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1. Justiziaren Plan Estrategikoa 2022-2028 (JPE 2022-2028): sarrera 

1.1. JPE 2022-2028, Eusko Jaurlaritzaren erronka estrategikoa 

2020ko urriaren 13an, Gobernu Kontseiluak XII. legegintzaldiko Gobernu Programa, «Euskadi 

martxan», onartu zuen erabaki baten bidez. Programa horretan jasotzen da Jaurlaritzak zer 

konpromiso abiarazi behar dituen, herritarrekin XII. legegintzaldirako hartu dituen konpromisoak 

betetzeko. 

II. ardatzean Pertsonak: Osasuna, hezkuntza, zerbitzu publikoak, berdintasuna, gizarte- eta kultura-politikak, 

bizikidetza eta giza eskubideak delakoan 14. jardun-eremua jasotzen da:  Justizia, honako hau kontuan 

hartuta: Justizia Nazio Batuen Garapen Jasangarrirako 16. Helburuan sartzen den funtsezko zerbitzu publiko 

bat da eta Orain arte garatutako bidean aurrera egin behar da, gero eta justizia modernoago, arinago, 

eraginkorrago eta digitalizatuago bat lortzeko xedearekin, Europar Batasuneko justizia-administrazioko 

sistemarik aurreratuenekin bat etorriz. Horrez gain, justizia hori hurbilagoa eta errestauratiboa izango da eta 

pertsonengan zentratuko da, bereziki, pertsonarik ahulenengan. Horretarako, konpromiso hau ezartzen 

da, beste batzuen artean: 97. konpromisoa. Sistema judizial modernoa bultzatzea eta 1. ekimena. Justiziaren 

Plan Estrategiko bat onestea, pertsonengan zentratutako justizia arina, eraginkorra eta digitalizatua 

eraikitzeko parametroak ezarriko dituena. 

2021-2026 Justizia Digitalaren Plana, hemendik aurrera JDP 2021-2026, duela gutxi aurkeztu dena, ildo 
estrategikoetako bat da, JPE 2022-2028 honen funtsezko eta premiazkoenetako bat. Logikoena honako 
denbora-segida honi jarraitzea zen: hurrengo urteetarako Justiziako Plan Estrategikoa lantzea, gero haren Ildo 
Estrategikoetako bat garatzea (JDP 2021-2026, alegia), eta, ondoren, Espediente Judizial Elektronikoa 
(aurrerantzean, EJE) ezartzeko proiektuetan lanean hastea; baina pandemiaren eta beharraren ondorioz, logika 
eta faktoreen ordena aldatu beharra izan dugu. 

Justizia jardun-arloa garatzen duten hiru konpromisoetan (97, 98 eta 99) 26 ekimen aurreikusten 

dira, eta horiek, neurri handiagoan edo txikiagoan, eragiten dute eta JPE 2022-2028 honetan 

sartuta daude. 

https://bideoak2.euskadi.eus/paginas/page_63860/Programa2020_2024_eu.pdf
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1.2. Zer da JPE 2022-2028?  
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1.3. JPE 2022-2028aren egitura 
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indarraldian 

kudeaketarako eta 
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etorkizuneko joerak eta diagnostikoa 
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egoera-diagnostikoa ere 
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programak eta 

proiektuak biltzen ditu 



 

 
 

 

 

Abiapuntuko egoera mugatzea 
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2. Abiapuntuko egoera mugatzea  

2.1. Justiziaren betiereko erreforma 

2.1.1. Espainiako eta EAEko justiziaren modernizazioarekin lotutako mugarri nagusiak 

1997 2001 2002 2003 

Justiziaren Liburu Zuria Estatu-ituna, Justizia 
eraberritzeko 

Puntu neutro judiziala 

Justiziaren aurrean 
herritarrek dituzten 
Eskubideen Gutuna 

Botere Judizialaren Lege 
Organikoa aldatzea 

2007 2008 2009 

Lexnet sistema 2008-2010 Euskadiko Justizia Administrazioaren 
Bulego Judizialak eta Fiskalak Antolatzeko Plana 
(2008ko uztailaren 29ko Gobernu Kontseilua). 

Modernizazio Plana eta Justizia Hobetzeko 
Berehalako Jarduera Plana (BJKN) 

Justizia Sistemaren 
Modernizaziorako Plan 
Estrategikoa 2009-2012 
(Justizia Ministerioa) 

2010 2011 2012 2015 

Mugape eta Plantari 
buruzko Batzordearen 
txostena 

18/2011 Legea, Justizia 
Administrazioko 
informazio- eta 
komunikazio-teknologien 
erabilerari buruzkoa 

AJEEBT sortzea (396/13 
ED, ekainaren 7koa) 

2012-2015 Jarduera 
Plana (Justizia M.) 

2015 Plana: justizia 
bizkortzea, ingurune 
digitaletan 

2020 2021-2022 

3/2020 Legea, irailaren 18koa, Justizia 
Administrazioaren esparruan COVID-19ari aurre 
egiteko neurri prozesalena eta antolaketa-neurriena. 

2030 JM plana 

JDP 2021-2026 

Efizientzia Prozesalaren Legearen proiektua 
Antolaketaren Efizientziaren Legearen proiektua 
Efizientzia Digitalaren Legearen aurreproiektua 
Prozedura Kriminalaren Legearen aurreproiektua 
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2.1.2. Justiziarekin lotuta badaude ere gure eskumen-eremutik kanpo dauden aldagaiak, arau-

erreformen bidez lantzen ari direnak 

Zehazki, talde sustatzailearen saioetan, kontrolatu gabeko aldagai hauek adierazi dira (horien gaineko 

adostasun-mailaren arabera ordenatuta): 

 18/2011 Legea, Justizia Administrazioan Informazio eta Komunikazio Teknologien Erabilera 
arautzen duena, ez da betetzen ari. Lege horrek mundu judizialeko eragileek erabiltzen dituzten 
aplikazioak garatzeko beharrezkoak diren gutxieneko baldintzak (interkonexioa, 
elkarreragingarritasuna eta segurtasuna) ezarri zituen. Baina orain arte ez zegoen komunikazio 
sare bateratu baten eta elkarreragingarritasunaren aldeko apustu garbirik, eta hori guztiz 
beharrezkoa da. Hala eta guztiz ere, COVIDaren ondoriozko krisiak eta horrek justiziaren eremuan 
dituen ondorioei aurre egiteko planteamenduek proposamen berrien agertokia aurreratzen dute, 
lege hori eguneratzeko eta haren aplikazioa sinplifikatu eta bizkortzeko. Besteak beste, honako 
hauetan zehaztuta daude planteamendu horiek: apirilaren 28ko 16/2020 Errege Lege Dekretuan, 
justizia-administrazioaren eremuan COVID-19ari aurre egiteko prozesu- eta antolaketa-neurriei 
buruzkoan, eta irailaren 18ko 3/2020 Legean, Justizia Administrazioaren esparruan COVID-19ari 
aurre egiteko neurri prozesalen eta antolaketa-neurrienean, bai eta efizientzia prozesalari 

buruzko legearen aurreproiektuan ere1.  

 Orain arte Erregistro Zibilaren erreforma, haren desjudizializazioa dakarrena, aplikatu ez bada 
ere, duela gutxiko 3/2020 Legeak, irailaren 18koak, Justizia Administrazioaren esparruan COVID-
19ari aurre egiteko neurri prozesalen eta antolaketa-neurrienak, azken xedapenetako 
hamargarrenean, pixkanaka ezartzeko egutegi bat ezarri du, eta egutegi hori betetzen ari da. 

 Kide anitzeko antolamendua hedatzeko beharra antzeman da, eta horrek berekin dakar kide 
bakarreko epaitegien ordez instantzia-auzitegiak jartzea, zeina antolaketaren efizientziari 
buruzko legearen proiektuan jasota dagoen.   

                                                           
1 Ikus EAEko Justizia Digitalaren 2021-2026 Plana. 
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 Ikerketa penala Fiskaltzari esleitzea komeni da, prozedura kriminalaren lege-aurreproiektuan 
jasotzen baita, baina aldez aurretik bitarteko egokiak esleitu beharko zaizkio fiskaltzari.   

 Bake-justiziak ez dio erantzuten hurbiltasuneko justiziaren eredu argi bati, eta antolaketaren 
efizientziaren legearen proiektuak hori ezabatzea eta udalerrian justizia-bulegoak sortzea 
aurreikusten du.   

 Prozedura judizialen ikuskera zaharkitua dago. Prozedurak ebazteko orduan, premia argia dago 
sinplifikatzeko, ahozkotasunerako, berehalakotasunerako eta alferrikako izapideak ezabatzeko, 
eta epe argiak eta aurrez ezarritakoak ezarri behar dira, baita agintaritza judizialarentzat ere. Gai 
horietako batzuk herabeki jorratzen dira Efizientzia prozesalari buruzko legearen 
aurreproiektuan.  

 Ez dago uniformetasunik epaileek kasu berdinei emandako erantzunean, ezta kasu horietarako 
ebazpen-proposamen automatikoak egiteko mekanismorik ere. Baina efizientzia prozesalari 
buruzko legearen proiektuak lekukoaren prozedurak jasotzen ditu egoera horri erantzuteko.   

 Kultura-aldaketa baten bidez gatazkak ebazteko bitarteko alternatiboak garatzeko beharra dago, 
eta hori zabal jorratzen da antolaketaren efizientziaren legearen proiektuan jurisdikzio-ordena 
zibilerako. 

 Gaur egungo administrazio-errekurtsoen sistema ez da eraginkorra, argi eta garbi, eta haren 
erreforma sakona aztertu beharko litzateke. Errekurtsoen kontzentrazioa, unitateen 
espezializazioa eta lankidetzako sare instituzionalak sortzea gomendagarria da. Gai hori neurri 
batean lantzen da efizientzia prozesalaren legearen proiektuan. 

 

Oro har, talde sustatzailearen saioetan, kontrolatu gabeko beste aldagai batzuk zehaztu dira, eta 

komeni da horiek aipatzea: 

 Efikaziak hedadura handiagoko barruti judizialak eta egoitza handiak behar ditu, horietan 
epaitegiak bil daitezen eta baliabide gehiago eta laguntza-zerbitzu hobeak izan ditzaten.   
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 Lan-ratio oso desberdinak daude. Jurisdikzio eta epaitegi batzuk kolapsatuta daude, eta beste 
batzuek, aldiz, lan-karga askoz txikiagoa dute; baliabideak banatzeko edo esleitzeko orduan ez 
dago mekanismo orekatzailerik. 

 Hautatzeko prozesua eguneratu behar da epailetzan, fiskaltzan eta JALean, zaharkitua eta 
desegokia baita.  

 Zuzenbidearen globalizazioak eta nazioartekotzeak epaileei tresna osagarriak emateko beharra 
dakar, kasuari aplikatzekoak diren arauak, jurisprudentzia eta doktrina denbora errealean 
eskuratu ahal izan ditzaten. 

 

 

2.2. JPE 2022-2028 bat etortzea JMaren eta Justiziaren arloan eskumena dutela 

kogobernantzan ari diren autonomia-erkidegoen proiektuekin 

Gaur egun, egiturazko hainbat erreforma daude martxan Espainiako Justizia Administrazioan. 

Erreforma horiek zenbait legetan gauzatuko dira (efizientzia prozesalari, antolaketaren efizientziari 

eta efizientzia digitalari buruzko legeak, bai eta Prozedura Kriminalari buruzko Legea ere), eta horien 

ondorioz, aldaketa nabarmenak egongo dira planta judizialean: auzialdiko auzitegiak sortzea; 

fiskaltzak delituen ikerketa bere gain hartzea; gatazkak ebazteko bitarteko egokiak arautzea eta 

horrek dakartzan erreforma prozesalak, eta justizia digital eta elektronikoa erregulatzea.  

 
Justizia 20302 
Justizia 2030 Justizia Ministerioaren estrategia bat da, 10 urterako prestatua eta kogobernantzan garatua, 
Zuzenbide Estatua eta Justiziarako sarbidea bultzatzen dituena herrialdea eraldatzeko palanka gisa. 
Justiziaren Zerbitzu Publikoa eraldatzeko estrategia da. 
 
Ez da ohiko plan estrategikoa, lineala, baizik eta diagnostikoari ekitean hasten den estrategia bat, modu 
organikoan garatzen dena beste erakunde batzuekin batera jardunez: Botere Judizialaren Kontseilu 

                                                           
2 Ikus Justicia 2030 webgunea. 

https://www.justicia2030.es/inicio
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Nagusia, Estatuko Fiskaltza Nagusia, autonomia-erkidegoetako gobernuak, ministerioak eta gizarte 
zibileko erakundeak. Justizia Ministerioak bultzatzen du, baina, erabat garatuko bada, ezinbestekoa du 
gobernantza eta ardurak partekatzea, baterako helburuak edukitzeak lausotu egiten baitu eskumen-
banaketa zurruna. 
 
Justizia 2030 estrategia 2020ko martxoan hasi zen ezartzen eta prozesua 2030eko abenduan amaituko da. 
Ordurako, berrikuntzak, hobekuntzak eta eraldaketak guztiz txertatuta egongo dira Justizia 
Administrazioaren egituretan. 
 
Justizia 2030 estrategiak Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Plana lotzen du Justiziaren Zerbitzu 
Publikoarekin, plana gauzatzen baitu arlo horretan. Estrategiaren abiaburua diagnostikoa da, pandemiaren 
larritasunak azkartu egin du, eta herrialdearen proiektuarekin lotu. 2026. urtera arte, estrategiak finantza-
plan zehatza edukiko du eta lortutako helburuen berri eman beharko da. 

