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0. Sarrera 
 

1987an Justizia Administrazioaren funtzionamendurako baliabide material eta ekonomikoen eskumena EAEri transferitu zitzaionean —

ondorioak 1998ko urtarrilaren 1etik aurrera edukiz—, Modernizazio Plan handiguratsu bati ekin zitzaion,1990etik aurrera garatu izan dena. 

Eskumenen banaketatik abiatuta, Plan hori, batetik, Eraikin Judizialen Berrikuntza Planean eta Informatika Judizialeko Planean oinarritzen 

zen, eta bestetik, zerbitzu judizialen kalitatea dei dezakegun arloko jardun zehatzetan.  

 

Egoitza Judizialetako Plana amaitzen ari da Azpeitiko eraikin judizialaren berrikuntzarekin (2008rako dago aurreikusia), eta Bergarako 

eraikinaren barnealdea berreraikitzea eta zaharberritzea (2009) eta Getxoko Justizia Jauregia zabaltzea (2009) soilik falta da. 

 

Arlo informatikoan, gaur arte Informatika eta Telekomunikazioetako hiru Plan garatu dira. Informatika hori egokia da Justizia 

Administrazioaren behar funtzionaletarako, Justiziaren zerbitzu publikoa emateko oinarrizko tresna da, eta hainbat aintzatespen jaso ditu, 

bai JustiziaNet ataria dela-eta, eta baita une honetan ezartze-fasean dagoen JustiziaBat aplikazioa dela-eta ere. 

 

Jakitun izanik benetako modernizazio batek ezin zuela albo batera utzi bulego judizialaren eraberritzea, zeuden aukerekin aurrera egin da. 

Antolaketaren arloan, eta epaile, idazkari judizial eta funtzionarioekin lankidetzan, sutsuki sustatu da zerbitzu komunen sorrera.  

 

Hiru alderdi horietan apustu estrategikoa egin izanak, erreferente bihurtu du Euskadi bai Estatu mailan eta baita nazioarte mailan ere. Hogei 

urte pasatu dira eskumenak eskuratu zirenetik; aurrerapausoak nabarmenak izan dira, eta ekin beharreko erronka berriak agertzen dira.  

 

Justizia-administrazioaren zerbitzura dagoen pertsonalaren gaineko eskumena 1996an bereganatu zuenean, justizia zerbitzu publikoaren 

hobekuntzan barrutik lan egiteko behar zuen oinarrizko elementua zeukan eskura Eusko Jaurlaritzak, pertsonal administratiboa, hain zuzen 

ere. Halere, ez zeukan legezko gaitasunik bulego judizialak antolatzeko, ezta euskal funtzio publikoaren kudeaketan arruntak diren 

tresnekin, alegia, lanpostuen arteko erlazioekin, transferitutako pertsonala antolatzeko ere. 
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Botere Judizialaren Lege Organikoaren erreforma, 2003ko abenduan egin zena, deszentralizazioari dagokionean aurrerapauso handi bat ez 

izan arren, erreforma horrek eredu desberdin bat ezartzen du Justizia Ministerioaren eta Autonomia Erkidegoen arteko eskumen-

banaketan, eta Autonomia Erkidegoei zerbitzu komunak eta bulego judizial eta fiskalak antolatzeko eta egituratzeko eskumenak esleitzen 

dizkie, baita pertsonal horren estatutu juridikoari buruzko alderdiak dagozkion eskumenak ere, Lanpostu Zerrenda egitea barne. 

 

Testuinguru horretan, eta eskumenak mugatzearen inguruko arazo batzuk oraindik ez direla guztiz argitu ahaztu gabe, lan egiteko moduen 

inguruko egiazko eskumenak baliatzeko aukera irekitzen zaio Eusko Jaurlaritzari, bere Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren 

bitartez, idazkari judizialen ardurapeko bulego judizialek osatzen dituzten zerbitzu komunen antolamendua eta egitura horizontalak 

zehazteko, pertsonalaren postuak hierarkizatzeko, funtzioak eta haien egitekoak zehazteko, helburu-zentro malguak ezartzeko, laneko 

kargen gorabeheretara eta elkarren ondoko lege-erreformetara molda daitezen, eta funtzionamendu-sistemak protokolizatzeko. Gainera, 

lehen aldiz, lanpostuetan hizkuntza-eskakizunak sartzeko aukera ematen du (hori ezinbestekoa da justizia-zerbitzu elebidun bat eskainiko 

bada), justizia-administrazioak uharte bat izateari utz diezaion Euskadin hizkuntzari dagokionean. 

 

Horregatik guztiagatik, ezarritako lan-lerroetan aurrera egiteko, Justizia Administrazioa Modernizatzeko Jarrera Integrala (JAMJI) ezartzea 

erabaki da, jada lortutakotik abiatuz eta lege-erreformak ezartzen duen testuinguru berrian mugituz, horrek Euskal Autonomia Erkidegoa 

indartu dezan, Justizia Administrazioaren arloan erreferente gisa orain duen posizioan.  

 

Dokumentu honek JAMJIa era labur batean azaltzen du. Hasteko, egun Justizia Administrazioak Euskadin bizi duen egoera aurkezten da, 

antolamenduari, hizkuntzari eta informatikari dagokionean. Gaur arte lortu dena berrikusi eta etorkizuna definitu ondoren, Justizia 

Administrazioa Modernizatzeko Jarrera Integral bat garatzeko proposamena egitera eta Jarrera hori hiru plan zehatzetan egituratzera 

daramaten beharrak zeintzuk diren azaltzen da dokumentu honetan. Bulego judizial eta fiskalak Antolatzeko Plana (JAAP), Hizkuntza 

Normalizatzeko Plana (JAHNP) eta Informatika eta Telekomunikazioetako Plana (JAIKP) dira hiru plan horiek.  
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Ondoren, egikaritzearen laburpen bat erantsi da, eta bertan zehazten dira Justizia Administrazioa Modernizatzeko Jarrera Integralaren 

helburu eta lerro estrategikoak, bere aurrekontu orokorra, eta hura betearazterakoan kontuan hartu beharreko kanpo-baldintzak.  

 

Behin Jarreraren ikuspegi orokorra emandakoan, hura osatzen duten hiru Planetako bakoitzaren egikaritze-laburpena aurkezten da, eta 

horrekin batera baita bakoitzaren helburu eta lerro estrategiko bereziak, jardueren plana, jarraipen-sistema, aurrekontuak, eta garatzeko 

denbora-markoa ere. 
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1. Egungo egoera 
 
1.1. Abiapuntua 
 

1988an gauzatu zen Justizia Administrazioaren baliabide materialak eta ekonomikoak hornitzeari buruzko eskumenak Estatuko 

Administraziotik EAEra eskualdatzea. 

 

Une hartan egoera kaxkarra zen alderdi guztietatik, antolamenduari, funtzioari eta egiturari zegokienean. Egiturak ia hemeretzigarren 

mendeko bera izaten jarraitzen zuen oraindik, eta zerbitzu publiko bat bermatu behar luketen irizpideetatik oso urrun geratzen zen. 

 

Antolatzeko era ez zen egokiena izapideak kudeatzerakoan bizkortasun eta segurtasun handiagoak eskatzen zituen zerbitzu baten 

behar gero eta handiagoetarako. Epeak laburtu, prozesuak soildu, eta egoitza eta barruti judizialetako kudeaketan segurtasun eta 

homogeneotasun handiagoa lortu nahi ziren, eta aldi berean, herritarrei informazio gehiago eskaini nahi zitzaien, eta prozesuan modu 

batera edo bestera inplikatutako eragile guztiei zerbitzu hobeak eskaini. Justizia Administrazioaren informatizazioa oso kaxkarra zen, ia 

ez zegoen horrelakorik; terminalen kopurua ozta-ozta iristen zen dozena batera. Justizia-jauregiek ez zituzten beharrezko baldintzak 

betetzen beren jarduera jasateko, eta ez zituzten betetzen une hartan, eta are gutxiago etorkizunean, modernizaziorako abian jarri ziren 

ekimenei laguntzeko baldintzak ere.  

 

Bestalde, euskarak oso leku txikia zuen Justizia Administrazioan. Gaur egun ere, hizkuntza-normalizazioan indarrean dagoen legeria 

betetzeko neurriak hartu arren, guztiok onartzen dugu euskarak ez duela egoera normalizatua Justizia Administrazioan. Are gehiago, 

berrets daiteke gaur egun ez dagoela bermatuta herritarrak berak aukeratutako hizkuntzan zerbitzua jasotzeko duen eskubidea.  
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Aurrez ikusten zen egin beharreko berrikuntza epe luzera egin behar zela, eskatzen zuen sakontasunagatik eta intentsitateagatik, eta 

planteamendu horrek funtsezko hiru alderdi hauei ematen zien arreta: antolamendu-ereduari, beharrezko baliabide teknikoei eta egoitza 

judizialak hartzen zituzten eraikinei.  
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Egindako aurrerapausoak: 
 
Antolamenduaren arloari dagokionean, txosten honen sarreran aipatu den bezala, 1990etik aurrera, Plan handiguratsu bati ekin 

zitzaion. Plan hura Eraikin Judizialen Berrikuntza Planean eta Informatika Judizialeko Lehen Planean oinarritzen zen, baita zerbitzu 

judizialen kalitatea dei dezakegun arloko jardun zehatzetan ere. Geroago, 2003ko abenduko Botere Judizialaren Lege Organikoaren 

erreformak eredu desberdin bat ezartzen du Justizia Ministerioaren eta Autonomia Erkidegoen arteko eskumen-banaketan, eta hainbat 

eskumen esleitzen dizkie Autonomia Erkidegoei zerbitzu komunak eta bulego judizial eta fiskalak antolatzeko eta egituratzeko, baita 

pertsonal horren estatutu juridikoari buruzko alderdiei dagozkionak ere, Lanpostu Zerrenda egitea barne. Beste arrazoi batzuen artean, 

berrikuntza hau duela gutxi gertatu delako, ez da oraindik aurkeztu benetako Planik bulego judizialak eta fiskalak berrantolatzeko, nahiz 

eta jarduera zehatz batzuk burutu diren. Jarduera horiek ez dira soilik mugatu zentzu hertsian baliabide material eta pertsonalak 

hornitzera, baizik eta, arlo honetan, ekimen garrantzitsuak burutu ditu Gobernu honek. Horien arte, hauek aipa daitezke: 

o “Justizia Administrazioa antolatzeko ordezko eredu baten proposamena, eta haren zerbitzura dauden kidegoen estatutua”, 

Eusko Jaurlaritzak 1990ean egina, Sindikaturik adierazgarrienekin batera. Bertan berrikuntzarako premisa nagusi gisa hau 

ezartzen zen: jurisdikzio-, prozesu- eta administrazio-jarduerak bereiztea, bulego judizialak bereak dituen funtzioak eta epaileak 

betetzen dituen jurisdikzioko gainerako funtzioak banatzeko helburuarekin. 

o Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailaren eta Sindikatuen arteko akordioak, Justiziaren zerbitzu publikoa modernizatzeari buruzkoak 

eta horrek Justizia Administrazioaren zerbitzupeko langileen lan-baldintzetan duen eraginari buruzkoak. Berriagoa den 2007ko 

otsailaren 12koa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren eta CCOO, CSI/CSIF, LAB eta UGT sindikatuen artekoa, eta 

Sailaren plangintzan erreferente garrantzitsu bat osatzen duena. Akordio horrek garrantzi handiko alderdiak dakartza sindikatuek 

berrikuntza honetan duten parte-hartze aktiboari dagokionean, eta antolamenduaren aldaketa honek beren lan-baldintzetan, 

lanpostuen estalduran, ordainsarietan, etab. izango dituen ondorioei dagokienean. 
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 Akordio horretatik eratorritako alderdi batzuk, garrantzi handikoak, oraindik sindikatuekin lankidetzan garatzeko daude, eta argi 

dago negoziazio horiek eragin handia izango dutela Planaren ezarpenean bertan, eta Plana gauzatu ahal izateko, bake soziala 

da testuingururik egokiena. 

