarioen 

lanean, eta lege honen bidez ez dira jardun horiek desprofesionalizatu nahi, profesionalek 

gidatu beharreko jardunak baitira, baina boluntarioen parte-hartzea handitu nahi da, 

prestakuntza egokia bermatuz, Finlandiako eta Norvegiako bitartekaritza komunitarioen 

zerbitzuen antzera. 

 

Azkenik, hirugarren ekarpena identifikatu gabeko norbaitek egin du eta 1., 3., 33., 54. artikuluei 

eta hirugarren xedapen gehigarriari buruzkoa da. "Konponbide baketsua sustatu" 

esamoldearen ordez, beste esamolde hau erabiltzeko iradokitzen du: "gatazkak elkarrizketaren 

bidez kudeatzeko eta konpontzeko mekanismoak sustatu eta bultzatzea". Ekarpena igorri 

duenak argudiatzen du gatazkak modu baketsuan konpontzeari buruz hitz egitean uler 

daitekeela liskarrak ebazteko bitarteko heterokonpositiboak ez direla baketsuak. Hori ez da 

hala, ekarpena egin duenak ongi arrazoitu duen bezala, eta auzibide judiziala edo arbitrajea ere 

bide baketsuak eta legitimoak dira. Hala ere, egokia da xedatzea legearen xedea dela “gatazkak 

modu baketsuan” konpon daitezen sustatzea, justizia errestauratiboa eta bitartekaritza 

arautuz, bai eta jardunbide errestauratibo komunitarioak ere; izan ere, bitarteko jakin batzuk 

arautzen dira, aipatzen diren bitarteko autokonpositibo horiek alegia, ez besterik, eta frogatua 

da bitarteko horiek eraginkorrak direla gatazkak modu baketsuan konpon daitezen sustatzeko, 

baina horrek ez du esan nahi ez dagoenik legeak arautzen ez dituen beste bitarteko batzuk ere. 

3. artikuluari dagokionez, honako tarteki hau gehituko da: “enkarguari uko egitea edo hartan 

atzera egitea”; hala, argi geldituko da bitartekariek edo bideratzaileek alderdien moduan erabil 

ditzaketela ekintza horiek. 



 

 

 Bestalde, ez da uste beharrezkoa denik inpartzialtasuna eta neutraltasuna bi apartatutan 

bereiztea; izan ere, ñabardura ezberdinak dituzten arren, uler daiteke halako prozesuak 

bideratu behar dituen printzipio beraren adierazpenak direla, hots, “norbaiten alde ez jartzeko” 

printzipioarenak. 33. artikuluko bitartekaritzaren kontzeptuari dagokionez, ez da 

beharrezkotzat jotzen “prozesua” dela eranstea, 41. artikuluan zehazten delako hori. Bigarren 

paragrafoari dagokionez, aztertu eginen da sistematikoki egokiagoa den beste nonbait para 

daitekeen. 54. artikuluari eta hirugarren xedapen gehigarriari dagokienez, ulertu behar da 

judizioz kanpoko bitartekaritza jardunbide errestauratiboen kontzeptuan sartuta dagoela. 

 

Ekarpen guztiak aztertu ondoren (txosten honetan azaldu moduan hartzen dira kontuan), 

aurrera segituko du arau-proposamen hau izapidetzeko prozesuak. 

 

Iruña, 2022ko apirilaren 21a. Zigor Betearazpeneko eta Justizia Errestauratiboko Zerbitzuko 
zuzendaria, Jorge Ollero Perán. 