 

Zerbitzu publikoaren efizientziarako legeen bultzada 

Justiziaren arloko eskumenak dituzten autonomia-erkidegoekin lankidetzan, Justizia Ministerioa 
honako lege-proiektu hauek bultzatzen ari da: 

 Justiziaren Zerbitzu Publikoaren Efizientzia Prozesalaren Legearen proiektua 

 Justizia Zerbitzu Publikoaren Antolaketaren Efizientziaren Legearen proiektua 

 Justiziaren Zerbitzu Publikoaren Efizientzia Digitalaren Legearen aurreproiektua 

 Prozedura Kriminalaren Legearen aurreproiektua   
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Arau-proiektu horiek, izapidetu ondorengo azken emaitzaren zain, eduki hauetako batzuk edo 
guztiak jorratu nahi zituzten: 
 

Efizientzia 
Prozesalaren 
Legearen 
proiektua 

Gatazkak ebazteko prozedura egokia zeharkako bihurtzea (GEBE) 

Prozedurak ebazteko denborak laburtzea 

Epaiketa digitalak egiteko aukera finkatzea 

Espediente judizial elektroniko jasangarria garatzea 

Justizia Administrazioan ODRa (Online Dispute Resolution) ezartzea 
 

Antolaketaren 
Efizientziaren 
Legearen 
proiektua 

Justizia Administrazioan kogobernantzaren arkitektura sendotzea 

Justiziaren zerbitzu publikoaren kalitate-sistema sortzea 
Auzialdiko auzitegiak hedatzea (3.718 epaitegitik 431 auzitegitara 
igarotzea), eta Bulego Judizial Digitala ere bai 
Justizia-bulegoak ezartzea udalerrietan 

Zerbitzu publikoaren eraldaketa profesionala bultzatzea 
 

Efizientzia 
Digitalaren 
Legearen 
aurreproiektua 

Datuetan oinarritutako justizia bultzatzea AIa erabiliz 
Arartekogabetasun digitala eta bertaratu gabeko jarduketak bultzatzea 
Justiziaren azpiegitura teknologikoak modernizatzea 
Herritarrentzako, profesionalentzako eta enpresentzako zerbitzuak garatzea 
Justiziara iristeko arrakala digitala ezabatzea 

 

Prozedura 
Kriminalaren 
Legearen 
aurreproiektua 

Europako Fiskaltzaren eredua hedatzea 

Ikerketa kriminalaren eredu berria garatzea 

Prozesu penalerako tresna teknologikoak ezartzea 

Zigorrak betearazteko eredu berria eta ABKBa bultzatzea 
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2.3. Eskumen-eremua. Kogobernantzaren konplexutasuna 

Konstituzioaren ondoriozko Justizia Administrazioaren gobernantza-sistema konplexua da, 

harremanen egituran botere eta administrazio guztien eskumenak kontuan eduki behar baitira: 

 Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia (BJKN). 

 Estatuko Fiskaltza Nagusia (EFN). 

 Justizia Ministerioa (JM) 

 Euskal Autonomia Erkidegoa (EAE) 

 Eskumenak transferituta dauzkaten beste autonomia-erkidego batzuk: Andaluzia, Aragoi, 

Asturias, Kanariak, Katalunia, Kantabria, Madrilgo Erkidegoa, Valentziako Komunitatea, 

Galizia, Errioxa eta Nafarroa. 

 Kudeaketa JMaren esku dagoen gainerako erkidegoak: Balear Uharteak, Gaztela-Mantxa, 

Gaztela eta Leon, Extremadura, Murtzia, Ceuta eta Melilla 

Orain arte kogobernantza honetan lanean ari diren organo nagusiak honako hauek dira: 

 JAren Arloko Konferentzia; lankidetza-organoa da, eta bertan daude Estatuko Administrazio 

Orokorra eta JAren jardunerako behar diren baliabide materialen, baliabide ekonomikoen 

eta langileen gaineko eskumenak bereganatuta dauzkaten autonomia-erkidegoak. 

 Estatistika Judizialaren Batzorde Nazionalak (aurrerantzean, EJBN) Justizia 

Administrazioaren estatistika-plan orokor eta bereziak onesten ditu eta Espainiako sistema 

judizialaren estatistika-datuak lortzeko, informatikoki tratatzeko, transmititzeko eta 

ustiatzeko irizpide berdin eta nahitaez bete beharrekoak ezartzen ditu guztientzat. Honako 

hauek osatzen dute: JMa, gai horretan eskumenak dauzkaten autonomia-erkidegoen 

ordezkariak, BJKNa eta EFNa. 

 Administrazio Judizial Elektronikoaren Estatuko Batzorde Teknikoa (aurrerantzean, AJEEBT), 

18/2011 Legeak ezartzen duena -18/11 Legea, uztailaren 5ekoa, JAn informazioaren eta 

komunikazioaren teknologien (IKT) erabilera arautzen duena- eta ekainaren 7ko 396/13 

Errege Dekretuak arautzen duena. Organo horrek JAn erabiltzen diren sistemen eta 
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aplikazioen arteko elkarreragingarritasuna sustatzeko eta ziurtatzeko eskumenak dauzka, 

bai eta administrazioen arteko lankidetza ziurtatzeko eskumenak ere. 

Autonomia-erkidegoan, hauek dira organo garrantzitsuenak: 

 Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusia (EAEJAN) 

 Fiskaltza Nagusia 

 EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko Gobernu Idazkaritza 
 

2.4. Jardun-eremuak (administrazioaren beraren barruan) 

EAEko administrazioaren eta Eusko Jaurlaritzaren beraren barruko jardun-eremu batzuek Justizia 

Administrazioarekiko lankidetza-zerbitzuen eta, oro har, justiziaren zerbitzu publikoaren zeharkako 

azterketan, bai eta haien hobekuntzan ere, esku hartzen dute edo esku hartu behar dute. Hona 

hemen nabarmenenak:   

 Foru-aldundiak (FA) 

 Udalak  

 Eusko Jaurlaritza. Hizkuntza Politika 

 Eusko Jaurlaritza. Berdintasuna 

 Eusko Jaurlaritza. Gizarte-politikak 

 Eusko Jaurlaritza. Segurtasuna 

 Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza 

 Eusko Jaurlaritza. Kultura 

 Eusko Jaurlaritza. Gobernantza 
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2.5. COVID-19a, justiziaren erreforma bizkortzeko aukera   

Esan bezala, pandemia iritsi zenean hasiak ziren JPE 2022-2028 honen hausnarketa- eta diagnostiko-
lanak. COVID-19a arazo bat izan da eta oraindik bada, baina hasierako proposamen batzuk bizkortzea 
ahalbidetu du, ezinezkoak edo oso epe luzera egitekoak zirela ziruditen arren.  
 
Hala, urteak beharko zituztela pentsatutako proiektu batzuk hilabete batzuen buruan gauzatuko dira 
(dagoeneko aipatu ditugun eta abian diren arau-proiektuak). 
 
Izan ere, konfinamendu-aldirako jarri ditugun tresna askori eutsi egingo zaie: aurretiko hitzordua, 
epaiketa eta jarduketa digitalak, mugikortasun-lana, etab 
  



 

 
 

 

 

Joerak, beharrak eta igurikimenak 
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3. Joerak, beharrak eta igurikimenak 

3.1. Joera globalak 

3.1.1. Oro har 

 Berrikuntza. Berrikuntzak abiaduran gertatzen dira arlo guztietan, batez ere teknologian, eta 
horren ondorioz gero eta mundu adimentsuagoa eta mugikorragoa sortzen da. 

 Aldaketa demografikoak. Biztanleriaren hazkundeak, urbanizazioaren hazkundeak, biztanle 
gazteak dituzten herrialdeen eta biztanleria zahartua dutenen arteko alde handiak eta azkar 
hazten ari den erdiko klaseak, negozioen mundua ez ezik, gizarte osoa eta lan globalaren indarra 
ere aldatu dituzte. Txina eta India (1.440 eta 1.400 milioi biztanle, hurrenez hurren) hazten dira 
gehien; 7.800 milioi biztanlekoa da munduko populazioa. 

 Boterearen egitura globala birformulatzea. Gobernuek sendotu egiten dituzte sektore 
pribatuarekiko loturak. Hamarkada askoan izandako atzeraldirik okerrenetik suspertzen ari da 
mundua; sektore publiko eta pribatuen arteko harremanen gorakadak, berriz, izugarri aldatu du 
boterearen oreka globala. 

 Aldaketak finantza-sisteman. Banka globalak eraldaketaren bidez lortu nahi du susperraldia. 
Kriptodirua goraldian da, eta moneta-sistema tradizionaletara «egokitzeko» fasean. 

 

3.1.2. Globalizazioa eta nazioartekotzea 

 Globalizaziorako joera ez dator bat justizia-sistemek duten estatu-esparru hertsiarekin (Europar 
Batasuna eta Giza Eskubideen Nazioarteko Auzitegiak alde batera utzita). Europako zuzenbideak 
eta Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak gero eta eragin handiagoa dute estatuko esparru 
juridikoetan. 

 Mundu globalizatu batean, kontrol publikoaren beharra sumatzen da, bai eta nazioarteko 
erakundeak multinazional handien aurrean indartzeko beharra ere. 
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 Nazioarteko talde kriminalen delinkuentziaren gorakada egiaztatu da, halaber, eta horrek esan 
nahi du Estatuaren kontzeptua gainditu eta mugarik gabeko justizia eratu behar dela. 

 Era berean, lehengaiak eskuratzeko eta kontsumitzeko sistema erabat globalaren ondorioz 
sortzen diren kontraesan batzuk gelditu dira agerian azken urtean. Hona hemen adibide batzuk: 
Txinarekiko gehiegizko mendekotasuna dago COVIDaren izurritean beharrezkoa den oinarrizko 
material sanitarioa ekoizteko; Europak Errusiaren petrolioarekiko eta gasarekiko duen 
mendekotasuna –oso agerian gelditu da Ukrainako inbasioaren ondoren–, eta Asiako hego-
ekialdean ekoitzitako mikrotxipen eskasia, zeinak gure industrietako asko geldiaraztea ekarri 
duen. 

 

3.1.3. Faktore teknologikoak 

 Teknologia berriak oso azkar garatzen dira, eta lan egiteko moduak aldarazten ditu horrek. 5G 
sareak –100 aldiz azkarragoak– agertuta, orain arte ezagutzen ez genituen aukerak sortuko dira 
teknologiak lanari, aisialdiari eta zerbitzu publikoei aplikatzeko. 

 Aurrerapenak aurrerapen, kultura digitala falta dela sumatzen da –batez ere Justizia 
Administrazioan da hori agerikoa–, bai eta belaunaldien arteko desfase teknologikoa. 
Biztanleriaren zati batek teknologia erabiltzeko eta eskuratzeko dituen mugek are 
desberdintasun handiagoa dakarte. 

 «Dataismoa». Datu-bolumen handiak prozesatzea gero eta gehiago erabiltzen da eremu 
guztietan erabakiak hartzeko, eta kontrolpean erabili behar da tresna hori. Antzeko ezaugarriak 
dituzten kasuak aztertzeko eta ebazteko algoritmoak erabiltzeko aukera (Justizia 
Administrazioan eta beste esparru batzuetan, hala nola medikuntzan) oinarrizko eskubideetan 
oinarritutako zaintza teknologikoaren eta auditorien mende egon behar da. 

 Datuen babesa. Aurreko testuinguruan, datuen babesa da erronkarik handiena. Datuetan 
oinarritutako ekonomiak segurtasun-neurriak indartu beharra dakar, informazio pribatua 
filtratzea eragozteko. Teknologiak erabiltzaileen pribatutasuna zaintzeko mekanismoak ematen 
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ditu; ildo horretan, eraso zibernetikoak eragozteko eta sistemen arteko trazabilitatea hedatzeko 
sistemak are gehiago ezarriko ditugu.  

Justizia Administrazioari dagokionez, egokitu egin behar da, kudeatzen dituen datuak hobeto 
babesteko. Sistema zaharkituak –hala nola papera, faxa eta karpetetako sailkapena– erabiltzeak 
zaildu egiten du segurtasun-mekanismo berriak aplikatzea. 

 Komunikazio pertsonaleko eredu berriak orokortzen dira, eta horrek aukera ugari ematen du 
eremu guztietan, batez ere komunikazio digitalean. Baina sare sozialak neurriz kanpo erabiltzeak 
babesgabetasuna dakar, eta baliteke gatazkak sortzea. Sareak desegoki erabiltzea baliteke sexu-
jazarpenaren edo sexu-erasoen eragile izatea. Gainera, sare sozialetako argitalpenen bidez gero 
eta informazio gehiago lortzeko joerak desinformazioa sortzen du, pentsamoldeak 
atzeraelikatzen eta determinatzen ditu, eta, beste teknologia batzuekin batera, kontrol soziala 
errazten du.  

 Identitate digitala. Sistema biometrikoak –hala nola aurpegia ezagutzea eta hatz-markak eta 
irisak irakurtzea– autentifikatzeko moduak eraldatzen ari dira. Gerta liteke autentifikazio 
biometrikoko modu berriak ere sortzea, orobat: zenbait ikerketa-lerro daude jada, eta 
bihotzaren taupadak eta transpirazioa erabiltzea planteatzen dute, besteak beste. 

 Hiri adimentsuagoetarako bilakaera aurreikusten da; horrelako hiriek hondakinen kudeaketa 
hobetuko dute, garraiobideak optimizatuko dituzte eta ingurumen-kutsadura gutxituko dute, 
besteak beste. 

 

3.1.4. Giro ekonomiko eta soziala 

 Gero eta pertsona gutxiagok aberastasun gehiago metatzen dute. Handitu egiten dira pobrezia 
eta gizarte-desberdintasuna. Krisiak eta COVIDaren izurriteak, baita ezegonkortasun politiko-
ekonomikoak ere, hainbat arazo areagotzen ditu, etxegabetzeak eta pobreziaren judizializazioa 
kasu, eta arazo horiek ugariagotu egiten dituzte gizarteak Justizia Administrazioari egindako 
eskaerak.   
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 Migrazio-mugimendu gero eta handiagoek gizarte multikulturalak sortzen dituzte. Kultura 
aberasteko eta gatazkarako eredu berriak agertzen dira, eta beharrezkoa da gizarte-
errealitatearen eta Justizia Administrazioaren arteko elkarrizketa berritzea.   