 Baldintza horiek direla-eta, Antolamendu Plana izapidetzean, aurrez ikus daiteke, gutxiago edo gehiago, aldaketa sakonak egin 

beharko direla, egungo “statu quo”a aldatzen joan ahala. Betiere, Langile Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko apirilaren 

12ko 7/2007 Legearen 37. artikuluan ezarritakoarekin bat. 

o Arlokako batzarretan Justizia Ministerioaren eta bulego judizialaren antolamenduan eskumenak dituzten Autonomia Erkidegoen 

artean sinatutako akordioak. 

o Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren Modernizazio Plana (1999/2002 legegintzaldia), bertan lehendik ere bai 

baitzegoen justiziari buruzko proiektu zehatz bat: Bulego judizialaren antolamendua eta berrikuntza. 

o Justizia Sailburuordetzak garatutako jarduerak berak, Botere Judizialaren Lege Organikoaren 272. artikuluan ezarritakoarekin 

bat, Antolamendu Planaren aurrekari zuzenak diren Zerbitzu Komunak etengabe ezarriz. Zentzu horretan, 1990ean sortu ziren 

jakinarazpen eta enbargoen zerbitzu komunak Gasteizen eta Bilbon, eta 1991an Donostian. Ondoren, pixkanaka sortzen joan 

ziren hiriburuetan eta Barakaldon beste zerbitzu komun orokor batzuk ere, eta 2000. urtetik aurrera, laguntza emateko zerbitzu 

komunak barruti judizial txiki guztietan; azkena 2007an sortu zen Balmasedan, herri horretan bigarren epaitegi mistoa 

sortzearekin batera.  

Laguntza emateko zerbitzu orokor horiek egiteko desberdin asko dituzte, eta adierazgarrienak hauek dira: 

o Erregistroa eta banaketa. 

o Jendeari informazioa eta arreta ematea. 

o Behin-behineko askatasunak eta aurkezpenak kontrolatzea. 

o Mezularitza eta posta. 
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o Artxibatzea. 

o Frogagarrien gordailua. 

o Komunikazio- eta betearazpen-egintzak eta batzordean egindako gainerako eginbideak. 

o Judizio-aretoetan laguntzea. 

o Erreprografia. 

o Gorabeherak. 

o Laguntza administratiboa ematea auzitegi-medikuei eta fiskalei. 

o Telefono-deiak hartzea. 

o Epaitegietako beste jarduera komun batzuk. 

o 2002an kalitateari buruzko esperientzia batzuk jarri ziren abian hainbat organotan eta bulego judizialetan, oinarri hartuz laneko 

prozesuen eta antolamenduaren etengabeko hobekuntza, ahalik eta zerbitzu publikorik onena eskaintzeko helburuarekin.  

Hurrengo hiru urteetan, hainbat epaitegik eta zerbitzuk eskuratu zituzten UNE-IN ISO 9001:2000 kalitate-ziurtagiriak, AENORen 

eskutik. Ziurtagiri horiek duten balioaz gain, garrantzi handikoa da etengabe hobetzeko metodologia ikastea, eta baita bulego 

judizialetan jendeari ematen zaion zerbitzua etengabe hobetu daitekeela argi eta garbi edukitzea ere. 

 

Aurrekari horiek guztiek, egiaz ondo finkatuta, kultura orokor bat sortu dute, eta horren arabera, zerbitzu orokorrak behar bezala 

ezartzea eta funtzionatzea benetako abantaila bat da. Horrek Estatuan lehendik ez zegoen errealitatea gauzatu du, eta arlo horretan 

Euskadi erreferente bihurtu da. 

 

Horrek guztiak antolamendu mailan ekarri duen aurrerapausoa ezinezkoa zatekeen Justizia Administrazioarekin zerikusia duten eragile 

guztien inplikaziorik gabe, legeek gai horri arretarik batere ez edo arreta gutxi jarri arren. 
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Hizkuntza Normalizazioaren arloari dagokionez, Eusko Legebiltzarreko 10/1982 Legea, Euskara Normalizatzeko Oinarrizkoa, onartu 

zenetik, etengabeko ahalegina egin da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren eremuetan euskararen erabilera 

sustatzeko. Hala ere, Administrazio Publikoko gainerako eremuetan baino beranduago iritsi da Justizia Administraziora euskalduntze-

prozesua eta bertan euskara sustatzekoa; betearazte-erritmoa ere beste Administrazioetan baino motelagoa da, konplexutasun handiko 

eremu administratiboa baita. Konplexutasun hori, beste hainbat inguruabarren artean, eskumenak dituzten hainbat eremu egoteagatik, 

eta langileekin eta legegintzarekin lotura duten gaiak izateagatik sortzen da.  

 

Administrazio Orokorrari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan Euskara Normalizatzeko Planaren aurrekaria 

dago. Justizia Administrazioa plan horretatik kanpo geratu zen, ordea, 1996an egin zelako Administrazio Justiziaren zerbitzura dauden 

langileen transferentzia. Justizia Administrazioaren hizkuntza-normalizaziorako prozesuan mugarririk garrantzitsuenetako bat Justizia 

Administrazioan hizkuntza-normalizaziorako neurriei buruzko 117/2001 Dekretua, ekainaren 26koa, indarrean sartzea izan zen. Dekretu 

hori marko arautzailetzat hartu da arlo horretan garatu diren ekintzetarako, esaterako, ekintza hauetarako: Justizia Administrazioaren 

zerbitzura dauden langileen, karrera judizialeko kideen, karrera fiskaleko kideen eta idazkari judizialen hizkuntza-trebakuntzako 

ikastaroekin jarraitzea, organo judizialetan euskara erabiltzeko esperientzia pilotuak egitea, eta euskara juridikoaren estandarizatzea eta 

agiriak normalizatzea.  

Normalizazioaren arloan, hauek aipatu beharko lirateke lorpen nagusi gisa: 

o Erakunde arteko Batzorde bat sortzea. Batzorde hau EAEko Justizia Administrazioan euskararen egoerari buruz 1997ko 

abenduan Gasteizen egindako jardunaldi batzuetan sortu zen, eta 1998tik aurrera garatu du bere jarduera. Formalki 1998ko 

apirilaren 20an sortu zen, Gasteizen. Honako hauek osatzen dute batzordea: Botere Judizialeko Kontseilu Nagusiak, Euskal 

Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak, Eusko Jaurlaritzak. (Justizia eta Hizkuntza Politika), HAAEk, Legekarien Euskal 

Kontseiluak, eta organo judizialen, fiskalen eta idazkari judizialen ordezkariak.  

Funtzio nagusi hauek ditu: 
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o Hizkuntza-normalizazioan aholkua eman.  

o Ordezkatutako talde eta erakundeen bidez proiektuak bultzatu. 

o Ordezkatutako talde eta erakundeen artean komunikazio-lanak egin. 

o Berehala onartzekoa den Dekretu bat garatzea. Dekretu hori benetako tresna da Justizia Administrazioa euskalduntzeko. Hiru 

jarduera-eremu nagusi hauek ezartzen ditu: hizkuntza-eskakizunak esleitzea eta egiaztatzea, funtzionarioentzat hizkuntza-

gaitasuna lortzeko ikastaroak antolatzea, eta organo eta zerbitzu judizialetan eta fiskaltzetan euskara erabiltzeko programak 

sustatzea. 

Era berean, eta hizkuntzari dagokionez, hainbat unitate eta azpiunitate katalogatzen dira, baita horiei dagozkien lehentasunak 

ere, euskalduntze-prozesuari intentsitate desberdinak emanez. Hortaz, lehentasunezko unitateak Unitate Elebidunak direla esan 

ahal izango da, unitatea osatzen duten kide guztiak edo ia guztiak euskaldunak direnean. 

Gainera, bi hizkuntza ofizialen erabilerari buruzko jokabideak ezartzen dira, herritarren hizkuntza-eskubideak bermatzeko. 

o Agiri juridikoen normalizazioa: Euskarazko Agiriak Normalizatzeko Batzordearen sorrera, agiri erabilienak euskaraz 

normalizatzeko helburuarekin. Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailaren ekimenez epaitegietako agiriak euskaraz normalizatzeko 

batzordea sortu zen 1996an, epaitegietako sistema informatikoan agertzen ziren agiri judizial guztien idazkera adosteko eta 

normalizatzeko asmoz.  

2001etik aurrera, lehen aipatutako esperientzia pilotuak burutu zirenean, eta 2007ko martxoa arte, 2.378 agiri normalizatu dira, bi 

hizkuntzatan prestatzeko. Kopuru hori etengabe handitzen doa. Normalizazio- eta estandarizazio-prozesuaren hasierako 

helburua Justizia Administrazioaren organo guztietara zabaltzea zen, eta prozesu hori ari da pixkanaka ezartzen. 

o Beste jarduera batzuk:  



 

 14 

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

o Hedatze-jarduerak: JustiziaNet. 2001. urtean hizkuntzaren normalizaziorako sail berezi bat sortu zen JustiziaNet-en eta Justizia 

Administrazioaren Intraneten, eta ordutik sail hori etengabe osatuz eta eguneratuz joan da. Gaur egun Euskararen Txokoa izena 

hartzen du bi kokaleku horietan. 

o Aplikazio informatiko zehatz bat sortzea, Hizkuntzaren Normalizazioari buruzko gaiak kudeatzeko. Hiru azpisistema ditu hauek 

egiteko: hizkuntza-eskakizunak esleitzeari buruzko jarduerak kudeatzea, hizkuntza-trebakuntzako ikastaroak kontrolatzea, eta 

banakako plangintzak sortu eta horien jarraipena egitea. Tresna horrek aukera ematen du, batetik, etengabeko jarraipena eginez 

organo judizialek epe zehatz batean nahitaez bete beharreko hizkuntza-eskakizunak zein puntutaraino bete dituzten ikusteko, 

eta, bestetik, ikastaroetan parte hartzen duten langile guztien euskalduntze-prozesuaren banakako jarraipena egiteko. 

o Lege-testuen itzulpena. Justizia Sailak Deustuko Unibertsitatearekin eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin sinatutako 

hitzarmenei esker, lege-testu ugari itzuli dira eta itzultzen ari dira gaur egun. 

 

Arlo informatikoari dagokionez, Justizia Administrazioarekiko Harremanetarako Zuzendaritzak zuzendutako eta kudeatutako Planak 

garatu dira azken urteotan, bata bestearen atzetik: Informatika Judizialeko I. Plana 1990-1995, Informatika Judizialeko II. Plana 1996-

1999 eta Informatika eta Telekomunikazio Judizialen III. Plana 2000-2005. Horiek guztiek batera egin dute aurrera, Informazioaren 

Gizartea eraikitzeko Eusko Jaurlaritzaren plan orokorrekin batera. Orokorrean, aurreko Informatika Judizialaren Planen exekuzioari 

buruz egin daitekeen balorazioa positiboa da. Halere, oraindik geratzen dira hainbat helburu bete gabe. Aurreko epeetan hasitako 

proiektuak urrats handi bat dira Justizia Administrazioak eskainitako zerbitzuen kalitateari dagokionean. Egindako apustua sendoa izan 

da aurrekontuen ikuspegitik eta argia politika alderditik . 