 Barne-migrazioak landa-eremuko despopulazioa eta biztanleak hiri handietan biltzea dakar. 
Horren ondorioz, gerta liteke zerbitzu publikoen eta Administrazioaren lurralde-antolamenduko 
behar tradizionalak aldatzea, edo, aitzitik, lurraldekotzea sustatzeko joerak agertzea, 
despopulazio horren aurka borroka egiteko modu gisa. 

 Herritarraren kontzeptua gero eta lotuago dago herritar kontsumitzailearen kontzeptuarekin. 
Kontsumitzaileen eskubideei garrantzi handiagoa ematen zaie, eta ugaritu egiten dira kontsumo-
eskubidearekin lotutako prozedura judizialak. 

 Biztanleen zahartzeak arazo berriak sortzen ditu eta ezgaitasunekin lotutako gaiak ugaritzea 
ekarriko du, baita justizia-zerbitzu publikoa adinekoei arreta egokia emateko egokitu beharra 
ere. 

 Populismoen gorakadak errugabetasun-presuntzioa kaltetua gertatzeko arriskua dakar.  

 Aldaketa garrantzitsua dago gizartean, mundu osoan, emakumeen berdintasunaren kulturari 
dagokionez. Emakumearen berdintasuna zuzenbideko oinarri oso garrantzitsua da. Hala ere, 
konpondu gabeko arazo handiak daude oraindik soldata-arrakalari, zuzendaritza-postuetarako 
sarbideari eta lan-kontziliazioari dagokienez. 

 COVID-19ak pandemien arriskua paratu du gizarte-eszenatokian. Pandemia horiek harreman 
sozialak eta komertzialak errotik aldatzen dituzte, bai eta, aldi baterako bada ere, gure bizimodua 
ere. Pandemiak, orain arte literaturan edo zineman fikzioko gai izan direnak, kontuan hartu 
beharreko aldagai garrantzitsu bihurtu dira. 

 

3.1.5. Faktore politikoak 

 Ez dago jarraitutasunik politika publiko estrategikoetan. Politikaren denborak –4 urteko 
legegintzaldiak izateak– zaildu egiten du haiek zehaztea.  Gaur egun, ez dago legegileen 
adostasunik estatuko justiziaren esparruan. Horrenbestez, ez dago justiziari buruzko estatu-itun 
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baterako baldintza politikorik. Hala ere, badago EAEko justiziaren zerbitzu publikoa hobetzeari 
buruzko itunetarako. 

 Iritzi publikoa interes politiko eta ekonomikoengatik orientatzeko saiakera bat dago, 
komunikabideen eta sare sozialen eragina erabiliz. Gainera, mezuak sinplifikatzeak eta albiste 
faltsuak zabaltzeak pentsamendu kritikoak gizartean irautea zailtzen du.  

 Sistema politikoaren krisiak populismoaren gorakada dakar berekin, bai eta justiziaren 
jardunarekiko oso eskaera eta jarrera arriskutsuak egotea ere, eta horien aurrean, erantzun 
baratz eta zorrotza eman behar du justiziak. 

 

3.2. Herritarren eta pertsona eta erakunde erabiltzaileen beharrak eta igurikimenak 

Balorazioak gehienez 5 punturen gainean eman dira. 

Identifikatu diren beharrak eta igurikimenak honela sailkatzen dira: 

 Informazioa eta gardentasuna.  Langile espezializatuek honako hauei buruz emandako 
informazio egiazkoa, zorrotza eta ulergarria: 

o Justiziarako irispidea. 

o Prozedura judizialak, haien iraupena eta kostu ekonomikoak. 

o Doako laguntza juridikoa. 

o Laguntza-zerbitzuak. 

Galdetutako pertsonek balorazio berezia ematen zioten behar horri (4,5eko batezbestekoa; 
herritarren artean, 4,8). 

Pertsona eta erakunde erabiltzaileek beren gaien egoera ezagutu nahi eta behar dute (4,1). 

 Enpatia. Justiziaren zerbitzu publiko hurbila eta erraza behar da, eta, entzuteaz gain, 
erabiltzaileen beharretara egokitutako tratua eskaini behar du (4,4ko batezbestekoa; Justizia 
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Administrazioko erabiltzaileen artean 4,9; eta 5, harentzako zerbitzuak ematen dituzten 
enpresetako langileen artean). 

 Hizkera ulergarria Justizia Administrazioak hizkuntza hurbila eta argia erabiltzea, zeinak 
komunikazioa errazten duen (aurrekoaren oso antzeko balorazioa). 

 Bizkortasuna eta epe homogeneoak. Justizia Administrazioa bizkorragoa izatea; erantzun azkar 
eta arrazoituak emateko gai izatea, eta epaitegi guztietan epeak arrazoizkoak eta homogeneoak 
izatea (4,6 puntu, alde oso txikia kolektibo batetik bestera).  

 Teknologia berrien laguntza. Justiziari eskatzen zaio izapideak sinplifikatzea –teknologia 
berrietan oinarrituta–, jarduketak bide digitaletik egiteko aukera ematea eta itxarote-denborak 
murriztea (lehen aipatutako JDP 2021-2026rako egindako inkestetan, berrikuntza teknologikoak 
Justizia Administrazioan izango dituen ondorioei buruzko igurikimenei dagokienez, 4,2 puntuko 
balorazioa eman zioten honi: Justizia Administrazioaren erabateko digitalizazioak zerbitzu publiko 
askoz efizienteagoa eta azkarragoa dakar, eta jardun judizial telematikoak denbora alferrik 
galtzea eragoztea eta justizia-administrazioarekiko harremanak bizkortzea dakar.    

 Konpromisoa pertsona eta erakunde erabiltzaileekin. Justizia-jauregi bakoitzean zerbitzu 
publikoa ez ematea hain burokratikoa izatea eta zerbitzuak nola ematen diren galdetzea (4,2ko 
batezbestekoa; 4,5 herritarretan, eta 5,0, Justizia Administrazioarentzako zerbitzuak ematen 
dituzten enpresetako langileen artean). 

 Kalitatezko justizia.  Justizia Administrazioak segurtasun juridikoa bermatzea, independentzia 
judizialak kasu berdinak ebazteko orduan desberdintasunak ez ekartzea (4,5eko batezbestekoa, 
eta 4,7, herritarren artean).   

 Instalazio egokiak. Erabiltzaileentzako egokiak diren instalazioetan ematea (4,1eko 
batezbestekoa). 

 Pertsona kalteberen beharretara egokitua eta biktimei babes osoa ematea. 

 Justizia eskuragarria. Justizia Administrazioa, guztion eskura; izan ere, gaur egun, abokatutzara 
jotzeak duen kostuak eta tasa judizialek, praktikan, justiziaren aurreko berdintasuna egotea 
zailtzen dute.  
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 Gatazkak auzibidetik kanpo ebaztea. Bitartekaritza, arbitrajea eta gatazkak ebazteko beste 
sistema alternatibo batzuk bultzatu behar dira, bai eta epaitegien arteko bitartekaritza ere (asko 
eskatzen dute Justizia Administrazioaren erabiltzaileek –4,6–, eta gutxi, ordea, epaileek –2,5– eta 
prokuradoreek –2,0–). Eta sistema horiek guztiak ezagunak eta herritarrengandik gertukoak 
izatea, eta, hala badagokio, auzibidera irits ez daitezen laguntzea.



 

 
 
 

 

 

 

AMIA, diagnostikoaren ondorio nagusiak eta erronkak 
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4. AMIA, diagnostikoaren ondorio nagusiak eta erronkak 

4.1. AMIA 

  

• Gizartean justiziari buruzko pertzepzio 
negatiboa eta ezjakintasuna. 

• Izapidetze-denbora luzeak, prozedura 
konplexuak eta betearazpen motelak edo 
amaitu gabeak. 

• Aurrez iragarri ezin den justizia. Irtenbide 
desberdinak itxurak berdinak diren 
kasuetan. 

• Ez da Espediente Judizialaren izapidetze 
elektroniko osorik lortu. 

• Askotariko eragile dituen eskumen-esparru 
konplexua. 

AHULEZIAK 

MEHATXUAK 

• Justizia Administrazioko pertsonen eta 
operadoreen ustez justiziaren zerbitzu 
publikoak eguneratu beharra du, eta, oro 
har, abian diren erreformen alde daude. 

• Justiziarekin lankidetzan aritzeko zerbitzuak 
eta doako laguntza juridikoko zerbitzuak 
estatuko gainerakoan baino garatuago 
daude, eta arreta hobea ematen dute. 

• Biztanleko inbertsioa estatuko handiena da.   

INDARRAK 

AUKERAK 

• Erreformen egutegia oso handinahia da, eta 
guztiz betetzeko zailtasuna dago. 

• Justiziaren aldeko itun berri baterako 
zailtasun politikoa. 

• Operadore juridikoen kolektiboetako 
pertsona kopuru txiki batek zenbait 
mesfidantza dituzte abian dauden 
erreformei dagokienez. 

• Justizia Ministerioaren eta autonomia-
erkidegoen arteko gobernantza-sistema 
berriak berehalako lege-erreformak eta plan 
eta programa berriak dakartza. 

• EAEn gatazkak ebazteko baliabide egokiak 
(GEBE) garatzea. 

• Operadore juridikoen arteko eta haiekiko 
elkarlana hobetzea. 

• Digitalizaziorako Europako funtsek 
eskainitako aukerak (STEF). 
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4.2. Diagnostikoaren ondorio nagusiak eta erronkak 

Zb Diagnostikoaren ondorioak Erronkak Programak 

1 Justizia-sistema digitalaren funtzionalitateak osatu 
gabe daude (espediente judizial digitala, egoitza 
elektronikoa, dokumentu-kudeatzailea, sinadura 
elektronikoa...), premiaz eboluzionatu beharko da 

Sistema integrala, zeinak 
elkarreragitea, izapidetzea eta 
artxibatzea guztiz elektronikoki 
eta paperik gabe ahalbidetzen 
duen. EJE 

Justizia digitala 

2 Egoera ahulenean dauden kolektiboentzako 
laguntza eta arreta; estatuko gainerakoan baino 
garatuago dago, baina ahalegin gehigarria behar du. 

Egoera ahulenean dauden 
kolektiboentzako eta, bereziki, 
emakumearen aurkako 
indarkeriaren biktimentzako 
arreta integrala sendotzea. 

Biktimak lehenik 

3 Etorkizunean bake-justizia desagertzea eta 
udalerriko justizia-bulegoen sistema bilakatzea 

Udalerriko justizia-bulegoen 
udal-errealitatera egokitutako 
eredua. 

Udalerriko justizia-
bulegoak 

4 Justiziarekiko lankidetza-zerbitzuak estatuan baino 
garatuago, baina eboluzionatu behar dute 
koordinazio egokia lortuz haien artean, epaitegi eta 
auzitegiekin, Bulego Juridikoarekin, Bulego 
Fiskalarekin eta Eusko Jaurlaritzako eta foru-
aldundietako eta udaletako beste zerbitzu batzuekin 
(gizarte-politikak, polizia) (inkestan 3,4ko 
batezbesteko balorazioa du adierazpen horrek, 
baina alde handia dago kolektibo batetik bestera: 
epaileen 2,4tik Justizia Administrazioarentzako 
zerbitzuak ematen dituzten enpresen 5era). 

Justiziarekin lankidetzan 
aritzeko zerbitzuen egungo 
eredua garatzea eta indartzea. 

Justiziarako irispidea 
erraztea 
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Zb Diagnostikoaren ondorioak Erronkak Programak 

5 Administrazio orokorraren antolaketa-egitura, hala 
zerbitzu zentraletan nola lurraldeetan, ez dago 
eguneratuta, eta ez die erantzuten Justizia 
Sailburuordetzaren oraingo eta etorkizuneko 
jardun-beharrizanei. 

Justiziarekin lankidetzan 
aritzeko zerbitzuen egungo 
eredua garatzea eta indartzea. 

EAEko Justizia 
Administraziorako kudeaketa 
publiko aurreratuko eredu bat 
garatzea. 

Gatazkak ebazteko baliabide 
egokiez arduratzeko egitura 
sortzea. 

Justiziarako irispidea 
erraztea 

Kudeaketa publiko 
aurreratua Justizia 
Administrazioan 

GEBEen eredua EAEn 

6 Estatuko biztanleko inbertsiorik altuena izan arren, 
EAEko aurrekontuetatik % 1,61 bideratzen da 
Justizia Zerbitzura, oinarrizko beste zerbitzu 
publikoek (osasuna, hezkuntza, segurtasuna eta 
gizarte-laguntza) daukatenetik oso urrun. 

Ehuneko hori handitu dadin 
sustatzea, jauzi kualitatiboa 
ekarriko baitu baliabide 
materialen eta Justizia 
Administrazioarekiko 
lankidetza-zerbitzuen 
hobekuntzan. 

Egoitza Judizial 
Jasangarrien Plana 
2022-2030 

Instalazio 
jasangarriak 

Justizia digitala 

GEBEen eredua EAEn  

7 Eskumen-esparru konplexua; eskumen-eragile ugari 
dago eta transferentziak amaitu gabe daude. Horrek 
zailtasun erantsia dakarkio berez oso zaila den 
zerbitzu publiko baten kudeaketari (faktore horri 
puntuazio handiagoa ematen diote transferitutako 
Justizia Administrazioko langileek –4,1–, epaileek, 
fiskalek eta Justizia Administrazioko letraduek baino 
–3,5–). 

Justiziaren inguruko artikulazio 
instituzionala hobetzea 

Erantzukizun 
partekatua eta 
elkarlana 
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Zb Diagnostikoaren ondorioak Erronkak Programak 

8 Jarduera judizialari dagokionez, zenbait 
jurisdikziotan, hobetzeko modukoak dira tasak –
epaituak, ebatziak, ebazteke eta pilatuta daudenei 
dagokienez–, eta lan egin behar da prozeduren 
iraupen-epeak murrizteko eta homogeneizatzeko 
(jurisdikzio eta espezialitatearen arabera), bai eta 
berrespenekoak ez diren errekurtsoen tasa eta 
etendako epaiketen tasa gutxitzeko (4,3). 

Estatu osoko auzi-tasa txikienetako bat; abiapuntu 
onena, beraz, EAEko justizia-zerbitzua hobetzeko 
(3,3). 

Ebatzitakoen, ebazteke 
daudenen eta pilatutakoen 
tasak hobetzea eta prozedura 
azkarragoak ahalbidetzea. 

Etendutako epaiketen kopurua 
gutxitzea, betearazpenak 
azkartzea eta justizia 
aurreikusgarriagoa sustatzea.   

Justizia azkarragoa 
eta aurresangarriagoa 

9 Justiziarekiko lankidetza-zerbitzuak 
Administrazioaren eta hirugarren sektorearen 
arteko elkarlanaren emaitza dira, eta 
eboluzionatzen ari dira kontratu-sistemetarantz, 
eta, gazteen justizian, kudeaketa propioa eta 
kanpoko kudeaketa duten zentroak batera egoera 
(3,5eko batezbestekoa; Justizia Administraziorako 
zerbitzuak ematen dituzten enpresak, 4,0). 

Funtzionamenduko distortsioak 
konpontzea, horiek landu 
beharra dago eredua 
hobetzeko. 

Justiziarako irispidea 
erraztea 

Pertsona kalteberenei 
laguntzea 

10 Eremu gehiago lortzeko (3,9) eta eraikinak eta 
instalazioak moldagarritasuna emateko 
eguneratzeko beharra, oraingo eta etorkizuneko 
beharrizanei erantzuteko, eta seguruagoak, 
irisgarriagoak, jasangarriagoak eta erosoagoak izan 
daitezen (4,1).   

Eremu gehiago eskuratzea eta 
egoitza judizial jasangarrien 
plan berri bat bultzatzea 

Egoitza Judizial 
Jasangarrien Plana 
2022-2030 

Instalazio 
jasangarriak 

11 Justizia Administrazioa era oso independentean lan 
egiten duten kolektiboez osatua dago (4,0ko 
batezbestekoa; KILak, 4,1; lan-kontratupeko 
langileak, 4,3; auzitegiko medikuak, 4,8). 

Justizia-jauregi bakoitzaren 
barruan eta sektoreka 
(jurisdikzio-espezialitateak, 
zerbitzu erkideak, justiziarekiko 
lankidetza-zerbitzuak...) elkarri 
eragiteko, koordinatzeko eta 
lankidetzan aritzeko formula 
iraunkorrak, dinamikoak eta 
arinak zehaztea. 

Erantzukizun 
partekatua eta 
elkarlana 

Kudeaketa publiko 
aurreratua Justizia 
Administrazioan 
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Zb Diagnostikoaren ondorioak Erronkak Programak 

12 Efizientzia prozesalaren legearen aurreproiektura 
arte ez da kultura-aldaketarik aski intentsitatez, 
baliabideekin eta azkartasunaz bultzatu gatazkak 
ebazteko baliabide egokiei dagokienez (4,0). 

EAEn Gatazkak Ebazteko 
Baliabide Egokiak garatzea 

GEBEen eredua EAEn 

Kultura-aldaketa 
Gatazkak Ebazteko 
Baliabide Egokietan 

Justizia 
Errestauratiboaren 
EAEko Estrategia 

GEBEak garatzea 

13 Abokatuak, prokuradoreak eta lan-harremanetako 
gradudunak eragile juridikoak dira, eta 
protagonismo handiagoa eta gainerako 
operadoreekiko harremanetarako foro iraunkorrak 
eskatzen dituzte (4,4 kanpoko eragile juridikoen 
artean). Prokuradoretzaren lanbidearen gaur 
egungo ikusmoldea eraldatu beharra dago 
komunikazio elektronikoen esparru berrian (4,0ko 
batezbestekoa). Prokuradoreen kolektiboarekin 
lanbidearen etorkizuneko balizko bilakaeraz 
pentsatzeko beharra. 

Abokatu, prokuradore eta lan-
harremanetako gradudunekiko 
harremana dinamizatzea 

Erantzukizun 
partekatua eta 
elkarlana 

14 Kudeaketa hobetzeko kulturarik ez dago, eta 
zerbitzua eraginkortasunez eta bikaintasunez 
emateko beharrezkoak diren tresnak falta dira (3,8). 

EAEko Justizia Administrazioan 
kudeaketa publiko aurreratuko 
eredu adostu bat pixkanaka 
ezartzea 

Kudeaketa publiko 
aurreratua Justizia 
Administrazioan 

15 Harreman eta elkarlanerako egitura atomizatua, ez-
integratua, eta horren ondorioz, ahaleginak ez dira 
efizienteak, eta emaitzak ez dira aski gizarteratzen 
(4,0ko batezbestekoa; epaileen 3,1etik 
prokuradoreen 4,6ra). 

Justiziaren inguruko artikulazio 
instituzionala hobetzea 

Erantzukizun 
partekatua eta 
elkarlana 
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Zb Diagnostikoaren ondorioak Erronkak Programak 

16 EAEko gizartean justizia-zerbitzuari buruzko 
pertzepzio negatiboa dago (3,8), eta herritarrek ez 
dakite justizia-zerbitzua zer den eta nola gauzatzen 
den (pertsonak, jurisdikzioak, prozedurak, 
espazioak, aplikazioak, justiziarekin lankidetzan 
aritzeko zerbitzuak...) (3,9). 

Kanpo-komunikazioko plan bat 
garatzea eta ezagutza- eta 
balorazio-inkesten sistema bat 
finkatzea 

Orientazio-sistema bat ezartzea 

Ezagutza eta 
pertzepzioa 

Justiziarako irispidea 
erraztea 

17 Doako justiziak hobera egin du 2018ko dekretu 
berriaz geroztik (3,5eko batezbestekoa; Justizia 
Administrazioa erabiltzen duten erabiltzaileak, 4,0). 

Ereduak eboluzionatu dezan, 
eta txanda espezifiko berriak 
sartzea 

Justiziarako irispidea 
erraztea 

18 Giza baliabideak ez dira benetako lan-kargaren 
arabera esleitzen (4,2). 

Ratioen azterketa bat egitea 
KILen esleipenak eta haien 
laguntzak zehazteko, eta 
esleipen horiek adierazleak 
hobetzeko konpromisoekin edo 
epe ertaineko kudeaketarekin 
ere lotzea. 

Kudeaketaren 
hobekuntza 

19 Espainiako justiziaren arau- eta egitura-esparruak 
adostutako erreforma garrantzitsuak behar ditu. 
Beste administrazio eta erakunde batzuen mendeko 
aldagai batzuk argitu behar dira, EAEko estrategia 
egoki planifikatu ahal izateko. 

Abian diren arau-erreformetan 
laguntzea. 

Erantzukizun 
partekatua eta 
elkarlana 

20 Herritarren eta pertsona eta erakunde erabiltzaileen 
ustez, gure justizia-zerbitzua hotza, aski ulergaitza, 
gizatasun txikikoa eta motelegia da. 

Ahozko komunikazio didaktikoa, 
idatzizko komunikazio 
ulergarria eta arreta hurbilagoa 
bultzatzea. 

Prozedura azkarragoak 
bultzatzea. 

Etendutako epaiketen kopurua 
murriztea, betearazpenak 
azkartzea eta justizia 
aurresangarriagoa sustatzea. 

Justizia enpatikoagoa 
eta argiagoa 

Justizia azkarragoa 
eta aurresangarriagoa 
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Zb Diagnostikoaren ondorioak Erronkak Programak 

21 Pertsonen kolektiboek motibazioa galdu dute; 
informazio eta prestakuntzaren arloko gabeziak 
dituzte, eta beren burua arlo publikoko bokaziozko 
profesional gisa aldarrikatu beharra dute (3,8). 

Harrera-planak egitea, lan-
baldintzak hobetzea eta 
prestakuntza sustatzea 

Profesional 
baloratuak eta 
motibatuak 

22 Bulego judizial eta fiskal berriak ezarri dira (14tik 13 
barruti judizial), eta hobekuntzak daude arlo 
batzuen funtzionamenduan, baina zenbait distortsio 
zuzendu behar dira (nabarmen, ZULUPen eta 
BEZEPen arteko harremana), eta ezartzeko daude 
oraindik Antolaketaren Efizientziaren Legearen 
proiektuan aurreikusitako izapidetze-unitateak. 
(3,8). 

Horien funtzionamendua 
diagnostikatzea eta, behar diren 
egokitzapenak egin eta 
antolaketaren efizientziaren 
legearen oraingo proiektuaren 
azken testua kontuan hartuta, 
ezarpena –behin betikoa eta 
osoa– zehaztea.  

Bulego judiziala Bilbon ezartzea 

Bulego judizialaren 
bilakaera 

23 Ez dago tresnarik herritarren igurikimenak eta 
beharrizanak, bai eta pertsonek eta erakundeek 
erabiltzen dituzten zerbitzuei buruzko balorazioak 
ere, aldian-aldian jaso eta kontrastatzeko (3,9ko 
batezbestekoa; Justizia Administrazioko lan-
kontratupeko langileak, 4,5; Justizia 
Administraziorako zerbitzuak ematen dituzten 
enpresak, 5). 

Gogobetetze-inkestak egitea Konpromisoa 
pertsona eta 
erakunde 
erabiltzaileekin. 

 



 

 

 

 

Interes-taldeak 
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5.  Interes-taldeak  
 

  

beste administrazio publiko eta hirugarren sektoreko erakunde 

laguntzaile batzuk 
▾ Lehendakaritza  
▾ Segurtasuna Saila 
▾ Osasun Saila/Osakidetza 
▾ Hezkuntza Saila  
▾ Lan eta Enplegu Saila 
▾ Berdintasun, Justizia eta 

Gizarte Politiketako Saila 
▾ Gobernantza Publiko eta 

Autogobernu Saila  
▾ Lurralde Plangintza, Etxebizitza 

eta Garraio Saila 
▾ Kultura eta Hizkuntza Politika 

Saila 
▾ HAEE 
▾ EMAKUNDE 

▾ UPV/EHU, Zuzenbide eta 
Medikuntza fakultateak 

▾ Deustuko Unibertsitatea, 
Zuzenbide Fakultatea 

▾ EUDEL  
▾ 14 barruti judizialen egoitza 

diren udalak  
▾ Arabako eta Gipuzkoako foru-

aldundien Gizarte Politiketako 
Departamentuak 

▾ Bizkaiko Foru Aldundiaren 
Gizarte Ekintza Saila 

▾ Berriztu Hezkuntza Elkartea  
▾ IRSE-EBI Birgizarteratze 

Institutua 

▾ IRSEARABA Gizarte 
Inklusiorako Institutua 

▾ Gaztaroan Ekin elkartea  
▾ Bizgarri elkartea  
▾ Egintza elkartea  
▾ Zuzenbide Kolaboratiboko 

elkartea 
▾ ARARTEKOA 
▾ Oñatiko Soziologia Juridikoko 

Nazioarteko Institutua 
▾ Kriminologia Institutua 
▾ Justizia Ministerioaren Azterlan 

Juridikoen Zentroa 
▾ Ertzaintza 
▾ Polizia Nazionala 
▾ Guardia Zibila 

 

herritarrak 

Web-orriaren bidez parte hartzeko prozesuei buruz 
sortutako datu-base batean izena emanda 

hautatutako pertsonak 

biktimak 

Delituen biktimak eta horiek ordezkatzen dituzten 
elkarteak (Biktimari Laguntzeko Zerbitzuaren bidezko 

koordinazioa) eta “Mujeres que aman demasiado” 
Elkartea 

operadore juridikoak 

▾ BJKN 
▾ Justizia Ministerioa 
▾ DOJZEN Dokumentazio 

Judizialeko Zentroa 
▾ Magistratuen elkarte 

profesionala 
▾ Francisco de Vitoria Elkartea 
▾ Demokraziaren aldeko epaileak 
▾ Foro Judizial Independentea 
▾ Fiskalen elkartea 

▾ Fiskalen Batasun Progresista 
▾ Justizia Administrazioaren 

Letraduen Elkargo Nazionala. 
▾ Justizia Administrazioaren 

Letraduen Batasun Progresista 
▾ ELA 
▾ LAB 
▾ CC.OO. 
▾ CSI-F 
▾ Abokatuen elkargoak 

▾ Prokuradoreen elkargoak 
▾ Gizarte-langileen elkargo 

ofizialak 
▾ Lan-harremanetako 

gradudunen elkargo ofizialak 
▾ Bake-epaileak 
▾ Euskal Herriko Notario 

Elkargoa 
▾ Erregistratzaileen Lurralde 

Dekanotza 
 



 

 

 

 

 

Zer garen, zer egiten dugun eta nolakoak izan nahi dugun 

eta gu nola ikustea nahi dugun 
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6. Zer garen, zer egiten dugun eta nolakoak izan nahi dugun eta gu nola 

ikustea nahi dugun 

6.1. Eginkizuna 

 

eginkizuna 

pertsona gaitu eta motibatuekin,  

eta baliabide material eta teknologikoak erabiliz, 

herritarrei orientatuta,  
bidezko eskubide eta interesen benetako  

babes judizialerako eskubidea bermatzeko, 

justiziaren zerbitzu publikoa ematen dugu Euskadin, 

gizarte aske, berdinzale, bidezko  

eta pluralagoa lortu nahian 

erantzukizun partekatuarekin eta  

elkarlanarekin konprometituta,  

Gure administrazioek, erakundeek,  

kolektiboek eta entitateek, 
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6.2. Ikuspegia  
 

 

EAEko justiziaren zerbitzu publikoa ezaguna da, bai eta 

atsegina, irisgarria, fidagarria, bizkorra, gardena eta 

efizientea ere herritar, bertako langile, gainerako 

operadore juridiko eta administrazioen esanetan, izan 

ere: 

 babes berezia ematen die egoera ahulenean dauden 

kolektiboei, 

 Justizia Administrazioa erabiltzen duten pertsonen 

hizkuntza-eskubideak bermatzen ditu, 

 gatazkak ebazteko baliabide egokiak garatzen ditu, 

eta 

 antolaketa-eredu bat ezarria du pertsona  

motibatuetan, kudeaketaren hobekuntzan eta 

justizia digital guztiz operatiboan oinarrituta. 