Plan hauen lorpen nagusiak hauek izan dira: 

o Lehen planaren (JAIP izenekoaren) exekuzioak gure Justizia Administrazioa abangoardian kokatu zuen informatizazio eta 

antolamendu judizialari dagokienean. Nagusiki prozedura judizialak izapidetzeko tresnak garatzea eta ezartzea zuen helburu, 
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bulego judizialetan jarraitzen diren prozedurak azkarrago ebatz zitezen bermatzeko. Lorpen nagusien artean hauek 

nabarmentzen dira: 

o Agiriak Informatizatzeko Batzordeak sortzea eta abian jartzea. 

o Hasierako sistema informatikoa ezartzea, dokumentuen sarrera (SDEZO) eta komunikazio-egintzak (BKEZO). 

o Hiriburuetako zigor-arloko Jurisdikzioan ezartzea auzien erregistroa eta banaketa eta izapidetzea, izapideen eta 

izapidetze-eskemen, erregistro- eta estatistika-liburuen bidez. 

o Zerbitzu orokor hauek ezartzea: efektuen gordailua, artxiboa, kutxa judiziala, jendearentzako informazioa, auzitegietako 

klinikak, gainerako barruti judizialetako sistema informatikoa, EL (Epaile Lanpostua), DIS (Dokumentuen Informazio 

Sistema. 

o Euskal Autonomia Erkidegoan Justizia Administrazioa Informatizatzeko Planaren Jarraipeneko Batzorde Mistoa sortzea. 

o Espedienteak izapidetzeko sistema ezartzea Erregistro Zibilean, Adingabeetan eta Adingabeen Lantalde Teknikoan.  

o Langileen kudeaketa-sistema ezartzea Gobernu Idazkaritzan eta Eusko Jaurlaritzan. 

o Bigarren planaren (PINJ izenekoaren) ondorioz bulego judizialetako produktibitateak gora egin zuen, azkarrago erantzuten hasi 

ziren eta kalitatea hobetu egin zen. Horretarako, garapen bisualak egin ziren: Epailearen lanpostua, Informazio Dokumentaleko 

Zerbitzua, Profesionalentzako Informazio Zerbitzua, Auzitegiko Medikuntzako Euskal Erakundea, baita bulego judizialaren 

berrikuntzarako abian dauden proiektu berrietarako tresnak hornitzea ere. Lorpen nagusien artean hauek nabarmentzen dira: 

o Fiskaltzak sartzea. 

o Auzitegi Gorenarekin komunikazioa. 

o Doako justiziarako izapidetze-sistema. 

o Erregistroko kontsultetarako zerbitzu komun informatizatua (EKZ). 

o Itzultzaileei laguntzeko zerbitzu informatikoa. 

o Sistema informatikoaren bertsio berria. 
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o Hitzarmena Legekarien Euskal Kontseiluarekin 

o Auzitegi Medikuntzako Euskal Erakundea 

o CENDOJekin konexioa jurisprudentzia bidaltzeko 

o Agenteen pool bat sortzea barruti judizialetan, horrek antolamendurako berekin dakarren hobekuntzarekin 

o Sistema informatikoen bateragarritasun-testa definitzea 

o Posta korporatiboa instalatzea, ordenagailua duten erabiltzaile guztiek posta elektronikoa eta Interneterako sarbidea izan 

dezaten. 

o Hirugarren Informatika Planak (ITJP izenekoak) barne-kalitatea eta kanpo-lankidetza finkatzeko lan egin zuen. Oinarri gisa hartu 

zituen plataforma teknologiko berriak, ekipamenduen berrikuntza eta euskarrien aplikazio informatikoa, eta JustiziaNet web-

atariko hiru sailen garapena. Era berean, sinadura digital aurreratuko proiektuei ekin zitzaien, baita abokatu eta prokuradoreekiko 

komunikazioari ere, elkarrekintza arina, eraginkorra, segurua eta konfidentziala bermatuko lukeen sistema baten bidez. Lorpen 

nagusien artean hauek nabarmentzen dira: 

o Kalitatean sakontzea 

?? Gaur egungo informazio-sistemen hobekuntza funtzionala 

?? Ezagutzaren kudeaketa indartzea 

?? Berrantolaketa 

?? Elebitasuna 

o Kanpo-lankidetza: 

?? Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia 

?? Justizia Ministerioa 

?? Polizia Judiziala eta erakundeak 
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o Aplikazioen Berrikuntza Teknologikoa: web-teknologiaren eta J2EE estandarren aldeko apustua: web-konponbideak, 

intranetak, estranetak eta informazio-atariak. 

?? JustiziaBat (etengabeko bilakaeran): kudeaketa prozesaleko aplikazioa, datu bakarraren filosofian oinarritua, 

Justizia Administrazioarekin lotutako langile guztiei zuzendua (epaileak, idazkariak, kudeaketa prozesaleko, 

administrazio prozesaleko eta laguntza judizialeko kidegoak, unitate administratiboak, etab.). 

?? JustiziaNet (etengabeko bilakaeran): informazioko atari judizial honek justizia-agente guztien elkargune gisa 

funtzionatzen du eta herritarrei ematen zaizkien zerbitzu guztiak dauzka bere baitan. 

?? JustiziaSid (etengabeko bilakaeran): ebazpen judizialen gestorea, eta bertako eta kanpoko datu-baseen arteko 

interakzioa. 

?? JustiziaSip (etengabeko bilakaeran): profesionalentzako (abokatu eta prokuradoreentzako) kudeaketa-sistema da. 
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1.2. Araudi-marko orokorra 
 

Euskal Autonomia Estatutuaren Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoak, honela xedatzen du bere13. art.ko lehenengo paragrafoan: 

“Justizi Administrazioari dagokionez, justizia militarra alde batera utzirik, Euskadiko Komunitate Autonomoaren esku egongo dira, bere 

barrutian, Botere Judizialaren eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren Lege Organikoek Gobernuari ezagutu, erreserbatu edo 

gainjartzen dizkioten ahalmenak.” 

 

Lege bereko 35. art.ko lehenengo paragrafoak dio: “Magistratu, epaile eta idazkariak Botere Judizialaren eta Botere Judizialaren 

Kontseilu Nagusiaren Lege Organikoetan aurreikusitako moduan izendatuko dira, Euskal Foru Zuzenbidea eta euskara jakitea 

lehentasunezko meritu izango direla eta sorlekua edo herritasuna dela-eta salbuespenik egin gabe”; eta hirugarren paragrafoan, berriz, 

hau dio: “Autonomia Erkidegoari egokituko zaio, bere lurralde barruan, Justizia Administrazioaren zerbitzuko langileria eta bere 

jardunerako baliabide material eta ekonomikoz hornitzea, Botere Judizialaren Lege Organikoan ahalmen hori Gobernuarentzat gorde 

dadin neurri berean eta langileria hornitzeko sistemetan Euskal Foru Zuzenbidea eta euskara jakitea lehentasunez balioetsiz.” 

 

Azaroaren 6ko 1684/1987 eta martxoaren 15eko 514/1996 Errege Dekretuek arautzen dute Estatuko Administrazioak funtzioak EAEra 

eskualdatzea, Justizia Administrazioak funtzionatzeko baliabide materialak eta ekonomikoak hornitzeko alorrean eta Justizia 

Administrazioaren zerbitzupeko baliabide pertsonalen alorrean, hurrenez hurren. 

 

2003ko abenduko Botere Judizialaren Lege Organikoaren erreformak eredu desberdin bat ezartzen du Justizia Ministerioaren eta 

Autonomia Erkidegoen arteko eskumen-banaketan, eta Autonomia Erkidegoei zerbitzu orokorrak eta bulego judizial eta fiskalak 

antolatzeko eta egituratzeko eskumenak esleitzen dizkie, baita pertsonal horren estatutu juridikoari buruzko alderdiei dagozkion 

eskumenak ere, Lanpostu Zerrenda egitea barne.  
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Azaroaren 24ko Euskararen Erabilera Normalizatzeko Oinarrizko 10/1982 Legeak euskararen eta gaztelaniaren erabilera arautu zuen 

Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan. Bere 14. artikuluan ezartzen du botere publikoek neurriak hartuko dituztela Euskal Autonomia 

Erkidegoko herri-administrazioari atxikitako langileria gero eta gehiago euskalduntzeko, eta zehaztuko dituztela bi hizkuntzak ezagutzea 

zein lanpostutarako den beharrezkoa, bi hizkuntza ofizialok ezagutzea gainerako lanpostuetarako hauta-probetan meritu gisa balioetsiz.  

 

Bestalde, hiru Planak jasota daude 2005/2009ko VIII. Legegintzaldiaren programako konpromisoen artean, eta azpimarratu behar da ez 

direla banakako proiektuak, baizik eta elkarren artean oso lotura estua dutela. 

 

Horrela, legegintzaldi honetako gobernua osatzen duten alderdi politikoek sinatutako Koalizio Hitzarmenean ezartzen da Justizia 

Administrazio eraginkor eta demokratiko bat izateko konpromisoa, eskubideak eta askatasunak defendatzeko mugarri nagusietakoa 

bezala. 

 

Justizia Administrazioak, gainerako zerbitzu publikoak bezala, euskal herritarren eskubideen zerbitzura eta inguruko errealitatearekin 

txertatuta egon behar duenez, eta Estatu autonomikoaren ereduarekin bat datorren Justiziaren konfigurazio berri batek duen garrantzia 

dela-eta, besteak beste, ekimen hauek abian jartzea erabakitzen da:  

o Justizia Administrazioan hizkuntza normalizatzeko neurriak ezartzea, beste batzuen artean, hauek kontuan hartuz: lanpostu-

zerrenda prestatzea bakoitzari dagokion hizkuntza-eskakizunarekin (Euskal Administrazioaren hizkuntza-plangintzako 

irizpideekin bat), lanbide-heziketa, euskararen sustapena bulego judizialetan, sentsibilizazio-programak, euskalduntzeko 

hitzarmenak Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiarekin, Justizia Ministerioarekin eta eskumena duten erakundeekin, proiektuak 

abokatuek eta prokuradoreek euskara jakin eta erabil dezaten, dokumentuen normalizazioa eta lege-testuen itzulpena, etab.) 

o Bulego judizialetako eta fiskaletako Antolamendu Plana onartzea: funtzioen espezializazio eta taldekatzean, eta zerbitzuaren 

arrazionalizazioan oinarritzen da, ebaluatzeko eta zuzentzeko elementuak sartuz. 
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o  Informatika eta Telekomunikazioetako IV. Plana prestatzeari ekitea, Justizianet aplikazioa antolamendu judizialaren 

arrazionaltasunean eta emankortasunean oinarrituta dagoen  herritarrentzako eta langileentzako informazio-atari gisa finkatuz. 

 

Lehendakariak berak, 2005eko ekainaren 22an, Koalizio Hitzarmenari berari egin zion erreferentzia inbestidura-ekitaldiko hitzaldian, eta 

han jasotzen diren programako berrehun konpromiso baino gehiagori, aurretik aipatu berri den paragrafoa barne. 

 

Zentzu horretan, Eusko Jaurlaritzako urriaren 18ko 315/2005 Dekretuak, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren egitura organikoa 

eta funtzionala ezartzen duenak, bere 12. art.an xedatzen du ondorengo funtzio hauek Sail horri dagozkiola, eta zehazkiago Justizia 

Administrazioarekiko Harremanetarako Zuzendaritzari, atal desberdinetan: 

A. “Bulego judizial eta fiskaletako eta Auzitegi Medikuntzako Euskal Erakundeko Antolamendu Plana prestatzea, proposatzea eta ezartzea, 

haien jarduerak koordinatzea, eta beharrezko bitarteko eta baliabide materialak hornitzea. 

B. Zuzeneko laguntza-unitateak, Zerbitzu Orokor Prozesalak eta EAEn kokatutako Laguntza Zerbitzu Orokorrak diseinatzea eta antolatzea, 

eta Auzitegi Medikuntzako Euskal Erakundearen antolamendua eta funtzionamendua, Lantalde Psikosozial Judizialak, Aditu Judizialak 

eta euskarazko Itzultzaileen Zerbitzua zuzentzea . 

C. Justizia Administrazioa hobetzeko eta modernizatzeko programak eta planak prestatzea eta exekutatzea. 

D. Justizia Administrazioari dagokion Plan Informatikoa prestatzea, Plan horretatik eratorritako zerbitzu informatikoak emanez. 

E. Justizia Administrazioan hizkuntzaren normalizazioa sustatzea, hizkera juridikoaren batasuna garatuz eta euskarazko agiriak sortuz. 

F. Justizia Administrazioaren zerbitzupeko langileen euskalduntzea antolatzea eta kudeatzea, eta Justizia Administrazioarekin lotuta 

dauden eskualdatu gabeko kolektiboak euskalduntzeko programak planifikatzea eta garatzea. 
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Esan behar da plan horiek Eusko Jaurlaritzak 2006-2009ko Lehiakortasun eta gizarte-berrikuntzaren Planean eta jarduketa-arlo 

desberdinetan dauden planetan berrikuntzaren alde egiten duen apustu estrategikoaren barruan kokatzen direla: arlo teknologikoan, 

Informatika eta Telekomunikazioetako Plana (ITP 2006-2009); administrazioaren modernizazioari eta zerbitzu publiko digitalei 

dagokienean, Administrazio eta Gobernu Elektronikoaren Plan Estrategikoa (AGEPE 2007-2010), eta arlo sozialean Euskadi Informazio 

Gizartean Plana (EIGP 2010). Hain zuzen ere, EIGP 2010 planean, Zerbitzu publiko digitalak ekimenean, kultura aldatzeko eta zerbitzu 

publiko digitalak eskaini, eta eduki aurreratuak eskuragarri izateko konpromiso baterantz bideratzen da EAEko Administrazio Publikoa. 

 

1.3. Justizia Administrazioa Modernizatzeko Jarrera Integral baten beharra 
 

Beraz, Justizia Administrazioa modernizatzeko bigarren prozesu batean gaude, eta 1990etik aurrera lehenengo planean garatu ziren 

aldaketarako tresna estrategiko asko errepikatzen dira, une hartan izandako proiekzio eta garrantzi berarekin. 

 

Justizia Administrazioa Modernizatzeko Jarrera Integralak hiru plan espezifiko ditu: 

o Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioko bulego judizialetako eta fiskaletako Antolamendu Plana, aurrerantzean, 

JAAP. 

o Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioan Hizkuntza Normalizatzeko Plan Orokorra (2008-2017), aurrerantzean 

JAHNP. 

o Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren Informatika eta Komunikazioetako Laugarren Plana (2008-2011), 

aurrerantzean JAIKP. 

 

Egitura Organikoko Dekretuarekin bat, Justizia Administrazioarekiko Harremanetarako Zuzendaritzari esleitutako jarduketen barruan 

daude hiru plan horiek. Giza Baliabideetako Zuzendaritzak era berezian hartzen du parte Justizia Administrazioaren zerbitzura dauden 

langileak prestatzetik eta antolatzetik eratorritako alderdietan, Lanpostu Zerrendaren bidez. 
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Ikuspegi orokor batetik, esan daiteke Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren helburu nagusiak, Justizia Administrazioaren 

modernizazioari dagokionean, “Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioko bulego judizialetako eta fiskaletako Antolamendu 

Planean” bereziki garatuta daudela, eta plan hori har daitekeela Modernizatzeko Jarrera Integralaren ardatz nagusitzat. Gainerako bi 

planak, “Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren Informatika eta Komunikazioetako Plana” eta “EAEko Justizia 

Administrazioan Hizkuntza Normalizatzeko Plan Orokorra”, oso beharrezkoak eta beren artean independenteak izan arren, eta horiek 

ezartzeak JAAP ere ezar dadin lagunduko duen arren, plan osagarritzat har daitezke, baina aldi berean baita JAAPen oinarritzat ere. 

JAAPekin lerrokatutako helburuak dituzte, eta aldi berean alderdi teknikoetara jaisten dira. Zentzu horretan, JAIKPak Informazioaren eta 

Komunikazioaren Teknologiak (IKT) erabiliko lituzke bulego judizialaren bilakaeraren oinarri gisa, eta JAHNParen helburua, berriz, 

Justizia Administrazioarekiko harremanetan onespen sozial handiagoa lortzea litzateke, euskararen normalizazioaren bidez. 

 

Lotura estu horrek, halere, ez du ezkutatu behar bai euskararen normalizazioak bai Justizia Administrazioan teknologia berriak 

ezartzeak, ezinbesteko eskaerak direla Justizia Administrazio eraginkor bat eskainiko bada, independenteak beren artean eta 

independenteak baita Justizia Administrazioaren zerbitzu administratiboak berrantolatzearekiko ere.. BJLOa aldatzearen ondorioz 

bulego judiziala berrikustea beste elementu gehigarri bat da Justizia Administrazioa gizartearen eskaeretara egokitzeko, era horretan, 

Administrazio honen betebeharrekin zerikusirik ez duten alderdi batzuen ondorioz, eguneratze hori ezin baldin bada egin, edo atzeratu 

egin behar bada, Euskadiko Justizia Administrazioan beste bi planak ezarri gabe gera ez daitezen. 

 

Aipatu den bezala, Modernizaziorako Jarrera Integralak duen azken helburua Justizia Administrazio modernoagoa, eraginkorragoa eta 

demokratikoagoa izaten laguntzea da, eta alde horretatik, Justizia Administrazioaren arloko gobernu-politika eta -zeregina islatzen ditu.  

 

Gobernuaren jarrera bat da, eta Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako Sailak kudeatzen badu ere, beste Sail batzuen koordinazioa eta 

parte-hartzea eskatzen du, eskumen-kontuengatik eta/edo JAMJIrekin lotura berezia duten planen garapenagatik duen eragina dela-eta. 

Zehazki, hauek aipa daitezke:  



 

 23 

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

o Modernizazio eta Administrazio Elektronikoaren Idazkaritza Orokorra, Administrazio Publikoa arrazionalizatzeko, hobetzeko eta 

modernizatzeko lanen sustapen, zuzendaritza eta garapenerako duen eskumenagatik nagusiki. Eskumen hori Gobernu 

Lehendakariordetzako egitura organikoa onartzen duen otsailaren 28ko 2/2006 Dekretuak aitortzen dio. 

o Funtzio Publikoko Sailburuordetza. Ogasun eta Funtzio Publikoaren Sailaren egitura eta funtzioak ezartzen dituen 42/2006 

Dekretuak, bere 15. art.an, lehen funtzio gisa hau zehazten du: giza baliabideen politikaren plangintza eta exekuzioa zuzentzea 

eta koordinatzea, giza baliabide horiek gizartearen eskakizun eta beharretara egokitzeko, eta Administrazioa banatzen den 

unitateen arrazionalizazioa eta antolamendua erdiesteko beharrezko jarduketak proposatuz. 

o Kultura Saila, Hizkuntza Politikaren Sailburuordetzaren bidez. Otsailaren 14ko 25/2006 Dekretuaren 14.2 e) artikuluaren 

indarrez, zeregin hau du: “Euskararen Erabilera Normalizatzeko Oinarrizko 10/1982 Legea eta gainerako xedapen osagarriak 

behar bezala garatzen eta aplikatzen direla zaintzea, zentzu horretan beste organo administratibo batzuei bereziki esleitutako 

beste funtzioak gorabehera. Esleitutako jarduera-eremuan, arreta berezia jarri eta botere publikoek xedapen orokorrak, Eusko 

Jaurlaritzaren gidalerroak, eta Euskararen Aholku Kontseiluaren gomendioak betetzen dituzten ala ez ebaluatuko du, betiere 

euskararen normalizaziorako bidean”. 

o Ogasun eta Administrazio Publikoaren Saila, HAAEren bidez. Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen (HAEE) egitura eta 

funtzioak arautzen dituen urriaren 14ko 241/2003 Dekretuak, 2. art.an Erakunde horren helburuak arautzen ditu, eta horien 

artean e) puntuan hau sartzen da: “Administrazio Publikoan euskara sartzea, zabaltzea, aplikatzea eta normalizatzea, eta 

administrazioko hizkera finkatzea, Euskararen Erabilera Normalizatzeko Oinarrizko Legean eta aplikatzekoa den gainerako 

araudian ezarritakoarekin bat”. Halaber, h) atalak Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen zerbitzupeko langileen 

hizkuntza-gaitasunaren sustapena, antolamendua eta ebaluazioa esleitzen dio HAEEri. 

o Herrizaingo Saila, nagusiki, JAMJIren barruan egin nahi diren interoperatibitate-proiektuek harekiko duten eraginari dagokionean. 

o Informatika eta Telekomunikazioetako Zuzendaritza, Justizia Administrazioko teknologiak Eusko Jaurlaritzako Informatika eta 

Telekomunikazioetako Planarekin estrategikoki lerrokatzeko. 
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Plan bakoitzeko lerro estrategikoak eta beharrizan ekonomiko orokorrak eta partikularrak zehaztu aurretik, aipatu behar da adostasun-

maila handia lortu dela eragile sozial eta judizial guztien artean plan horien inguruan, hori bai, Euskal Autonomia Erkidegoari 

dagokionean. Hain zuzen ere, dokumentu hauek adostasuna lortu ondoren aurkeztu dira, eta horrela, berma daiteke garrantzi handirik 

gabeko gatazkarik ez dela egongo izapidetzerakoan. Justizian ordezkagarritasun handieneko bost erakunde sindikaletatik lauk 2007ko 

otsailean sinatu zuten —eta mobilizazio- eta gatazka-prozesu luze baten amaiera ekarri zuen— akordio sindikalak ere jasotzen ditu 

berariaz aipatzen diren konpromisoak, bai diseinatzen den antolamendu berriaren printzipioei buruz, eta baita normalizazio-planari nahiz 

teknologia berriak erakundearen kudeaketa aurreraturako lan-tresna gisa erabiltzeari buruz ere. 

 

Zehazki, aurkezpenak egin diren instantziak hauek izan dira: 

o Erakunde sindikalak 

o Auzitegi Nagusiko Gobernu Salarekin batera aritzen den bulego judizialeko Lantaldea 

o Fiskalburuak 

o Idazkari judizialekin Lankidetzan Aritzeko Organoa 

o Lankidetzan Aritzeko Organoaren mendeko Lantaldeak 

o Abokatuen Elkargoak 

o Prokuradoreen Elkargoak 

 

Hizkuntza Normalizatzeko Plan Orokorraren kasuan, gainera, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioan Euskara 

Normalizatzeko Erakunde Arteko Batzordeko kideek (bertan Gobernuko bertako ordezkariak eta justizia-administrazioa osatzen duten 

kolektiboetako arduradunak biltzen dira) plan hori aztertu eta horren aldeko iritzia eman dute. 
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2. Justizia Administrazioa Modernizatzeko Jarrera Integralaren laburpena 
 
2.1. Helburuak 

 
Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak ulertzen du arlo honetan misio hau duela: EAEko bulego judizialak, fiskalak, eta Auzitegi 

Medikuntzako Euskal Erakundearen bulegoak diseinatzea, sortzea, eta antolatzea, Giza Baliabideen buru izatea, horiek antolatuz eta 

kudeatuz, bulego horiek behar dituzten giza baliabideak eta baliabide materialak hornituz, baita epaileei, fiskalei eta idazkari judizialei 

baliabide materialak hornituz ere, komunikazioa bermatuz Erkidegoko hizkuntza ofizialetan, bulegoetako langileen eskubideak eta 

betebeharrak kudeatuz, eta justizia-administrazioa herritarrei hurbilduz, egiten duena hobeto ezagut dezaten, pertsona guztien 

mesederako. 

 

Lehenago azaldu den bezala, eta ezarritako gidalerroei jarraituz lan egiteko asmoarekin, hiru plan orokor aurkezten dira (JAAP, JAHNP, 

eta JAIKP). Nahiz eta beharrezko planak izan, guztiz independenteak dira bata bestearekiko, eta guztiak daude JAMJIren gidalerroetako 

batzuekin lerrokatuta. JAAP plana bulego judizialak berregituratzera eta prozesuetara bideratutako antolamendu-eredu bat ezartzera 

bideratua dago; JAIKP planak, berriz, IKTak hartzen ditu bulego judizialaren eboluzioaren oinarri gisa eta JAHNP planak, azkenik, 

hizkuntzaren normalizazioa sustatzea du helburu, Justizia Administrazioarekiko harremanek gizartearen baitan onespen handiagoa izan 

dezaten laguntzeko.  

Hauek dira plan horien helburuak: 
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Bulego Judizialak Antolatzeko Plana  -  JAAP 

1. Bulego judizialak, fiskalak eta AMEEa diseinatzea eta antolatzea, zerbitzua hobetzen lagunduz, eta eraginkortasun- eta efizientzia-

printzipioak aplikatuz. 

2. Bulego judizialetako eta fiskaletako lanaren barne-antolamenduko sistemak diseinatzea, prozesuen egungo kudeaketa-teknikekin eta 

Justizia Administrazioaren funtzio bereziekin bat. 

3. Antolamendu horretarako langile-egitura egoki bat diseinatzea, erantzukizun-postuei arreta berezia emanez. 

4. Zerbitzu Orokor Prozesalen funtzionamenduko sistema protokolizatu bat zehaztea. 

5. Herritarrei eskainitako justizia-zerbitzu publikoa hobetzea, bulego judizialen, fiskalen eta AMEEren ikuspegitik. 

6. Bulego horietako langileen lan-baldintzak hobetzea. 

 

Informatika eta Komunikazioetako Plana  -  JAIKP 

 

Hizkuntza Normalizatzeko Plana  -  JAHNP 

1. Euskarari garrantzi gehiago ematea eta garrantzi hori hedatzea. 

2. Herritarrek eta profesionalek euskarazko zerbitzuak erabil ditzatela suspertzea, eskaintza ugarituz. 

3. Justizia Administrazioaren zerbitzura diharduten funtzionarioen artean euskararen erabilera sustatzea. 

4. Epaile, fiskal eta idazkari judizialek euskararen normalizazioarekiko jarrera positiboa izan dezaten saiatzea. 

5. Abokatuak sentsibilizatzea eta trebatzea, euskararen normalizazioari dagokionez. 

1. Justizia gardena eta herritarrekiko hurbilekoa izan dadin laguntzea. 

2. Botere Judizialaren Lege Organikoaren (BJLO) erreforman aurreikusitako antolamendu- eta prozesu-erreformaren alde egitea. 