 

ikuspegia 
< 
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6.3. Balioak 

6.3.1.  Gure justiziaren zerbitzu publikoa nolakoa den 

  

Efizientea Ulergarria 

Herritarrari 
zuzendua 

Irisgarria Hurbila 

Fidagarria Gardena Bizkorra 



 

 
Justiziaren Plan Estrategikoa (2022-2028) 39/69 

 

6.3.2. Justiziaren zerbitzu publikoan lan egiten duten pertsonak nolakoak diren 
 

 

Bokaziozkoak 

Profesionalak 
(arduratsuak, 

gaituak, zorrotz 
jokatzen dutenak, 
konprometituak) 

Independenteak 
(inpartzialak, 
objektiboak) 

Motibatuak Errespetuzkoak 
(atseginak) 

Proaktiboak 

Talde-kulturari 
laguntzen 
diotenak 
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6.4. JPE 2022-2028ren mapa adierazgarria 

 

 
PROFESIONALETAN 

OINARRITUTA 

Justizia  
pertson(et)an 

ETA BALIABIDE 
JASANGARRIETAN 

Justizia egoitza 
jasangarrietan 

Justizia digitala 
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Justicia aurrera 

Justizia ulergarria, 
 azkarragoa eta  
aurresangarriagoa 

Justizia 
errestauratiboa eta 
gatazkak ebazteko 
baliabide egokiak 

BERRIKUNTZAREN 
BIDEZ 

ETA ELKARLANEAN 
BILDUZ 

Justizia  
berritzailea 

Justiziaren alde  
elkarlanean 

Justizia ezaguna 

ZER NAHI DUGU?  
EAE-KO GIZARTEAK 

EZAGUTZEA 

Justiziak sarbidea eta 
babesa ematen die 
pertsona kalteberenei 

ETA ERABILTZEA 
PERTSONA KALTEBERENEI 
SARBIDEA ERRAZTEN DIEN 

JUSTIZIA-SISTEMA 



 

 

 

 

JPE 2022-2028aren Ekintza Plana 
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7. JPE 2022-2028aren Ekintza Plana  

7.1. Ildo Estrategikoak. Deskribapena eta helburuak 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Deskribapena Helburua 

 
Justizia ezaguna 

EAEko justizia-sistemaren eta haren 
funtzionamenduaren ezagutza gizarteratzea, 
herritarrekin harreman hurbilagoa eta 
fidagarriagoa laguntzeko. 

EAEko gizarteak bere justizia-administrazioa, 
egitura eta funtzionamendua ezagutzen ditu, 
eta beharrezko zerbitzutzat hartzen du. 

 

Justiziak sarbidea eta babesa ematen die pertsona kalteberenei 

EAEko gizartea bidezkoagoa, solidarioagoa eta 
inklusiboagoa izan dadin bultzatzea, pertsona 
kalteberenekin lotutako justiziarekiko 
lankidetza-zerbitzu guztiak indartuz. 

Justiziarekin lankidetzan aritzeko zerbitzu 
gehiago eta hurbilagoak garatzea; horiek 
gehiago babesten dituzte pertsona 
kalteberenen kolektiboak (biktimak, 
emakumeen aurkako indarkeriaren biktimak, 
emakumeak, gazteak, adingabeak, adinekoak, 
dibertsitate funtzionala duten pertsonak, 
doako justiziaren onuradunak, migratzaileak, 
etab.). 
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Deskribapena Helburua 

 
Justizia pertsonetan 

Gure pertsonak motibatzea, haien 

profesionaltasunaren, etikaren eta talde-

lanaren balioa nabarmenduz. 

Justizia-zerbitzu publikoa, pertsona 

profesionaletan, gaituetan, motibatuetan eta 

zerbitzu publikoko bokazioa dutenetan 

oinarritua. 

 

Eraikin eta instalazio judizialak eguneratzea. Eraikin judizialek, instalazioek eta baliabide 

materialek zerbitzuaren beharrizanei 

erantzuten diete eta zerbitzuaren funtzioari 

erantzuten diote; seguruagoak, irisgarriagoak, 

jasangarriagoak, funtzionalagoak eta 

erosoagoak dira horretarako. 

 

Sistemak eta tresnak teknologikoki 

modernizatzea justiziaren benetako 

digitalizazioa lortzeko. 

Espediente judizial elektronikoa, erabat ezarria 

eta funtzionala; komunikazio telematikoa 

gainerako operadore juridikoekin; izapide 

digitalak progresiboki garatzea egoitza judizial 

elektronikoaren bidez, eta 

bideokonferentziaren orokortze progresiboa. 

 

Justizia egoitza jasangarrietan 

Justizia digitala 
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Deskribapena Helburua 

 
Justizia aurrera 

EAEko justiziaren zerbitzu publikoaren 

prestazioa eta kudeaketa hobetzea, zerbitzua 

herritarrei eta haien premiei bideratuz. 

Justiziaren zerbitzu publiko hobea garatzea; 

herritarren beharrei erantzungo die, eta 

administrazio-egitura batean oinarrituko da. 

Egitura horrek galdetzen, aztertzen, eta 

planifikatzen du; neurtzen da, hobera egiten du 

eta efizientea izan nahi du. 

 

Justizia errestauratiboko EAEko estrategia 

garatzea, jurisdikzioetan gatazkak ebazteko 

baliabide egokien sistemak finkatzea eta 

bultzatzea, eta lankidetza-mekanismoak 

egituratzen laguntzea, herritarren aldetik eta 

politika publikoetan gatazkak ebazteko 

baliabide egokiak erabiltzea bultzatzeko. 

Justizia errestauratiboaren eta gatazkak 

ebazteko baliabide egokien aplikazioan EAEn 

jauzi kualitatiboa eta kuantitatiboa gertatzeko 

beharrezkoak diren egiturazko baldintzak 

sortzea. 

 

Justizia errestauratiboa eta gatazkak ebazteko baliabide egokiak 

Justizia ulergarria, azkarragoa eta aurresangarriagoa 

Prozeduretan eta jurisdikzio-jardueran denbora 

(azkar ebaztea), kalitatea (egoki ebaztea) eta 

argitasuna (hizkera argi eta erraza erabiliz 

ebaztea) hobetzea, eta antzeko gaien aurrean 

epaileek emandako erantzunaren segurtasun 

juridikoa eta koherentzia handitzea. 

Oraingoen aldean hobetuak izan diren 

prozesuen eta jarduera judizialaren denboretan 

eragiten duten adierazleak, eta justizia 

aurresangarriagoa. 
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Deskribapena Helburua 

 
Justizia berritzailea 

Berrikuntza bultzatzea, azterketak eginez, 

jarduerak –bai eta, hala badagokio, 

esperientzia pilotuak ere– pentsatuz eta 

garatuz, etorkizunean justiziaren zerbitzu 

publikoaren diseinua hobetu ahal izateko. 

Gainerako eragile juridikoen eta herritarren 

laguntzarekin, ikerketa-azterlanak, proiektu 

pilotuak eta udalerriko justizia-bulegoen 

eredua diseinatzea, garatzea eta ebaluatzea. 

 Justiziaren alde elkarlanean 

EAEn justiziaren zerbitzu publikoa ematen 

parte hartzen duten administrazio eta 

operadore juridiko guztien arteko lankidetza 

egituratzea, eta organoak, lantaldeak eta 

horien jarduerak zehaztea. 

Gaur egungoak baino mekanismo 

eraginkorragoak, administrazio eta operadore 

juridikook haien bitartez elkarlanean aritzeko 

eta ahaleginak batzeko zerbitzua hobea eman 

nahian. 

 

Justizia berritzailea 
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7.2. Ildo estrategikoak, programak eta proiektuak 
 Ildo estrategikoa Programa Proiektuak 

G
IZ

A
R

TE
A

 

1.IE 
JUSTIZIA EZAGUNA 

Ezagutza eta 
pertzepzioa 

1P. Kanpo-komunikaziorako plana 

2P. Ezagutzari eta balorazioari buruzko inkestak 

Justizian heztea 

3P. Justizia eta derrigorrezko hezkuntza 

4P. Justizia eta unibertsitatea 

5P. Justizia polizia judizialaren prestakuntzan 

2.IE 
JUSTIZIAK SARBIDEA 
ETA BABESA EMATEN 
DIE PERTSONA 
KALTEBERENEI 

Justiziarako 
irispidea  
erraztea 

6P. Justiziarako sarbidean berdintasuna laguntzea 

7P. Doako justizia, gehiago eta hobeto 

8P. Orientazio judiziala 

9P. Justiziarekin lankidetzan aritzeko zerbitzu-ereduaren bilakaera 

Biktimak  
lehenik 

10P. Emakumearen aurkako indarkerien biktimei laguntzea. 

EAIBaren planaren garapena 

11P. Biktimari Laguntzeko Zerbitzua sendotzea 

Pertsona 
kalteberenei 
laguntzea 

12P. Justizia eta Emakumeak Programa 

13P. Justizia eta Adingabeak Programa 

14P. Gazte Justizia Plana 

15P. Justizia eta Adinekoak Programa 

16P. Justizia eta Migratzaileak Programa 

17P. Desgaitasuna duten pertsonei justiziarako sarbidea errazteko 

ekintza-plana 

P
ER

TS
O

N
A

K
 

3.IE 
JUSTIZIA 
PERTSON(ET)AN 

Profesional 
baloratuak eta 
motibatuak 

18P. Kolektiboentzako harrera-planak 

19P. Transferitutako langileen lan-baldintzak hobetzea 

20P. JAHNPO 2023-2033 berria 

21P. EAEko Justizia Administrazioko Berdintasun Plana 

22P. Prestakuntza-planak egitea eta garatzea 

23P. Prestakuntza-beken programaren bilakaera 

Justizia 
osasungarriagoa 
eta seguruagoa 

24P. Transferitutako kolektiboentzako Laneko Arriskuen 

Prebentziorako Plana 

25P. BJKNarekin eta JMarekin batera jarduteko protokoloa 

26P. Larrialdi eta Ebakuazio Plan eguneratuak 

Kudeaketaren 
hobekuntza 

27P. Ikuskapen Koordinatuen Plana 

28P. Izangaien kudeaketa hobetzea 
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 Ildo estrategikoa Programa Proiektuak 

B
A

LI
A

B
ID

E 
JA

SA
N

G
A

R
R

IA
K

 

4.IE 
JUSTIZIA EGOITZA 
JASANGARRIETAN 

Egoitza Judizial 
Jasangarrien Plana  
2022-2030 

29P. Abian diren proiektuak amaitzea 

30P. Eremu gehiago 

31P. Estandarrak finkatzea 
32P. Egoitza Judizial Jasangarrien Plana 2022-2030 egitea eta 

garatzen hastea 

Instalazio 
jasangarriak 

33P. Justizia Sailburuordetzaren Energia Jarduketarako Plan 
Espezifikoa 2022-2030 gauzatzea 

34P. Egoeraren diagnostikoa eta etorkizuneko eszenatokiak. 
Ekintza-plana 

35P. Datuetan oinarritutako elkarlaneko kudeaketa 

5.IE 
JUSTIZIA DIGITALA 

Justizia Digitala JDP 2021-2026aren proiektuak 

JU
ST

IZ
IA

R
EN

 Z
ER

B
IT

ZU
 P

U
B

LI
K

O
A

 

6.IE 
JUSTIZIA AURRERA 

Bulego judizialaren 
bilakaera 

36P. BJBaren EAEko ezarpenei buruzko diagnostikoa 
37P. Bulego judiziala. Antolaketaren efizientziaren legearen 

proiektuaren egokitzapenen eta aplikazioaren plana 

38P. Bulego Judiziala Bilbon ezartzea 

Kudeaketa publiko 
aurreratua Justizia 
Administrazioan 

39P. EAEko Justizia Administraziorako Kudeaketa Publiko 
Aurreratuaren Ereduari (JAKPE) buruzko akordioa 

40P. Barruti judizialetan Justizia Administraziorako kudeaketa 
publiko aurreratuaren eredua pixkanaka ezartzea 

Konpromisoa 
pertsona eta 
erakunde 
erabiltzaileekin 

41P. Katalogoak eta zerbitzu-kartak 

42P. Gogobetetzea neurtzeko inkestak 

43P. Lekuko eta zinpekoentzako harrera eta arreta hobetzea 

AMEIaren bilakaera   
44P. AMEIaren konfigurazioari eta egiturari buruzko azterlana 

45P. AMEIaren bilakaera 

7.IE 
JUSTIZIA ULERGARRIA, 
AZKARRAGOA ETA 
AURRESANGARRIAGOA 

Justizia 
enpatikoagoa eta 
argiagoa 

46P. Idatzizko komunikazio ulergarria 

47P. Ahozko komunikazio didaktikoa eta arreta hurbila 

Justizia azkarragoa 
eta 
aurresangarriagoa 

48P. Prozedura azkarragoak 
49P. Ebatzitakoen, ebazteke daudenen eta pilatutakoen tasak 

hobetzea 

50P. Etendutako epaiketen kopurua murriztea 

51P. Betearazpenak bizkortzea 

52P. Justizia aurresangarriagoa 
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 Ildo estrategikoa Programa Proiektuak 