3. Kalitate handiko zerbitzu-eredu bat ezartzea, bezeroari zuzendutakoa, etengabeko hobekuntza-prozesu batean oinarritutakoa. 

4. Funtzio Publikoaren egikaritzea hobetzea Justizia Administrazioan (eraginkortasun-maila handia, etengabeko hobekuntza...). 

5. Justizia Administrazioan lehendik hasitako euskalduntze-prozesuak sendotzea eta zabaltzea. 

6. Beste Administrazioekin eta Erakundeekin elkar eragitea. 
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1. Bulego judizialak, fiskalak eta AMEEa diseinatzea eta antolatzea.  
2. Bulego judizialen eta fiskalen barne-antolamenduko sistemak diseinatzea. 
3. Antolamendu horretarako langile-egitura egoki bat diseinatzea. 
4. Zerbitzu Orokor Prozesalen funtzionamenduko sistema protokolizatu bat zehaztea. 
5. Herritarrei eskainitako justizia-zerbitzu publikoa hobetzea. 
6. Bulegoetako langileen lan-baldintzak hobetzea. 

 

 

1. Bulego judizialek osatzen dituzten zerbitzu komunen antolamendua eta egitura horizontalak zehaztea. 
2. Pertsonalaren postuak hierarkizatzea, funtzioak eta haien egitekoak zehaztea. 
3. Helburu-zentro malguak ezartzea. 
4. Funtzionamendu-sistemak protokolizatzea. 
5. lanpostuetan hizkuntza-eskakizunak sartzea. 

Justizia Administrazioa Modernizatzeko Jarrera Integrala 
JAMJI 

 

 

JAHNP 
1. Euskarari garrantzi gehiago ematea eta garrantzi hori hedatzea. 
2. Herritarren eta profesionalen artean euskarazko zerbitzuen erabilera sustatzea. 
3. Funtzionarioen artean euskararen erabilera sustatzea. 
4. Epaile, fiskal eta idazkari judizialek euskararen normalizazioarekiko jarrera positiboa izan dezaten saiatzea. 
5. Abokatuak sentsibilizatzea eta trebatzea, euskararen normalizazioari dagokionez. 

 

 

JAIKP 
 

1. Justizia gardena eta herritarrekiko hurbilekoa izan dadin laguntzea. 
2. Antolamendu- eta prozesu-erreformaren alde egitea. 
3. Kalitate handiko zerbitzu-eredu bat ezartzea, bezeroari zuzendutakoa. 
4. Funtzio Publikoaren egikaritzea hobetzea Justizia Administrazioan. 
5. Euskalduntze-prozesuak sendotzea eta zabaltzea. 
6. Beste Administrazioekin eta Erakundeekin elkar eragitea. 

Informatika eta Komunikazioetako Plana  -  JAIKP 

1. Justizia gardena eta herritarrekiko hurbilekoa izan dadin laguntzea. 

2. Botere Judizialaren Lege Organikoaren (BJLO) erreforman aurreikusitako 

antolamendu- eta prozesu-erreformaren alde egitea. 

3. Kalitate handiko zerbitzu-eredu bat ezartzea, bezeroari zuzendutakoa, etengabeko 

hobekuntza-prozesu batean oinarritutakoa. 

4. Funtzio Publikoaren egikaritzea hobetzea Justizia Administrazioan (eraginkortasun-



 

 28 

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

 
2.2. Lerro estrategikoak 
 

Behin Modernizaziorako Jarrera Integralaren helburuak eta hura gauzatzeko burutuko diren 

planen helburuak definitutakoan, ondoren aurkezten dira ezarritako lerro estrategikoak, 

helburu haiek lortzeko. Koadroan, plan bakoitzaren lerro estrategikoak banaka erakusteaz 

gain, ikus daiteke ere lerrokatuta daudela hiru planek ezarritako ildoak, eta JAIKP eta 

JAHNP planetan ezarritako ildoak eta JAAP planean ezarritakoak osagarriak direla. 

 

Lerro estrategiko horietatik proiektu eta/edo programa zehatzak sortuko dira, plan 

bakoitzaren laburpenean kontsulta daitezkeenak, eta egin beharreko proiektuek 

markatutako denboraldian kokatuko da lerro estrategiko bakoitza. 
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o Herritarrei justizia-zerbitzu eraginkor bat eskaintzea, prozedurak eta zerbitzuak etengabe hobetuz, dauden baliabideak 

optimizatuz, eta erantzuteko epea nahiz kalitatea hobetuz 
o Antolamendu berriak jarduketa judizialak kontzentra ahal ditzala lortzea, jarduera jurisdikzionalarekin zerikusia duten funtsezko 

alderdietan, erabakiak hartzeko orduan garrantzi gutxiago duten egitekoak saihestuz 
o Sustapen prozesala Idazkari Judizialen kidegoaren esku uztea 
o Sindikatuekiko elkarrizketa eta negoziazioa indartzea, justizia-administrazioko langileen eskubideei eta betebeharrei 

dagokienean 
o Herritarrei ematen zaien arreta hobetzea, baita justiziara errazago iristen lagun dezaketen zerbitzuak ere. 
o Hizkuntza Normalizatzeko Planetik eratorritako ekintzak garatzea eta lehenestea, euskara zerbitzu- eta lan-hizkuntza izan 

dadin, hizkuntza antolamendu-irizpide bat izatea ahalbidetuz, eta administrazio-justizian komunikazio elebiduna sistematizatuz, 
betiere herritarrek hautatzen duten hizkuntza erabiltzeko duten eskubidea bermatzera bideratuta 

o Erakundeko pertsonak trebatzea eta prestatzea dagozkien funtzioekiko, bereziki bulegoetako kudeaketa-arduradunak 
o Benetako aldaketa-kudeaketa bat ahalbidetzea, informazio-bide egokiak ezarriz, eragile guztiek aldaketa-prozesuan aktiboki 

parte har dezaten. 
o Komunikazio eta koordinazio instituzionalerako bideak indartzea, administrazio-justizian parte hartzen duten erakundeen 

eskumenen artean gatazka dagoela kontuan izanda. 
o Zerbitzu orokorretako jarduera kontrolatzeko eta ebaluatzeko sistemak ezartzea, funtzionamendu-adierazleen bidez, bere 

jarduna hobeto kudeatzen laguntzeko, jarraipen homogeneizatu bat ahalbidetuz 
o Teknologia aurreratuetan oinarritutako informazio- eta komunikazio-sistemak garatzea, erakundearen beharretarako euskarri 

gisa, unitate desberdinen arteko harremanen eraginaren talka minimizatzeko, eragile juridikoekin komunikatzeko beharrei 
erantzuteko, eta herritarrei zuzeneko arreta ematea ahalbidetzeko 

o Espazio fisikoak antolamenduaren diseinu berrira, eta une bakoitzean eragin daitezkeen zerbitzu-beharretara egokitzea 
 

JAHNP 
 

o Euskara lan- eta zerbitzu-hizkuntza gisa balioztatzea. 
o Giza baliabideak eta baliabide materialak esleitzea, Justizia Administrazioan euskara hedatzeko eta erabiltzeko 
o Herrizaingo Sailarekin akordioak garatzea 
o Adostasun gehiago bilatzea Justizia Sailaren, Justizia Ministerioaren eta Botere Judizialeko Kontseilu Orokorraren artean 
o Justizia Administrazioko kide guztiei, eta batez ere buru direnei proiektuaren berri ikuspuntu positibo batetik ematea 
o Justizia Administrazioak zerbitzu publikoaren irudia hedatzea 
o Terminologia-kontuetan lan-lerro zehatzak abian jartzea, hedapenean sakonduz 
o Euskaraz idatzitako ereduen normalizazioan eta horien erabileran sakontzea 
o Euskara Justizia Administrazioaren informatizazio-prozesuan sartzen laguntzea 
o Epaitegien barne-egituraketan sakontzea. 
o Herritarrek Justizia Administrazioarekin duten harremanean euskara erabiltzen laguntzea 
o Hizkuntza normalizatzeko prozesua arautzen duen Dekretuaren aplikazioa, hizkuntza-eskakizunak esleitzeari dagokionez 
o Justizia Administrazioaren zerbitzura dauden langileei hizkuntza-gaitasuna eskuratzea erraztea, lanpostu-zerrendaren arabera 
o Euskarazko laguntza-materiala garatzea, bai euskara ikasteko, bai lantresna bezala erabiltzeko 
o Funtzionario ez-euskaldunak inplikatzen saiatzea, euskararen erabilera ahalbidetzeko 
o Oinarrizko adostasuna lortzea, Justizia Administrazioan euskara normalizatzeari dagokionez 
o Akordioak garatzea, abokatuek hizkuntza-gaitasuna lor dezaten. Aurki Hitzarmen bat sinatuko da horretarako 
o Lanean euskara erabiltzea errazten duten lan-tresnak garatzea eta ezagutaraztea, eta abokatuen artean horien erabilera 

sustatzea 
 

JAIKP 
 

o Antolamendu eta kudeaketa judiziala eraberritzea: JustiziaBat kudeaketa prozesaleko sistema informatikoa da Bulego Judizial 
berriaren ereduak oinarritzat izan behar duen muina, dokumentuen eta espediente digitalen kudeaketaren sustapenean 
aurrera eginez, “paperik gabeko bulegoa”ren kontzeptura iristeko. Era berean, Justizia Administrazioaren informatizazio-
prozesuan euskara sartzea ahalbidetuko duen sistemetako bat da. 

o Kudeaketarako sistema adituak garatzea: Justizia Administrazioaren funtzionamendu operatiboa, bulego judizialaren 
erreforma, eta eskumen berriak eskuratzea dela-eta, sistema eta azpiegitura berriak behar dira, prozesuak eta parte hartzen 
duten baliabideak behar bezala kudeatzeko 

o Prozesuen eta aplikazioen normalizazioa: Prozesu judizialak optimizatzea, izapidetze-eskemak egokituz, eta batez ere, 
antolamendu- eta prozesu-aldaketa berriari erantzunez, eta berrerabiltzea, integrazioa, gardentasun eta komunikazioa 
errazten duten web-zerbitzuak hornituz. 

o Ezagutza sustatzea eta hedatzea: Justizia Administrazioaren barruan ezagutzaren eta euskalduntzearen transmisioa 
ahalbidetzeko bideak ezartzea, sinergiak eta praktika onak ezarriz, herritarrei eskainitako zerbitzua hobetzeko. Plataforma eta 
kanal desberdinak zentralizatzea, erabiltzaile bakoitzak hobetsitako hizkuntzan zerbitzua eskainiko duen Contact Center bat 
lortzeko bilakaera-prozesu batean. 

o Erakundeen arteko lankidetza: Justizia Administrazio desberdinen eta Erakunde erlazionatuen informazio-sistemen konexioak 
herritarrari zerbitzu hobea ematea ahalbidetuko du, “Justiziarako sarbide-puntu bakarra” lortzeko bidea ezarriz 
 

o Herritarrei justizia-zerbitzu eraginkor bat eskaintzea, prozedurak eta zerbitzuak etengabe hobetuz, dauden baliabideak 
optimizatuz, eta erantzuteko epea nahiz kalitatea hobetuz 

o Antolamendu berriak jarduketa judizialak kontzentra ahal ditzala lortzea, jarduera jurisdikzionalarekin zerikusia duten 
funtsezko alderdietan, erabakiak hartzeko orduan garrantzi gutxiago duten egitekoak saihestuz 

o Sustapen prozesala Idazkari Judizialen kidegoaren esku uztea 
o Sindikatuekiko elkarrizketa eta negoziazioa indartzea, justizia-administrazioko langileen eskubideei eta betebeharrei 

dagokienean 
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2.3. Aurrekontua 
 