8.IE 
JUSTIZIA 
ERRESTAURATIBOA 
ETA GATAZKAK 
EBAZTEKO BALIABIDE 
EGOKIAK 

GEBEen eredua 
EAEn 

53P. EAEko GEBEen liburu zuria 

54P. Arau-esparrua, GEBEen ereduaren egitura sortzea eta 

garatzea EAEn 

55P. Herritarren aldetik eta politika publikoetan GEBEak erabiltzea 

bultzatzea 

Kultura-aldaketa 
GEBEen 

56P. GEBEak eta hezkuntza 

57P. GEBEen ezagutza gizarteratzea 

Justizia 
Errestauratiboaren 
EAEko Estrategia 

58P. Justizia Errestauratiboaren EAEko Estrategia 2022-2025 

onartzea eta garatzea 

GEBEak garatzea 

59P. GEBEak familia-eremuan finkatzea epaileak bideratuta 

60P. GEBEak jurisdikzio zibilean (auzi zibilak eta merkataritzakoak) 

garatzea 

61P. GEBEei lan-arloko jurisdikzioan heltzea 

62P. GEBEei administrazio-auzien jurisdikzioan heltzea 

EL
K

A
R

LA
N

EA
N

 B
ER

R
IK

U
N

TZ
A

R
EN

 B
ID

EZ
 

9.IE 
JUSTIZIA BERRITZAILEA 

Gure justiziaren 
etorkizuna 

63P. Prospektiba: EAEko justiziaren zerbitzu publikoa 2035ean 

64P. Oñatiko Lege Soziologiako Nazioarteko Erakundea (IISJO), 

bilakaera egokia 

65P. Justizian ikertzea 

Udalerriko justizia-
bulegoak 

66P. Gure udalen errealitatera egokitutako UJBen eredu bat 

zehaztea 

67P. UJBen eredua garatzea eta ezartzea 

10.IE 
JUSTIZIAREN ALDE 
ELKARLANEAN 

Erantzukizun 
partekatua eta 
elkarlana 

68P. Justiziaren inguruko artikulazio instituzionala hobetzea 

69P. AVANTIUS Kluba abian jartzea 

70P. Abokatuekin, prokuradoreekin eta lan-harremanetako 

gradudunekiko harremana dinamizatzea 

71P. Kudeaketa publiko aurreratuko elkarlanerako egiturak 

72P. Zenbait sektorerekin (Hezkuntza, Segurtasuna, Gizarte 

Politikak, Biktimak, GEBEak) lantaldeak egituratzea eta abian 

jartzea 

Herritar parte-
hartzaileagoak 

73P. Justizia eta Hirugarren Sektorea Taldea 

74P. Herritarren parte-hartzeko esperientziak 
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7.3. Ezarpenaren kronograma 
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7.4. Adierazleen taula 

Ildo estrategikoa Programa Proiektuak Adierazleak 

1.IE 

JUSTIZIA 

EZAGUNA 

Ezagutza eta 

pertzepzioa 

1P. Kanpo-

komunikaziorako 

plana 

Diseinatutako kanpo-komunikazioko plana (2023ko 2. hiruh.). 

Aurreikusitakoen aldean planeko zenbat neurri, kanpaina eta ekintza 

egin diren 2028an (% 70tik gora). 

2P. Ezagutzari 

eta balorazioari 

buruzko inkestak 

Inkestaren ereduaren definitzea (2022ko 4. hiruh.). 

Lehenengo inkesta garatzea (2023ko 3. hiruh.). 

Lehen inkesta argitaratzea eta zabaltzea (2023ko 4. hiruh.). 

Ezagutza-maila hobetzea (puntu 1, 5etik) bigarren inkestan, 

lehenengoaren aldean (2027ko 4. hiruh.). 

Pertzepzioa hobetzea (puntu 1, 5etik) bigarren inkestan 

lehenengoaren aldean (2027ko 4. hiruh.) 

Justizian heztea 

3P. Justizia eta 

derrigorrezko 

hezkuntza 

Egoerari buruzko txostena eta hobetzeko proposamenak (2023ko 4. 

hiruh.). 

Zenbat unitate didaktiko eta/edo gidaliburu egin diren. 

EAEko ikasleek zer neurritan ezagutzen duten EAEko sistema judiziala 

(3,5 baino gehiago, 5etik) 

4P. Justizia eta 

unibertsitatea 

Egoerari buruzko txostena eta hobekuntza-proposamenak eginda 

(2025eko 3. hiruh.). 

Ikasketa-plana eguneratua zenbat graduk duten.  

5P. Justizia 

polizia 

judizialaren 

prestakuntzan 

PLEAren urteko prestakuntza-planei egindako ekarpenen arabera 

zenbat ikastaro eguneratu diren. 

  

2.IE 

JUSTIZIAK 

SARBIDEA ETA 

BABESA EMATEN 

DIE PERTSONA 

KALTEBERENEI 

Justiziarako 

irispidea 

erraztea 

6P. Justiziarako 

sarbidean 

berdintasuna 

laguntzea 

Egoerari buruzko txostena eginda (2023ko 4. hiruh.). 

2025-2028 aldian egin beharreko hobekuntza-proposamenen 
dokumentua (2024ko 2. hiruh.). 

2025-2028 aldirako proposatutako neurrietatik aplikatu direnen %-a 
(>% 70). 

7P. Doako 

justizia, gehiago 

eta hobeto 

Egoerari buruzko txostena eginda (2023ko 4. hiruh.). 

Hitzarmen berria abokatuen elkargoekin (2025eko 4. hiruh.). 

Hitzarmen berria prokuradoreen elkargoekin (2025eko 4. hiruh.). 

Erabiltzaileen batez besteko gogobetetasun-maila (3,5etik gora, 

gehienez 5). 
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Ildo estrategikoa Programa Proiektuak Adierazleak 

8P. Orientazio 

judiziala 

Zerbitzuen katalogo orokorra (2024ko 2. hiruh.) 

Justiziari buruzko informazio- eta orientazio-zerbitzua sortzea 
(2025eko 3. hiruh.) 

Informazio- orientazio-zerbitzua erabiltzen duten pertsonen batez 
besteko gogobetetasun-maila (3,5etik gora, gehienez 5). 

9P. Justiziarekin 

lankidetzan 

aritzeko zerbitzu-

ereduaren 

bilakaera 

Hausnarketa eta diagnostikoa eginda (2022ko 4. hiruh.). 

Dekretua (edo zehazten den araua) izapidetuta (2023ko 4. hiruh.). 

Zerbitzu bakoitzaren erabiltzaileek haien funtzionamenduari 

dagokionez duten batez besteko gogobetetasun-maila (3,5etik gora, 

gehienez 5). 

Biktimak lehenik 

10P. 
Emakumearen 
aurkako 
indarkerien 
biktimei 
laguntzea. 
EAIBaren 
planaren 
garapena 

Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimei buruzko jarduera-plana, 

2023-2028 aldirako eguneratua (2023ko 2. hiruh.).  

EAEko EAIEen eta mistoen kopuruari eta kokapenari buruzko 

proposamen adostua (2023ko 4. hiruh.). 

EAEko EAIEen eta/edo mistoen egiturari eta funtzionamenduari 

buruzko protokoloa (2024ko 2. hiruh.) 

BLZa erabiltzen duten emakumeen aurkako indarkeriaren biktimen 

batez besteko gogobetetasun-maila (4tik gora, gehienez 5). 

11P. Biktimari 

Laguntzeko 

Zerbitzua 

sendotzea 

Diagnostikoaren txostena eginda (2025eko 3. hiruh.). 

Zerbitzua emateko baldintzak jasotzen dituen dokumentua (2025eko 

4. hiruh.). 

Erabakitako harreman-sistema izapidetzea (2026ko 2. hiruh.). 

Erabiltzaileek jasotako arretarekin duten asebetetze-mailaren %-a (4tik 

gora, gehienez 5) 

Pertsona 

kalteberenei 

laguntzea 

12P. Justizia eta 

Emakumeak 

Programa 

Egoerari buruzko txostena eginda (2023ko 4. hiruh.). 

2025-2028 aldian egin beharreko hobekuntza-proposamenen 

dokumentua (2024ko 2. hiruh.). 

2025-2028 aldirako proposatutako neurrietatik aplikatu direnen %-a 

(>% 70). 

13P. Justizia eta 

Adingabeak 

Programa 

Egoeraren azterketa eta diagnostikoa eginda (2023ko 4. hiruh.). 

2025-2028 aldian egin beharreko hobekuntza-proposamenen 

dokumentua (2024ko 2. hiruh.). 

2025-2028 aldirako proposatutako neurrietatik aplikatu direnen %-a 

(>% 70). 

https://www.justizia.eus/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D2019_2021_VVSM_PlanDTJ_cas_0.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1290511272862&ssbinary=true&
https://www.justizia.eus/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D2019_2021_VVSM_PlanDTJ_cas_0.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1290511272862&ssbinary=true&
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Ildo estrategikoa Programa Proiektuak Adierazleak 

14P. Gazte 

Justizia Plana 

Gazte Justiziaren Zerbitzuaren urteko jarduera-memoriak (hurrengo 

urteko 2. hiruh.). 

V. Planaren tarteko ebaluazioaren memoria (2022. urteko 4. hiruh.). 

V. Planaren azken ebaluazioa (2025. urteko 3. hiruh.). 

Adingabeek egindako arau-hausteen murrizketaren %-a (% 20tik gora 

2025ean). 

Gazte Justiziaren Planean bertan ezarritakoak. 

15P. Justizia eta 

Adinekoak 

Programa 

Adinekoei justiziarako sarbidea oztopatzen dieten faktoreen katalogoa 

–lehenetsitako neurriak barne– egina (2024ko 2. hiruh.). 

Justizia erabiltzen duten adinekoen batez besteko gogobetetasun-

maila (3,5etik gora, gehienez 5). 

16P. Justizia eta 

Migratzaileak 

Programa 

Egoeraren azterketa eta diagnostikoa eginda (2024ko 2. hiruh.). 

2026-2028 aldian egin beharreko hobekuntza-proposamenen 

dokumentua (2025eko 2. hiruh.). 

2026-2028 aldirako proposatutako neurrietatik zer % aplikatu den 

(% 60tik gora). 

17P. 

Desgaitasuna 

duten pertsonei 

justiziarako 

sarbidea 

errazteko 

ekintza-plana 

Desgaitasuna duten pertsonei justiziarako sarbidea errazteko plana 

onartuta (2022ko 4. hiruh.). 

Desgaitasuna duten atxilotuei laguntzeko protokolo espezifikoa, 

polizia-egoitzan zein egoitza judizialean (2023ko 4. hiruh.). 

Aurreikusitakoen aldean planeko jarduketen zein % ezarrita dagoen 

(>% 60). 

  

3.IE 

JUSTIZIA 

PERTSON(ET)AN 

Profesional 

baloratuak eta 

motibatuak 

18P. 

Kolektiboentzako 

harrera-planak 

KILeko langileak, lan-kontratudun langileak eta AMEIko langileak 

hartzeko eskuliburua eginda (2023ko 1. hiruh.) 

Langile horientzako harrera-prozedura eginda (2023ko 1. hiruh.) 

Planaren hartzaile diren pertsonek emandako batez besteko 

balioespen-maila (3,5etik gora, gehienez 5) 

19P. 

Transferitutako 

langileen lan-

baldintzak 

hobetzea 

Egoeraren gaineko konparazio-azterketa eginda (2023ko 3. hiruh.) 

Mugikortasuneko lanaren erregulazioa (2024ko 2. hiruh.) 
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Ildo estrategikoa Programa Proiektuak Adierazleak 

20P. JAHNPO 

2023-2033 berria 

Euskara-ikastaroetan parte hartu dutenetatik ebaluazio positiboa 

zenbatek izan duten (% 80tik gora). 

Egiaztapen-probetan parte hartzen dutenetatik hizkuntza-eskakizuna 

zenbatek egiaztatzen duten (% 60tik gora). 

Itzulpen kopurua, interpretazio-saioen kopurua eta erantzundako 

kontsulten kopurua. 

Justizia Administrazioan urtean erabilitako dokumentu elebidunen 

kopurua. 

Sinatutako hitzarmen kopurua 

21P. EAEko 

Justizia 

Administrazioko 

Berdintasun 

Plana 

Diagnostikoaren txostena, eginda (2021ko 4. hiruh.). 

EAEko Justizia Administrazioko funtzionarioen berdintasunerako 2022-

2025 aldirako II. plana, idatzia (2022ko 2. hiruh.). 

Aurreikusitako ekintzen gauzatze-mailaren %-a, urte bakoitzeko 

planifikatuen aldean (% 65etik gora) 

EAEko Justizia Administrazioko funtzionarioek Plana 2025eko 

abenduan amaitu ondoren eginiko ebaluazioan emandako batez 

besteko balorazio-maila (3,5tik gora, gehienez 5) 

22P. 

Prestakuntza-

planak egitea eta 

garatzea 

EAEko Justizia Administrazioko langileentzako prestakuntza-plana, 

eginda (2023ko 2. hiruh.). 

Epaile, fiskal eta Administrazio Justiziako letraduentzako Prestakuntza 

Osagarriko Plana (2024ko 1. hiruh.). 

Prestakuntzako ikastaro edo jardueretan parte hartutako JAko 

langileek emandako batez besteko balorazio-maila (3,5etik gora, 

gehienez 5). 

Prestakuntzako ikastaro edo jarduera osagarrietan parte hartzen duten 

epaileek, fiskalek eta JAko letraduek emandako batez besteko 

balorazio-maila (3,5etik gora, gehienez 5). 