Justizia Administrazioa Modernizatzeko Jarrera Integralaren eskakizun ekonomikoak ia 157 

milioi eurokoak dira guztira, eta honako Plan hauetatik eratortzen dira: 

o Bulego judizialetako Antolamendu Planak 16,8 miloi euro behar ditu gehienez 3 

urteko epean, ezarpen-egutegiarekin bat. Horietatik, zatirik handiena (12 milioi 

euro) espazio fisikoak / eraikinak prestatzeko dira, ezarritako antolamendura 

egokitzeko. 

o Hizkuntza Normalizazioko Plan Orokorra, 75,5 milioi euroko kostu 

zenbatetsiarekin, 10 urteko epean. Horietatik, gehienak, lanpostu-zerrendaren 

arabera, Justizia Administrazioaren zerbitzura dauden langileei hizkuntza-

gaitasuna eskuratzea errazteko (ia 50 milioi euro, eta horietatik 33 liberatutako 

funtzionarioak ordezteko gastuetan) egin behar diren ahaleginetarako, eta 

Administrazioan euskara zabaltzeko eta erabiltzeko neurriak planifikatzeko, 

herritarrek euskara erabil dezatela erraztuz horrela (11,6 milioi euro). 

o Informatika eta Komunikazioetako Plana, datozen lau urteetarako 28,7 milioi 

euroko aurrekontuarekin inbertsioetarako, eta 36 milioi euro inguruko gastu 

arruntarekin; guztira, 64.648.856 €. JAIKPri dagozkion 28,7 milioi euroetatik 

partidarik garrantzitsuena (11,3 milioi euro) “Antolamendu eta Kudeaketa 

Judiziala berritzeko” jarduera-lerroko proiektuei dagokie (JustiziaBat-erako 

funtzionalitate berriak garatzen dituzte gehienbat) eta JustiziaBat-en II. Fasearen 

garapenari eta ezarpenari.   
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JAMJIren AURREKONTU GLOBALA 
 

Plan
a KONTZEPTUA 2008 2009 2010 2011 2012-2017 Guztira 

Pertsonala 1.350.310      1.350.310 
Eraikinak 2.550.000 6.100.000 3.250.000   11.900.000 
Informatika  1.644.000 959.000   2.603.000 
Trebakuntza - aldaketaren kudeaketa 300.000 300.000 300.000   900.000 JA

A
P

 

JAAP Subtotala  4.200.310 8.044.000 4.509.000   16.753.310 
Terminologia-kontuetan lan-lerroak abian jartzea, horien 
hedapenean sakonduz. 175.100 180.353 189.371 198.839 1.420.111 2.163.774 

Euskaraz idatzitako ereduen normalizazioa. Euskara Justizia 
Administrazioaren informatizazio-prozesuan sartzea. 829.562 854.448 897.170 942.029 6.727.978 10.251.187 

Herritarrek euskara erabil dezatela erraztea. 
Euskararen hedapen eta erabilerarako neurrien plangintza. 935.240 973.898 1.022.593 1.073.723 7.668.535 11.673.989 

Justizia Administrazioko langileei hizkuntza-gaitasuna 
eskuratzen laguntzea, lanpostu-zerrendaren arabera. 
Funtzionarioak ordezteko gastua 

1.288.633 
1.182.654 

1.327.291 
1.229.937 

1.393.656 
571.311 

1.463.338 
6.179.553 

10.451.175 
24.130.115 

15.924.093 
33.293.571 

Akordioak garatzea abokatuek hizkuntza-gaitasuna lor 
dezaten 

174.040 182.742 191.879 201.473 1.438.922 2.189.056 

JA
H

N
P

 

JAHNP - Subtotala 4.585.229 4.748.669 4.265.980 10.058.956 51.836.836 75.495.670 
Antolamendua eta Kudeaketa Judiziala berritzea 4.279.217 2.724.004 2.522.129 1.814.943  11.340.293 
Kudeaketarako sistema adituak 970.637 1.872.392 2.169.886 2.826.825  7.839.740 
Prozesuak normalizatzea eta aplikazioak estandarizatzea 977.625 1.817.703 1.107.351 1.107.351  5.010.030 
Ezagutza sustatzea eta hedatzea 487.119 403.085 605.311 403.451  1.898.966 
Erakundeen arteko lankidetza 390.402 807.486 807.546 605.536  2.610.970 

JAIPK - Subtotala 7.105.000 7.624.670 7.212.224 6.758.106  28.700.000 

JA
IK

P
 

JAIPK - Gastu arrunta 8.340.560 8.757.588 9.195.467 9.655.241  35.948.856 
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2.4. Kontuan izan beharreko kanpo-baldintzak 
 

Antolamendu Planarekikoak:  

Errealitatea, edo zehatzago, Administrazio Publikoaren sektore bat eraldatzeko prozesuan, 

edozein transformazio-prozesu konplexutan gertatzen den bezala, Antolamendu Plan honen 

garapena kanpoko erabakien edo faktoreen mende dago, eta are gehiago, Plana onartu 

ondoren egin daitezkeen lege-erreforma prozesal eta organikoen eragina jasan dezake. 

Faktore horiek kontuan izan behar dira, Planak ezartzen duen norabide politikoa eta 

antolamenduzkoa gerora berrikus daitekeelako, edo are okerragoa litzatekeena, gerta 

daitekeelako Plana ezin ezartzea, ez dagoelako bideragarri egiteko beharko litzatekeen 

oinarrizko aurrekonturik.  

 

Hain zuzen ere, ganberak desegin direla-eta, Lege Organikoaren Proiektuaren izapidea 

bertan behera geratu da Espainiako Parlamentuan. Proiektuak legedi prozesala egokitzen 

du 2003ko abenduaren 23an burututako erreformatik eratorritako Botere Judizialaren Lege 

Organikora, kasazio-errekurtsoa erreformatzen du, eta zigor-arloko auzialdi bikoitza 

orokortzen da. Indarrik gabe geratu da hogei prozesu-legeren erreforma baino gehiago 

jasotzen zuen lege-proiektu hori (antolamendu-planerako ezinbestekoa da argi eta garbi 

bereiztea epaileek egiten dituzten izapideak –erabakitzekoak–, eta idazkari judizialek egingo 

lituzketenak –prozedurakoak–), eta hura gabe ezingo litzateke sortu antolaketako eta 

betearazpeneko prozesu-zerbitzu orokorrik. Hain zuzen ere, Plan hau ezartzeko hasieran 

aurrez ikusitako egutegia (2007-2009), 2007ko otsailaren 12ko Hirugarren Hitzarmen 

Sindikalean adierazi zena, ezin da bete, Espainiako Parlamentuan izapidetzen ari ziren 

erreforma horiek ez direlako egin. 

 

Halaber, Plan hau izapidetzearekin batera, erakunde sindikalekin negoziatu eta adostu da 

langile horien Lanpostu Zerrenda, eta hori ezarpena burutzeko ezinbesteko tresna da. 

 

Normalizazio Planarekikoak:  

Esan den bezala, oraindik onartzeko zain daude prozedura-legeen erreformak, eta 

erreforma horiek aukera emango dute bulego judizial eta fiskaletako Antolamendu Plana 

ezartzeko; horregatik, Normalizazio Plana egiteko orduan kontuan hartu dira erreforma 

horiek. Erreforma horiek bulego judizialean ezartzeko onartuko ez balira, Normalizazio 

Plana gaur egungo antolamenduan eta plantillan aplikatuko da, Planean bertan azaltzen 

den filosofiari eta metodologiari eutsiz. 
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3. Justizia Administrazioko bulego judizialetako eta 
fiskaletako Antolamendu Planaren laburpena 

 
3.1. Sarrera 
 

Pertsona guztien eskubideak eta askatasunak defendatzea da Eusko Jaurlaritzaren 

zereginaren ardatz eta oinarrietako bat. Eusko Jaurlaritzak justizia eraginkor, demokratiko, 

independente, orekatu eta ez-sexista lortzeko premia defendatzen du Justiziaren arloan, 

gizartearen aldaketekiko sentibera eta funtzionamenduan modernoa izango den justizia. 

 

Justizia Administrazioak, gainerako zerbitzu publikoek bezala, euskal herritarron eskubideak 

zerbitzatzera joan behar du, eta inguratzen duen errealitatean txertatuta egon behar du. 

Horregatik, VIII. Legegintzaldiko Gobernu Programan bulego judizialetako Antolamendu 

Plana onartzeko ekimenari ekitea aldarrikatzen da, beste neurri batzuen artean. Plan hori 

funtzioen espezializazioan eta taldekatzean, eta zerbitzuaren arrazionalizazioan oinarritzen 

da, ebaluatzeko eta zuzentzeko elementuak sartuz. Ekimen horren garapena Euskadiko 

Justizia Administrazioko bulego judizialak eta fiskalak antolatzeko plan honetan gauzatzen 

da. 

 

Plan hau aurreko legegintzaldian ere jasota zegoen, baina ezin izan zen garatu, batetik, hori 

ahalbidetuko zuen Botere Judizialaren Lege Organikoaren erreforma ez zelako behar adina 

aurrerapenarekin egin (erreforma hori, azkenean, abenduaren 23ko 19/2003ko Lege 

Organikoaren bidez egin zen), eta bestetik, haren arauzko garapenak Justizia Ministerioak 

jada eginak zituelako. 

 

Abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoak, uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoa 

aldatzekoak, idazkari judizialei eta bulego judizialari eskainitako bere V. liburuan, ezartzen 

du eskumena duen administrazio publikoak ezarriko dituela bulego judizialaren dimentsioa 

eta antolamendua; eta zerbitzu orokor prozesalak izango liratekeen kasuan, eskumen hori 

bulegoak sortzera eta antolatzera ere iritsiko litzateke. 

Botere Judizialaren Lege Organikoaren eraldaketa indarrean sartzeak funtsezko aldaketa 

suposatzen du bulego judizialaren antolamenduan, zalantzarik gabe eragin handia du 

Justizia Administrazioaren zerbitzura dauden langileen estatutu juridikoan, eta Autonomia 

Erkidegoei funtzio berriak emate dizkie, Justizia Administrazioari giza baliabideak eta 

baliabide materialak hornitzeari buruzko eskumenekin. Erreforma horrek ez ditu guztiz 
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konpontzen detektatutako defizit asko, besteak beste, Justizia Administrazioaren zerbitzura 

dauden kidegoak benetan deskontzentratzeari buruzkoak. Halaber, bulego judizialen 

antolamendu eraginkor bat eta langileen egitura egokiago bat ahalbidetzen ditu erreforma 

horrek, eta agintaldi erreformista bat sartzen du. Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta 

Gizarte Segurantzako Sailak eta CCOO, CSI-CSIF, LAB eta UGT sindikatuek agintaldi hori 

hasten eta garatzen dute, EAEko Justizia Administrazioaren zerbitzura dauden 

funtzionarioen lan-baldintzak eta bulego judizialaren erreforma arautzen dituen III. 

Akordioaren bidez. Akordio hori martxoaren 6ko 38/2007 Dekretuak onartu zuen (EHAA, 53. 

zk., 2007ko martxoaren 15ekoa), 2007ko martxoaren 16an indarrean sartu eta sinatze-

datatik —2007ko urtarrilaren 12tik— indarrean egon eta eragina duenak. 

Bidezkoa da jasota uztea, adierazitako abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoa, 

uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoa aldatzekoa, oinarri hartuta emandako eskumenek 

ez dituztela betetzen Euskal Autonomia Erkidegoak Justizia arloan eskumenei dagokienean 

dituen helburu guztiak. Aipa daitezke, esaterako, helburu hauek: Botere Judizialaren 

deszentralizazio handiago bat lortzea jurisdikzio-arloan (erkidego-kasazioa) eta gobernu-

arloan, edo Justizia Administrazioaren zerbitzura dauden langileen arloan, idazkari 

judizialen transferentzia, eta “kidego nazional” izaera kentzea. 

Zentzu horretan, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren Egitura Organiko eta 

Funtzionala ezartzen duen urriaren 18ko 315/2005 Dekretuan ezarritakoarekin bat, Justizia 

Administrazioarekiko Harremanetarako Zuzendaritzari dagokio, batetik, bulego judizial eta 

fiskaletako eta Auzitegi Medikuntzako Euskal Erakundeko Antolamendu Plana prestatzea, 

proposatzea eta ezartzea, eta bestetik, Zuzeneko laguntza-unitateak, Zerbitzu Orokor 

Prozesalak eta EAEn kokatutako Laguntza Zerbitzu Orokorrak diseinatzea eta antolatzea. 

Zehazki, Giza Baliabideetako Zuzendaritzari dagokio, arlo honetan, bulego judizial berria 

eratuko duten zuzeneko laguntza-unitateek eta zerbitzu komun prozesalek garatu behar 

dituzten funtzioak eta egitekoak betetzeko giza baliabideak hornitzea, antolatzea eta 

trebatzea. 

 

Auzitegi Medikuntzako Euskal Erakundeari dagokionez, antolamendu berria eta Lanpostu 

Zerrenda ezartzea (hasieran Plan honen barruan aurrez ikusita zegoen moduan) Plan hau 

egin aurretik garatzen joan da, ikusi baita eskumenen arloa zabalagoa zela eta aurretik 

esandako lege-aldaketa horien beharrik ez zegoela. Horregatik, Erakundea osatzen duten 



 

 35 

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

langile administratiboei eta haien funtzioei dagozkien aldaketa txiki batzuk bakarrik geratzen 

dira egiteke Lanpostu Zerrendan. 

 

Horregatik guztiagatik, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak ulertzen du arlo honetan 

duen misioa Justizia Administrazioa Modernizatzeko Jarrera Integralean adierazitako bera 

dela, alegia: EAEko bulego judizialak, fiskalak, eta Auzitegi Medikuntzako Euskal 

Erakundearen bulegoak diseinatzea, sortzea, eta antolatzea, Giza Baliabideen buru izatea, 

horiek antolatuz eta kudeatuz, bulego horiek behar dituzten giza baliabideak eta baliabide 

materialak hornituz, baita epaileei, fiskalei eta idazkari judizialei baliabide materialak 

hornituz ere, komunikazioa bermatuz Erkidegoko hizkuntza ofizialetan, bulegoetako 

langileen eskubideak eta betebeharrak kudeatuz, eta justizia-administrazioa herritarrei 

hurbilduz, egiten duena hobeto ezagut dezaten, pertsona guztien mesederako. 

 

Azkenik, azpimarratu berriro, Plan hau ez dela isolatutako zerbait, baizik eta zuzenean 

lotuta dagoela VIII. Legegintzaldiko gobernu-ekintzan aurrez ikusitako beste bi planekin, 

alegia, 2007-2010eko EAEko Justizia Administrazioaren Informatika eta Telekomunikazio 

Planarekin eta 2008-2017ko Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioan 

Hizkuntza Normalizatzeko Plan Orokorrarekin. 

 
3.2. Instituzio-esparrua. Aurrekariak, sailen eta erakundeen arteko 

lankidetza  
 

Gogoan eduki behar da Eusko Jaurlaritzaren konpromisoa Justizia arloan ez dela 

azkenaldiko berrikuntza bat. Gizarte moderno batentzat Justizia Zerbitzua funtsezkoa den 

neurrian, 1988an Justizia arloko lehen eskumenak eskuratu zirenetik, konpromiso hori 

agerian jarri da Autonomia Erkidego honetako Justizia Administrazioa modernizatzeko 

prozesuak ezartzearekin. Jarduera horiek ez dira soilik mugatu zentzu hertsian baliabide 

material eta pertsonalak hornitzera, baizik eta, arlo honetan, ekimen garrantzitsuak burutu 

ditu Gobernu honek. Horien artean, eta zerrenda osoa egiteko asmorik gabe, hauek aipa 

daitezke: 

A. “Justizia Administrazioa antolatzeko ordezko eredu baten proposamena, eta haren 

zerbitzura dauden kidegoen estatutua”, Eusko Jaurlaritzak 1990ean egina, 

Sindikaturik adierazgarrienekin batera. Bertan berrikuntzarako premisa nagusi gisa 

hau ezartzen zen: jurisdikzio-, prozesu- eta administrazio-jarduerak bereiztea, 
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bulego judizialak bereak dituen funtzioak eta epaileak betetzen dituen jurisdikzioko 

gainerako funtzioak banatzeko helburuarekin. 

B. Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailaren eta Sindikatuen arteko akordioak, Justiziaren 

zerbitzu publikoa modernizatzeari buruzkoak eta horrek Justizia Administrazioaren 

zerbitzupeko langileen lan-baldintzetan duen eraginari buruzkoak. Horietako 

azkenekoan, 2007ko otsailaren 12an sinatutakoan hain zuzen ere, Antolamendu 

Planaren printzipio eta helburuen ardatzen benetako konpromiso partekatua 

ezartzen da. 

C. Arlokako batzarretan Justizia Ministerioaren eta bulego judizialaren antolamenduan 

eskumenak dituzten Autonomia Erkidegoen artean sinatutako akordioak. 

D. Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren Modernizazio Plana (1999/2002 

legegintza), bertan lehendik ere bai baitzegoen Justizia Administrazioari buruzko 

proiektu zehatz bat: Bulego judizialaren antolamendua eta berrikuntza. 

E. Justizia Sailburuordetzak garatutako jarduerak berak, Botere Judizialaren Lege 

Organikoaren 272. artikuluan ezarritakoarekin bat, antolamendu Planaren aurrekari 

zuzenak diren Zerbitzu Orokorrak etengabe ezarriz. 

 

Arau-garapenaren ikuspegitik, Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuak bere 

35.3 artikuluan hau ezartzen du: “Bere eremuan Komunitate Autonomoari dagokio Justizia 

Administrazioaren zerbitzuko pertsonala eta bere funtzionamendurako behar diren medio 

materialak eta ekonomikoak hornitzea, Botere Judizialaren Lege Organikoak eskubide hori 

Gobernuaren eskutan uzten duen hitz beretan, pertsonala hornitzeko sistemetan Euskal 

Zuzenbide Forala eta euskara ezagutzen dutenei lehentasuna emango zaielarik.” 

Botere Judizialaren Lege Organikoak, uztailaren 1eko Botere Judizialaren 6/1985 Lege 

Organikoa erreformatzeko abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoak aldatu zuenak, 

Autonomia Erkidegoek eskura ditzaketen funtzioak ezartzen ditu bere 471 art.an eta lehen 

xedapen gehigarriko 2. atalean (lege bereko 470 art.ak jartzen dituen mugekin). 

 

19/2003 Lege Organiko horrek berak ezartzen du, idazkari judizialei eta bulego judizialari 

eskainitako bere V. liburuan, eskumena duen administrazio publikoak ezarriko dituela bulego 

judizialaren dimentsioa eta antolamendua; eta eskumen horrek zerbitzu orokor prozesalak 

ere hartuko lituzkeen kasuan, baita bulego horiek sortzea eta antolatzea ere. Horrez gain, 

Justizia Administrazioaren zerbitzura dauden gainerako funtzionarioen kidegoei eta 

bestelako langileei dagokiena arautzera eskainia dago VI. liburua. 
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Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko 

urriaren 18ko 315/2005 Dekretuaren 11.1b) art.ak, beste funtzio batzuen artean Justizia 

Sailburuordetzari esleitzen dio hau: “Justizia Administrazioaren funtzionamendurako behar 

diren giza baliabideak eta baliabide materialak hornitzea, oro har, eta haren antolamendua 

eta jarduera-egikaritza planifikatzea”. 

 

Zentzu horretan, Justizia Administrazioarekiko Harremanetarako Zuzendaritzari dagokio, 

bere 12, d) eta e) artikuluan ezartzen denarekin bat, bulego judizial eta fiskaletako eta 

Auzitegi Medikuntzako Euskal Erakundeko Antolamendu Plana prestatzea, proposatzea eta 

ezartzea, batetik, eta Zuzeneko Laguntza emateko Unitateak, Zerbitzu Orokor Prozesalak 

eta EAEn kokatutako Laguntza Zerbitzu Orokorrak diseinatzea eta antolatzea, bestetik. 

 

Halaber, 14. artikuluko b) eta d) ataletan aurreikusten denarekin bat, Giza Baliabideetako 

Zuzendaritzari dagokio, arlo honetan, bulego judizial berria eratuko duten zuzeneko 

laguntza-unitateek eta zerbitzu orokor prozesalek garatu behar dituzten funtzioak eta 

egitekoak betetzeko giza baliabideak hornitzea, antolatzea eta trebatzea. 

 

Plan honetan eragina duten beste Sail eta Gobernu Arlo batzuk ondorengoak dira: 

- Modernizazio eta Administrazio Elektronikorako Idazkaritza Orokorra. 

Gobernu Lehendakariordetzaren egitura organikoa onartzen duen otsailaren 28ko 

2/2006 Dekretuak, bere 8.1 art.an esleitzen dizkion funtzioekin bat, eskumena du 

Administrazio Publikoaren arrazionalizazio, hobekuntza eta modernizazioari buruzko 

lanak sustatzeko, zuzentzeko eta garatzeko. Horretan oinarrituta, Antolamendu Plana 

prestatzean lerrokatze batzuk egin dira Euskal Administrazioaren antolamendu-

eskema antzekoak bilatzeko asmoz. 

- Funtzio Publikoko Sailburuordetza. 

Ogasun eta Funtzio Publikoaren Sailaren egitura eta funtzioak ezartzen dituen 42/2006 

Dekretuak, bere 15. art.an, lehen funtzio gisa hau zehazten du: giza baliabideen 

politikaren plangintza eta exekuzioa zuzentzea eta koordinatzea, giza baliabide horiek 

gizartearen eskakizun eta beharretara egokitzeko, eta Administrazioa banatzen den 

unitateen arrazionalizazioa eta antolamendua erdiesteko beharrezko jarduketak 

proposatuz. Horren ondorioz, etengabea izan da Antolamendu Planaren eta Giza 
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Baliabideen Plan Estrategikoaren edukiarekiko harreman zuzena duten irizpide eta 

gidalerroen egituraketa. 

 

Kontuan hartuz Justizia Administrazioaren arloan eskumen-gatazka oso berezia dagoela, 

harekin lotutako beste Erakunde batzuk ere kontuan hartu behar dira. Plan hau formulatu 

aurretik, Erakunde horiei aurkeztu zaie, eta horietan egindako hainbat proposamen jaso dira 

Planean: oro har, proiektua oso ondo hartu dute. Zehazki, aurkezpenak egin diren 

instantziak hauek izan dira: 

o Justizia Ministerioa. 

o Sindikatuak. 

o Auzitegi Nagusiko Gobernu Salarekin batera aritzen den bulego judizialeko 

Lantaldea. 

o Fiskalburuak. 

o Idazkari judizialekin Lankidetzan Aritzeko Organoa. 

o Lankidetzan Aritzeko Organoaren mendeko Lantaldeak. 

o Abokatuen eta Prokuradoreen elkargoak. 

 

3.3. Egungo egoera 
 

Plan honen sarreran xehetasunez azaltzen dira antolamendu-proposamen honi ekiteko 

arrazoiak, BJLOren erreforma oinarri hartuta, eta betiere, kontuan hartuta gaur egun Justizia 

Administrazioak bizi duen egoerari buruzko hutsuneak gainditzeko helburua: 

eraginkortasunik eza, efizientziarik eza, edozein gorabeheraren aurrean erakundeak —

atomizazioa dela medio— duen ahulezia, etab. 

Jurisdikzio eta instantzia guztien antolamendu-ereduaren egungo egoera ekuazio honetan 

oinarritzen da: “1 organo = 1 epaile edo auzitegi + 1 bulego judizial”, non epaileak, 

organo horretako titular gisa, “bere” bulegoko elementu guztien buruzagitza- eta 

koordinazio-lanak egiten dituen. Eredu tradizional horrek egitura uniforme bat du ardatz 

gisa, eta BJLOren erreforman, eskala-ekonomiako irizpideak aplikatzea ahalbidetzen duten 

antolamendu-era malguetarantz jotzen du: bulegoetara eta zerbitzu orokorretara irekitzea.  
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Botere Judizialaren azpiegituraren konplexutasunari dagokionez, Euskal Autonomia 

Erkidegoa maila ertainean dago gainerako Autonomia Erkidegoekin alderatuta. Hiru 

Lurralde Historiko ditu: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa, bakoitza bere Probintzia Auzitegiekin, 

eta Auzitegi Nagusiak Bilbon du egoitza.  Magistratuek zerbitzatutako organoak dituzte hiru 

hiriburuek eta Getxoko eta Barakaldoko barruti judizialek. Gainera, azken horretan, 

hiriburuetan gertatzen den bezala, kide bakarreko organoetan bereizita daude Jurisdikzio 

Zibila eta Penala. Zigor-arloko epaitegiak, lan-arloko epaitegiak, Administrazioarekiko 

auzietakoak, adingabeen epaitegiak eta espetxeratuen zaintzako epaitegiak hiriburuetan 

daude, Barakaldoko zigor-arloko biak eta Eibarko lan-arlokoa izan ezik. 