Prestakuntza-ekintza egiten dutenetatik ebaluazio positiboarekin 

zenbatek (%) amaitzen duten (% 80tik gora). 

23P. 

Prestakuntza-

beken 

programaren 

bilakaera 

Egoeraren azterketa (2023ko 1. hiruh.) 

Deialdi-eredu berria (2023ko 4. hiruh.) 

Eskatzaileen kopurua. 

Oposizioa gainditu duten onuradunen %-a (% 60tik gora) 
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Ildo estrategikoa Programa Proiektuak Adierazleak 

Justizia 

osasungarriagoa 

eta seguruagoa 

24P. 

Transferitutako 

kolektiboentzako 

Laneko Arriskuen 

Prebentziorako 

Plana 

Prebentzio-planaren bertsio berria (2023ko 3. hiruh.) 

Plana hedatzeko ekintzen kopurua. 

Aurreikusitako ekintzen gauzatze-mailaren %-a, urte bakoitzeko 

planifikatuen aldean (% 70etik gora) 

Segurtasun eta Osasun Batzordean dagozkien maila hierarkikoek parte 

hartzea (BAI/EZ) 

25P. BJKNarekin 

eta JMarekin 

batera jarduteko 

protokoloa 

Inplikatutako prebentzio-zerbitzuen arteko koordinazio-bileren eta 

baterako beste bilera batzuen kopurua. 

Prebentzio-jardueren koordinatzailea izendatzea (2023ko 1. hiruh.) 

Prebentzio-sistemaren kanpo-ebaluazioaren txostena (BAI/EZ) 

26P. Larrialdi eta 

Ebakuazio Plan 

eguneratuak 

Larrialdi- eta ebakuazio-plan eguneratuak dituzten jauregien kopurua. 

Jauregietan aldizkako simulazioak egitea (urtean justizia-jauregi 

bakoitzeko egindako simulakro kopurua, urteko simulakro kopurua 

EAEn). 

Simulazioen ondorioz antzemandako akatsen kopurua. 

Beren eginkizunetarako berariaz prestatutako zerrenda horietako 

lanpostuen %-a (% 70etik gora). 

Kudeaketaren 

hobekuntza 

27P. Ikuskapen 

Koordinatuen 

Plana 

Hitzarmena sinatuta (2025eko 4. hiruh.) 

Egindako ikuskapen osagarrien kopurua 

28P. Izangaien 

kudeaketa 

hobetzea 

Aldi baterako beharrizanei erantzuteko hautagaien zerrendak 

kudeatzeari buruzko araudia onartzen duen Agindua (2021eko 1. 

hiruh.) 

Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioko lanpostuak aldi 

baterako betetzeko prozedura arautzen duen agindua (2022ko 4. 

hiruh.) 
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4.IE 

JUSTIZIA EGOITZA 

JASANGARRIETAN 

Egoitza Judizial 

Jasangarrien 

Plana  

2022-2030 

29P. Abian diren 

proiektuak 

amaitzea 

Emakumeen aurkako indarkeriaren arloko Bilboko epaitegiak, 
egokituta (2023ko 1. hiruh.). 

Henaoko obra, amaituta (2023ko 3. hiruh.). 

Henaoko eraikina, altzariz hornituta eta jardunean (2023ko 4. hiruh.). 

Gasteizen justiziarekin lankidetzan aritzeko lokala egokitzea (2022ko 4. 
hiruh.). 

30P. Eremu 

gehiago 

Bilboko zabalguneko Ibáñez de Bilbao 28ko eraikina, erosita (2021eko 
4. hiruh.). 

1.000 metro karratu eskuratzea Kristal eraikinean (2022ko 4. hiruh.). 

Donostian eta Gasteizen justiziarekin lankidetzan aritzeko 
zerbitzuetarako eremuak eskuratzea (2023ko 3. hiruh.). 

31P. Estandarrak 

finkatzea 

Inplikatutako kolektiboekin egindako bileren kopurua. 

Erreferentzia-estandarrak, eginda (2023ko 1. hiruh.). 

32P. Egoitza 
Judizial 
Jasangarrien 
Plana 2022-2030 
egitea eta 
garatzen hastea 

Beharrizanei buruzko diagnostikoa, eginda (2022ko 4. hiruh.). 

Plan berria, operadore juridikoekin gizarteratuta eta onartuta (2023ko 

2. hiruh.). 

Instalazio 

jasangarriak 

33P. Justizia 

Sailburuordetzar

en Energia 

Jarduketarako 

Plan Espezifikoa 

2022-2030 

gauzatzea 

Auditoriak eguneratzea, eginda (2024ko 1. hiruh.) 

BMS sistema, erabat ezarrita eta jardunean (2024ko 2. hiruh.) 

8 eraikin judizialen energia-ziurtagiriak hobetzea, auditoria berrien 
arabera (2024ko 2. hiruh.). 

2 mugikortasun-plan eginda eta gauzatzen (2025eko 3. hiruh.). 

2025eko 4. hiruhilekoan zenbat sentsibilizazio-ekintza egin diren (5etik 
gora). 

34P. Egoeraren 
diagnostikoa eta 
etorkizuneko 
eszenatokiak. 
Ekintza-plana 

Bilboko Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuko aireztapen-sistema 
berritzea (2024ko 4. hiruh.). 

Eraikin judizialak mantentzeko 2023-2028 aldirako Plana, egina 
(2023ko 2. hiruh.). 

35P. Datuetan 

oinarritutako 

elkarlaneko 

kudeaketa 

Ordenagailuz lagundutako mantentze-lanen kudeaketaren 
funtzionamendua, finkatuta (2023ko 2. hiruh.). 

Gorabeherak telematikoki jakinarazteko sistema hobetua, jardunean 
(2024ko 1. hiruh.). 

Gorabeherak konpontzeko sistemarekin erabiltzaileek zer 
gogobetetasun-maila duten (3tik gora, guztira 5). 
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5.IE 

JUSTIZIA DIGITALA 
  

JDP 2021-

2026aren 

proiektuak 

  

  

6.IE 

JUSTIZIA AURRERA 

Bulego 

judizialaren 

bilakaera 

36P. BJBaren 
EAEko ezarpenei 
buruzko 
diagnostikoa 

BJBaren funtzionamenduari buruzko jardunaldiak, eginda (2023ko 1. 

hiruh.). 

BJBaren ezarpenaren diagnostikoa, eginda (2023ko 2. hiruh.). 

37P. Bulego 
judiziala. 
Antolaketaren 
efizientziaren 
legearen 
proiektuaren 
egokitzapenen 
eta aplikazioaren 
plana 

Eredua, zehaztuta (2023ko 2. hiruh.). 

Proiektu pilotua, eginda (2024ko 3. hiruh.). 

Eredu berriari zenbat egokitzapen egin zaizkion (7tik gora 2025eko 4. 

hiruh.ean, 13 2026ko 4. hiruh.ean). 

Inplikatutako kolektiboek eredu berriarekin zer-nolako gogobetetasun-

maila duten (3tik gora, gehienez 5). 

38P. Bulego 

Judiziala Bilbon 

ezartzea 

Ezartzeko talde eragilea abian jartzea (2025eko 2. hiruh.) 

Bilboko barruti judizialean bulego judiziala ezartzea (2026ko 4. hiruh.) 

Kudeaketa 

publiko 

aurreratua 

Justizia 

Administrazioan 

39P. EAEko 
Justizia 
Administraziorak
o Kudeaketa 
Publiko 
Aurreratuaren 
Ereduari (JAKPE) 
buruzko akordioa 

Pilotuaren garapena (2025eko 4. hiruh.) 

EAEko Justizia Administrazioan kudeaketa publiko aurreratuaren 

eredua onartzea (2026ko 2. hiruh.) 

40P. Barruti 
judizialetan 
Justizia 
Administraziorak
o kudeaketa 
publiko 
aurreratuaren 
eredua 
pixkanaka 
ezartzea 

Zenbat prestakuntza-ikastaro eta ekintza egin diren (6tik gora 2027an) 

Autoebaluazioen eta hobekuntza-planen kopurua (6 2027an, 8 

2028an) 
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Konpromisoa 

pertsona eta 

erakunde 

erabiltzaileekin 

41P. Katalogoak 

eta zerbitzu-

kartak 

Barruti judizialetako zerbitzuen katalogoak, eginda eta ezagutarazita 

(2024ko 2. hiruh.). 

AMEIaren zerbitzuen katalogoak (2024ko 2. hiruh.). 

42P. 

Gogobetetzea 

neurtzeko 

inkestak 

Zenbat inkesta diseinatu diren (4 2024ko 1. hiruh.ean). 

Egindako inkesten kopurua (4 2024ko 4. hiruh.ean). 

43P. Lekuko eta 

zinpekoentzako 

harrera eta 

arreta hobetzea 

Diagnostikoak, eginda (2024ko 2. hiruh.). 

Harrera-sistemak, ezarrita (4 2024ko 4. hiruh.ean). 

Lekuko eta zinpekoen arretaren pertzepzioa hobetzea (3,5etik gora, 

gehienez 5) 

AMEIaren 

bilakaera   

44P. AMEIaren 

konfigurazioari 

eta egiturari 

buruzko 

azterlana 

Azterketak eta diagnostikoak, eginda (2023ko 3. hiruh.). 

Arauketa berria barne hartzen duen dekretu berria, argitaratuta 

(2024ko 4. hiruh.). 

45P. AMEIaren 

bilakaera 

Zenbat prestakuntza-ikastaro eta ekintza egin diren (2tik gora 2027an) 

Autoebaluazioa, eginda, eta hobekuntzarako plana, abian (2025eko 4. 

hiruh.) 

  

7.IE 

JUSTIZIA 

ULERGARRIA, 

AZKARRAGOA ETA 

AURRESANGARRI-

AGOA 

Justizia 

enpatikoagoa 

eta argiagoa 

46P. Idatzizko 

komunikazio 

ulergarria 

Dokumentazioa estandarizatzeko lantaldearen osaera, izena eta 

funtzioak birplanteatzea (2023ko 4. hiruh.) 

Euskara juridikoaren hiztegia, eginda (2026ko 1. hiruh.) 

Erabiltzaileek jarduera judizialetako hizkuntzari buruz duten 

pertzepzioaren hobekuntza (3tik gora, gehienez 5) 

47P. Ahozko 

komunikazio 

didaktikoa eta 

arreta hurbila 

Ahozko egintzak eta entzunaldiak zuzentzeko gomendioen 

eskuliburua, eginda (2024ko 2. hiruh.). 

Dekalogoak (2024ko 2. hiruh.). 

Zenbat prestakuntza-eskaintza egin diren (2025eko 2. hiruh.).  

Erabiltzaileek jarduera judizialetako hizkuntzari buruz duten 

pertzepzioaren hobekuntza (3tik gora, gehienez 5) 
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Justizia 

azkarragoa eta 

aurresangarria-

goa 

48P. Prozedura 

azkarragoak 

Lehen estimazio-azterlana, eginda (2024ko 3. hiruh.). 

Ezarritako neurriak (2024-2028). 

Batez besteko iraupen-denboren hobekuntzaren %-a, jurisdikzio-

ordena penalean (%10etik behera 2025ean; %30etik behera 2027an), 

auzien jurisdikzioan (% 10etik behera 2025ean; % 20tik behera 

2027an); arlo sozialeko jurisdikzioan (% 10etik behera 2025ean, 

% 20tik behera 2027an) eta jurisdikzio zibilean (% 10etik behera 

2025ean; % 20tik behera 2027an). 

49P. 

Ebatzitakoen, 

ebazteke 

daudenen eta 

pilatutakoen 

tasak hobetzea 

Tasak hobetzeko plana, eginda (2025eko 3. hiruh.). 

Helburuak lortzen saiatzearen ontasunari buruzko zabalkundea eta 

sentsibilizazioa (2025eko 4. hiruh.). 

Estatistika judizialean jurisdikzio-ordena guztietan posizioa hobetzea 

2027an (datuak, 2028ko 2. hiruh.).   

50P. Etendutako 

epaiketen 

kopurua 

murriztea 

Egindako azterlana, proposatutako neurriak barne (2023ko 3. hiruh.). 

EAEANaren gomendioa, eginda (2023ko 4. hiruh.). 

Ikustaldiak eta egintza judizialak antolatzeko prozedura aldatzea 

(2023ko 4. hiruh.). 

Etendako ikustaldi eta egintza judizialen kopuruaren murrizketaren %-

a (% 10 2025ean, eta % 30 2028an). 

51P. 

Betearazpenak 

bizkortzea 

Egindako azterlana (2024ko 2. hiruh.). 

EAEANaren gomendioa, eginda (2024ko 3. hiruh.). 

Betearazpenak hobetzeko plana, eginda (2024ko 4. hiruh.). 

Betearazpen zibilak egiteko denboraren hobekuntzaren %-a 

(murrizketa >% 20 2025ean eta % 40tik gora 2028an). 

52P. Justizia 

aurresangarriago

a 

Koordinazio-saioen kopurua (4tik gora urtean 2024tik aurrera). 

Lekukoaren prozedurari eta ondoreak hedatzeko mekanismoari 

laguntzeko jardunbide egokien programa, eginda (2025eko 3. hiruh.). 

Antzeko gaien aurrean emandako erantzun judizialaren 

homogeneotasunari eta koherentziari buruzko pertzepzioaren 

hobekuntza (3tik gora –gehienez 5– 2027an). 
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8.IE 

JUSTIZIA 

ERRESTAURATI-

BOA ETA 

GATAZKAK 

EBAZTEKO 

BALIABIDE 

EGOKIAK 

GEBEen eredua 

EAEn 

53P. EAEko 
GEBEen liburu 
zuria 

Liburu Zuria, eginda (2023ko 2. hiruh.). 

EAEko GEBEen mapa 2030, erakundeen artean adostua (2023ko 4. 
hiruh.). 

54P. Arau-
esparrua, 
GEBEen 
ereduaren 
egitura sortzea 
eta garatzea 
EAEn 

Araudia, argitaratua (2023ko 4. hiruh.). 

Egitura administratiboa: lanpostuen zerrendak sortuta eta langileak 

hautatuta (2024ko 3. hiruh.). 

Pertsonen eta erakundeen erregistroa, jardunean (2024ko 4. hiruh.). 

55P. Herritarren 
aldetik eta 
politika 
publikoetan 
GEBEak 
erabiltzea 
bultzatzea 

Bitartekaritza koordinatzeko lantaldea, abian jarrita (2024ko 3. hiruh.). 

EAEn eskainitako zerbitzu guztiei buruzko informazio eta orientazio 

integratuaren edukia (2025eko 4. hiruh.). 

Kultura-aldaketa 

Gatazkak 

Ebazteko 

Baliabide 

Egokietan 

56P. Gatazkak 

ebazteko 

baliabide egokiak 

eta hezkuntza 

Egoerari buruzko txopstena eta hobetzeko proposamenak 
derrigorrezko hezkuntzan (2025eko 4. hiruh.). 
Egoerari buruzko txostena eta hobetzeko proposamenak 
unibertsitatean (2025eko 4. hiruh.). 
Zenbat unitate didaktiko eta/edo gidaliburu egin diren. 
EAEko ikasleek GEBEekin lotutako EAEko zerbitzuei buruz zer-nolako 
ezagutza-maila duten (3tik gora, gehienez 5). 

57P. GEBEen 
ezagutza 
gizarteratzea 

GEBEei buruzko kanpo-komunikazioko plana, diseinatuta (2025eko 3. 
hiruh.). 
2028an aurreikusitakoen aldean planeko zenbat kanpaina, neurri 
eta/edo ekintza egin diren (% 70etik gora). 

Justizia 

Errestauratiboa-

ren EAEko 

Estrategia 

58P. Justizia 
Errestauratiboar
en EAEko 
Estrategia 2022-
2025 onartzea 
eta garatzea 

Justizia errestauratiboaren EAEko Estrategia 2022-2025 onartzea 
(2022ko 2. hiruh.). 
Estrategian urte bakoitzean aurreikusitako ekintzetatik zer % bete den 
(% 70etik gora). 

Estrategian bertan finkatzen direnak. 

GEBEak garatzea 

59P. GEBEak 
familia-eremuan 
finkatzea 
epaileak 
bideratuta 

Azterlana eta jarduketa-plana, eginda (2023ko 2. hiruh.). 
JEZra (familia) bideratutako auzien kopuruaren hazkundea (% 35etik 
gora 2025ean, eta %70 2028an). 
Akordioarekin ebatzitako auzien kopuruaren %-a (ehuneko 3 puntutik 
gora 2025ean, eta ehuneko 6 puntutik 2028an) 

60P. GEBEak 

jurisdikzio 

zibilean (auzi 

Auzi zibil eta merkataritzakoez arduratzen diren 2 organo judizialetan 
2 pilotu eginda (2024ko 3. hiruh.). 
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak proposatutako protokoloak, 
gomendioak edo jardunbide egokiak (2024ko 4. hiruh.). 
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zibilak eta 

merkataritzakoak

) garatzea 

Bulego judizialaren egitura administratiboa, egokituta (2024ko 4. 
hiruh.). 
GEBEra bideratutako auzi zibil eta merkataritzakoen kopuruaren 
hazkundea (2025. urtean % 10etik gora; 2026. urtean % 15etik gora; 
2027. urtean % 20tik gora; 2028. urtean % 25etik gora). 

61P. GEBEei lan-

arloko 

jurisdikzioan 

heltzea 

Azterlana egin da. (2024ko 3. hiruh.). 
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak proposatutako protokoloak, 
gomendioak edo jardunbide egokiak (2024ko 4. hiruh.). 
Bulego judizialaren egitura administratiboa, egokituta (2024ko 4. 
hiruh.). 
GEBEra bideratutako lan-arloko jurisdikzioko auzien kopuruaren 
hazkundea (2025. urtean % 10etik gora; 2026. urtean % 15etik gora; 
2027. urtean % 20tik gora; 2028. urtean % 25etik gora) 

62P. GEBEei 

administrazio-

auzien 

jurisdikzioan 

heltzea 

Azterlana, eginda (2024ko 3. hiruh.). 
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak proposatutako protokoloak, 
gomendioak edo jardunbide egokiak (2024ko 4. hiruh.). 
Bulego judizialaren egitura administratiboa, egokituta (2024ko 4. 
hiruh.). 
GEBEra bideratutako lan-arloko jurisdikzioko auzien kopuruaren 
hazkundea (2025. urtean % 10etik gora; 2026. urtean % 12tik gora; 
2027. urtean % 15etik gora, eta 2028. urtean % 20tik gora) 

  

9.IE 

JUSTIZIA 

BERRITZAILEA 

Gure justiziaren 

etorkizuna 

63P. 
Prospektiba: 
EAEko justiziaren 
zerbitzu publikoa 
2035ean 

Garapenari eta lanketari buruzko barne-akordioa (2023ko 2. hiruh.). 

Azken produktua, eginda (2024ko 4. hiruh.). 

Zabaldu eta helaraztea (2025eko 2. hiruh.). 

64P. Oñatiko 
Lege 
Soziologiako 
Nazioarteko 
Erakundea 
(IISJO), bilakaera 
egokia 

IISJOren jarduketen azterketa, eginda (2025eko 1. hiruh.). 

Azterlanaren, ikerketaren eta prestakuntzaren eremuan Justizia 
Sailburuordetzak zer beharrizan dituen aztertzea, eginda (2025eko 1. 
hiruh.). 

Egoerei eta bilakaera-proposamenei buruzko txostena (2025eko 4. 
hiruh.). 

65P. Justizian 
ikertzea 

Zenbat azterlan edo proiektu egin diren (3tik gora 2025eko 4. 
hiruh.ean; 6tik gora 2028ko 5. hiruh.ean). 

Udalerriko 

justizia-bulegoak 

66P. Gure udalen 
errealitatera 
egokitutako 
UJBen eredu bat 
zehaztea 

Bake-epaitegien egungo egoerari buruzko azterlana (2022ko 4. hiruh.) 

Lantaldea, eratuta (2022ko 4. hiruh.). 

Sistema berriaren diseinua (2023ko 4. hiruh.). 

67P. UJBen 
eredua garatzea 
eta ezartzea 

Sistema berria ezartzea (2024ko 1. hiruh.). 

Bulego horietan arreta jasotako udalerriak (% 70etik gora 2025eko 4. 
hiruh.ean). 
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10.IE 

JUSTIZIAREN ALDE 

ELKARLANEAN 

Erantzukizun 

partekatua eta 

elkarlana 

68P. Justiziaren 
inguruko 
artikulazio 
instituzionala 
hobetzea 

Parte hartutako konferentzien eta batzordeen urteko bileren kopurua 

(20tik gora). 

BJKNarekiko hitzarmena, sinatuta eta betearazten (2024ko 3. hiruh.). 

69P. AVANTIUS 
Kluba abian 
jartzea 

Inplikatutako 4 autonomia-erkidegoen eta TRACASAren urteko 

koordinazio-bileren kopurua (2tik gora)  

70P. 
Abokatuekin, 
prokuradoreekin 
eta lan-
harremanetako 
gradudunekiko 
harremana 
dinamizatzea 

Kanpoko operadore juridikoekiko batzorde mistoaren JPE 2022-

2028aren jarraipenerako urteko bilerak (1 gutxienez) 

71P. Kudeaketa 
publiko 
aurreratuko 
elkarlanerako 
egiturak 

Autonomia-erkidegoko justiziaren zerbitzu publikoaren Kalitaterako 
Batzordea sortzea (2024ko 1. hiruh.). 

EUSKALITekiko harreman egituratua (hitzarmena edo kontratua) 
(2025eko 3. hiruh.). 

72P. Zenbait 
sektorerekin 
(Hezkuntza, 
Segurtasuna, 
Gizarte Politikak, 
Biktimak, 
GEBEak) 
lantaldeak 
egituratzea eta 
abian jartzea 

Justizia eta hezkuntzaren lantaldea sortzea (2023ko 3. hiruh.). 

Justizia eta segurtasunaren lantaldea sortzea (2023ko 3. hiruh.). 

Justizia eta gizarte-politiken lantaldea sortzea (2023ko 3. hiruh.). 

Justizia eta biktimen lantaldea sortzea (2023ko 3. hiruh.). 

Justizia eta GEBEren lantaldea sortzea (2023ko 3. hiruh.). 

Herritar parte-

hartzaileagoak 

73P. Justizia eta 
Hirugarren 
Sektorea Taldea 

Justizia eta hirugarren sektore sozialaren lantaldea sortzea (2023ko 3. 

hiruh.). 

74P. Herritarren 

parte-hartzeko 

esperientziak 

Herritarren partaidetza-prozesu bat Justizia Administrazioarekin 
lankidetzan aritzeko zer programa edo zerbitzutan egingo den 
erabakitzea (2023ko 3. hiruh.). 

Parte-hartze prozesuen kopurua (1 2024an, 1 2026an eta 2 2028an). 
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7.5. Aurrekontua 

 

 

 

JPE 2022-2028ari 

esleitutako 

aurrekontuak 

Justizia 

Sailburuordetzaren 

aurrekontu-

programetan 

zehaztutakoak 

izango dira 

hainbat urtetarako 

inbertsio-partidak 

sartuko dira, 

inbertsioa behar 

duten planeko 

proiektu 

garrantzitsuetarako 

(VI. kapitulua) 

Zuzendaritzetako 

baten ardurapeko 

proiektuak 

aurreikusitako 

epeetan gauzatu 

ahal izateko behar 

diren funtsak 

emango dira 

1.500 m €-tik gorako gastuak aurreikusten dira  

iraunaldian egongo den 7 urteetan 
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Plan hau kudeatzeko eredua. Gobernantza 
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8. Plan hau kudeatzeko eredua. Gobernantza  

8.1. Planaren prestaketa  

8.1.1. Prestaketaren eskemak 
 

  
Atariko saioa

Testuingurua

Eginkizuna
Ikuspegia
Balioak 

AMIA

Ardatzak eta 
jardun-ildoak

Ekintzak

Egutegia

Baliabide 
ekonomikoak

Jarraipen 
Sistema

 TALDE 
SUSTATZAILEA 

AAPP eta  
3. sektorea 

Herritarrak 

Operadoreak 

Biktimak 

DIAGNOSTIKO saioa  
PROPOSAMEN saioa 

DIAGNOSTIKO saioa  
PROPOSAMEN saioa 

DIAGNOSTIKO saioa  
PROPOSAMEN saioa 

DIAGNOSTIKO saioa  
PROPOSAMEN saioa 
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8.1.2. Baterako sorkuntza 

 

BATERAKO SORKUNTZAra 

KONBENTZITZEA 

PERTSONEN ARTEAN 

EZTABAIDATZEA 

IKUSPEGI GUTXI 
EDUKITZEA 

PARTIKULARRA 

ENTZUTEA ERAIKITZEKO 

GAIEZ ERRESPETUZ 
EZTABAIDATZEA 

IKUSPEGI ASKO 
KONTUAN IZATEA 

KOLEKTIBOA 



 

 
Justiziaren Plan Estrategikoa (2022-2028) 68/69 

 

8.2. Kudeaketa-eredua 

 

8.3. Jarraipena, ebaluazioa eta eguneratzeak  

JPE 2022-2028 

2023 

Urteko 

jarraipen- 

txostena 

2024 

Urteko 

jarraipen- 

txostena 

 

2025 

Tarteko 

ebaluazio-

txostena. 

Doikuntzak 

2026 

Urteko 

jarraipen -

txostena 

 

2027 

Urteko 

jarraipen- 

txostena 

2028  
(2029ko 1.hiruh.)  

Azkeneko 

txostena 

JDP 2021-2026 

2022 

Urteko 

jarraipen- 

txostena 

2023 

Urteko 

jarraipen -

txostena 

2024 

Tarteko 

ebaluazio-

txostena. 

Doikuntzak 

2025 

Urteko 

jarraipen- 

txostena 

2026  
(2027ko 1.hiruh.)  

Azkeneko 

txostena 

 

Kogobernantza 

Koordinazioa 

Lidergoa 

Gainbegiratzea 

Eguneratzea 

P
ri

n
tz

ip
io

ak
 

 

Justizia Sailburuordetzako Zuzendaritza eta 
Koordinazio Batzordea 

JDParen jarraipenerako JAren Batzorde 
Mistoa 

JDParen jarraipenerako kanpoko operadore 
juridikoen Batzorde Mistoa 

Sindikatuak (informazio-saioak) 

JPE 2022-2028 planaren koordinatzaile 
teknikoa 

JDP 2021-2026 planaren koordinatzaile 
teknikoa 

Proiektu-taldeak 

A
n

to
la

m
e

n
d

u
-e

re
d

u
a 
 

PPKZ 

Justizia 
Sailburuordetzaren hiru 
zuzendaritzen zerbitzuak 

Zerbitzu Zuzendaritza  

Bitarteko propioentzako 
mandatuak 

Kontratazioak 

Lankidetza-hitzarmena 

B
al

ia
b

id
ea

k 
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Emaitzetara 
bideratutako 

plana,  
eta 

jarduera-adierazleak  
eta  

emaitza-adierazleak 

helburu neurgarriak 
eta 

kuantifikagarriak 
ezarri ditu 

Proiektuaren fitxa 
bakoitzak bere 

jarraipen-
adierazleak, 
gauzatzeko 

aurreikusitako epeak 
eta garrantzia 
zehazten ditu 