 

Bulego fiskalak, berriz, hiru hiriburuetan daude kokatuak. BJLOren 2003ko erreformak ez 

zuen bere eragina Fiskaltzetara hedatu, horien egiturari dagokionez, nahiz eta bulego 

horietan lanean ari arren, Karrera Fiskalekoak ez diren langile guztiak Lanpostu 

Zerrendetako aldatze- eta sailkatze-prozesuetan sartuta egon. Halaber, bulego judizialetan 

ezar daitezkeen lanaren kudeaketa-modu berek eragiten dute langile horiengan. 

Horrela,19/2003 Lege Organikoaren zazpigarren xedapen gehigarriak dio lege organiko 

horretan ezarritako antolamenduko xedapenak eta arauak erreferentziazkoak izango direla 

Fiskaltzetako eta horiei atxikitako lanpostuen antolamenduan. 

 

Justizia Administrazioaren konfigurazio hau ez da egokiena, Konstituzioak hiritarrei 

segurtasun juridikoa eskaintzeko ezartzen duen funtzioa bete ahal izateko; izan ere, 

epaitegiek eta auzitegiek aurreikus daitezkeen portaera- eta erabaki-pautak erabiltzen 

baitituzte. Horregatik, antolamendu-eredu bat diseinatu behar da, BJLOren erreforman 

jasotakoa, Konstituzioak epaileari ezarri dion funtzioa areagotzea ahalbidetuko duena: 

jurisdikzio-ahalen egikaritza; eta, zehazki, bere funtsezko alderdia islatzen du, epaitzea, 

funtsari buruzko ebazpenak hartzea bezala ulertua, bere independentzia sustatuz, auziak 

aztertzeari denbora gehiago eskain diezaiola ahalbidetuz, baita bere jardueraren egikaritzari 

ere, betiere, ahozkotasunaren eta hurrekotasunaren printzipioen markoan.  

 

Bestalde, bulego judizialetan lan egiteko moduak izan duen bilakaerak egitura berriak 

eskaintzen ditu, antolamendu-diseinu handiago eta hobearekin. Diseinu hori ezinbestekoa 

da, ez soilik arlo horretan teknologia berriak sartu direlako, baita herritarrei kalitatezko arreta 

ematea lortzeko ere. Bulego horien diseinuan baldintza hauek hartuko dira kontuan: 

jarduera jurisdikzionalari era esklusibo batean oinarri eta laguntza eskaintzen dioten 

erakundea izatea, tresna-izaera edukitzea. Horrez gain, zerbitzatzen duen boterearekiko 
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independentzia bermatu behar du, aldi berean, eta aurrekoaren kaltetan izan gabe, 

erabiltzen dituen baliabideak behar bezala arrazionalizatuz, gaur egun baliabide horiek 

duten dispertsioa saihestuz, eta funtzioen espezializazioan eta taldekatzean oinarrituz. 

 

Justizia Administrazioa ezin da geratu gainerako Administrazioei eskatzen zaien 

modernizaziotik kanpora eta, beraz, eraginkortasun- eta efizientzia-printzipioak aplikatu 

behar ditu, Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoa aldatzen duen 

19/2003 Lege Organikoak ematen dituen aukera guztiak ahalik eta gehien garatuz, eta 

justiziaren aurrean herritarrek dituzten Eskubideen Gutunean jasotako printzipioak 

errespetatuz. 
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3.4. Helburuak, lerro estrategikoak, aurrez ikusitako jardunak eta epeak 
 

Aurretik aipatutakoarekin eta eskuratutako eskumenekin bat, ondoren aurkezten dira Planaren helburu nagusiak eta garatutako zein lerro 

estrategikotan lan egingo den. Gainera, proiektua burutzeko definitu diren zedarriak eta ezarritako egikaritza-epeak erakusten dira.  

 
Helburuak Lerro estrategikoak Zedarriak / Egitekoak Hedatze-egutegia * 

1.— Bulego judizialak eta 
fiskalak diseinatzea eta 
antolatzea, zerbitzua 
hobetzen lagunduz, eta 
eraginkortasun- eta 
efizientzia-printzipioak 
aplikatuz 
 
2.— Bulego judizialetako eta 
fiskaletako lanaren barne-
antolamenduko sistemak 
diseinatzea, prozesuen 
egungo kudeaketa-teknikekin 
eta Justizia Administrazioaren 
funtzio bereziekin bat 
 
3.— Antolamendu 
horretarako langile-egitura 
egoki bat diseinatzea, 
erantzukizun-postuei arreta 
berezia emanez 
 
4.— Zerbitzu Orokor 
Prozesalen 
funtzionamenduko sistema 
protokolizatu bat zehaztea 
 
5.— Herritarrei eskainitako 
justizia-zerbitzu publikoa 
hobetzea, bulego judizialen 
eta fiskalen ikuspegitik. 
 

o Herritarrei justizia-zerbitzu eraginkor bat eskaintzea, 
prozedurak eta zerbitzuak etengabe hobetuz, 
dauden baliabideak optimizatuz, eta erantzuteko 
epea nahiz kalitatea hobetuz 

o Antolamendu berriak jarduketa judizialak kontzentra 
ahal ditzala lortzea, jarduera jurisdikzionalarekin 
zerikusia duten funtsezko alderdietan, erabakiak 
hartzeko orduan garrantzi gutxiago duten egitekoak 
saihestuz 

o Sustapen prozesala idazkari judizialen kidegoaren 
esku uztea 

o Sindikatuekiko elkarrizketa eta negoziazioa 
indartzea, justizia-administrazioko langileen 
eskubideei eta betebeharrei dagokienean 

o Herritarrei ematen zaien arreta hobetzea, baita 
justiziara errazago iristen lagun dezaketen 
zerbitzuak ere. 

o Hizkuntza Normalizatzeko Planetik eratorritako 
ekintzak garatzea eta lehenestea, euskara zerbitzu- 
eta lan-hizkuntza izan dadin, hizkuntza 
antolamendu-irizpide bat izatea ahalbidetuz, eta 
administrazio-justizian komunikazio elebiduna 
sistematizatuz, betiere herritarrek hautatzen duten 
hizkuntza erabiltzeko duten eskubidea bermatzera 
bideratuta 

o Erakundeko pertsonak trebatzea eta prestatzea 
dagozkien funtzioekiko, bereziki bulegoetako 
kudeaketa-arduradunak 

o Benetako aldaketa-kudeaketa bat ahalbidetzea, 
informazio-bide egokiak ezarriz, eragile guztiek 
aldaketa-prozesuan aktiboki parte har dezaten. 

o Komunikazio eta koordinazio instituzionalerako 

 
1.- LANPOSTU-ZERRENDAREN 
NEGOZIAZIOA ETA PROPOSAMENA 
 
- Sailak onartzea 
- Egitekoak eta Funtzioak 
 
2.-HASIERAKO ONESPENA 
 
- Aldez aurretik BJKNk egindako 
txostenarekin 
 
3.-MINISTERIOARI PROPOSAMENA, 
HASIERAKO ANTOLAMENDUA ETA 
IDAZKARIEN LANPOSTU-
ZERRENDA 
 
- Antolamendu Plana eta 
funtzionarioen oinarrizko lanpostu-
zerrenda, Ministerioko idazkari 
judizialen lanpostu-zerrenda osatzeko. 
 
4.- KANPOKO TXOSTENAK (BJKN 
eta JUSTIZIA-MINISTERIOA) 
 
- Bidali BJKNra zerbitzu orokorrak 
sortzeko txostenerako 
- Ministeriora bidali lanpostu-zerrenda, 
behin betiko onar dadin 
 
5.- LANPOSTU-ZERRENDA  BEHIN 
BETIKO ONARTZEA ETA 

 

 
 
EGUNGO ZERBITZU 

OROKORRAK 
HOBETZEA 
 
- Azterketa 
 
- Ezarpen partziala 
 
 
- Buruak ezartzea 

 
GASTEIZ /  TOLOSA /  

AMURRIO, AZPEITIA 
ETA BALMASEDA 

 
 
IRUN / BERGARA /  

GETXO /  
BARAKALDO 

 
 
GERNIKA / DURANGO / 

EIBAR / DONOSTIA 
ETA BILBO 

 
 
 
 
 
 
2008ko UZTAILA 
 
 
2008ko IRAILA-
ABENDUA 
 
2008ko 
URTARRILA 
 
 
2009ko LEHEN 
SEIHILEKOA 
 
 
 
2009ko 
BIGARREN 
SEIHILEKOA 
 
 
 
2010eko LEHEN 
SEIHILEKOA 
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Helburuak Lerro estrategikoak Zedarriak / Egitekoak Hedatze-egutegia * 
6.—Bulego horietako 
langileen lan-baldintzak 
hobetzea 
  

bideak indartzea, administrazio-justizian parte 
hartzen duten erakundeen eskumenen artean 
gatazka dagoela kontuan izanda. 

o Zerbitzu orokorretako jarduera kontrolatzeko eta 
ebaluatzeko sistemak ezartzea, funtzionamendu-
adierazleen bidez, bere jarduna hobeto kudeatzen 
laguntzeko, jarraipen homogeneizatu bat 
ahalbidetuz 

o Teknologia aurreratuetan oinarritutako informazio- 
eta komunikazio-sistemak garatzea, erakundearen 
beharretarako euskarri gisa, unitate desberdinen 
arteko harremanen eraginaren talka minimizatzeko, 
eragile juridikoekin komunikatzeko beharrei 
erantzuteko, eta herritarrei zuzeneko arreta ematea 
ahalbidetzeko 

o Espazio fisikoak antolamenduaren diseinu berrira, 
eta une bakoitzean eragin daitezkeen zerbitzu-
beharretara egokitzea 

  

ARGITARATZEA 
 
- Lanpostu-zerrenda aldizkari 
ofizialetan argitaratzea. 
 
7.- TXERTATZE-PROZESUAK 
 
- Izendapen bera edo funtzioen eduki 
bera duten postuak izendatzea. 
Berrespena. 
- Berrantolaketa 
- Birbanaketa 
 
8.- ZERBITZU OROKORRETAKO 
ETA FISKALTZAKO BURUAK 
 
- Meritu-lehiaketa deitzea 
- Ebaztea eta argitara ematea 
  

 
 
 
 
 
 

* Prozesu-legeak onartzearen araberako aldaketen mende daude data hauek 
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3.5. Planari lotutako printzipioak 
 

VII. Legegintzarako gobernu-programak, bulego judizialen Antolamendu Plana onartzeko 

ekimenari heltzea aldarrikatzen du bere I. programa-oinarrian. Plan hori funtzioen 

espezializazioan eta taldekatzean oinarritzen da, eta zerbitzuaren arrazionalizazioan, 

ebaluatzeko eta zuzentzeko elementuak sartuz. 

 

Euskadin Justizia Administrazioaren funtzionamendua eraginkorra eta modernoa izan dadin 

Eusko Jaurlaritzak duen konpromiso hau zehatz-mehatz islatzen da eraginkortasuna 

printzipio oinarrizkotzat duen Antolamendu Plan honetan. 

Eraginkortasun hau lortzen da zerbitzuaren eta antolamenduaren arteko oreka egoki bat 

lortuz.  

Ondoren, egituraren gako-elementuak (zerbitzua, antolatze-egitura, antolamendua, eta 

zuzendaritza) aurkeztean, horietako bakoitzean ezar daitezkeen printzipioak edo 

ezaugarriak zehaztuko dira. 

 
Zerbitzua Antolatze-

egitura 
Antolamendua Zuzendaritza eta 

kudeaketa 

- Justiziaren 
modernizazioa. 

- Zerbitzuaren 
hartzaileari 
begiratzea. 

- Haren eskakizunak 
zehaztea. 

- Etengabe hobetzea. 

- Jardueren 
espezializazioa 
eta taldekatzea. 

- Zerbitzuaren 
arrazionalizazioa. 

 

Zerbitzu orokorrak 
garatzeko, ezartzeko eta 
sendotzeko Euskal 
Autonomia Erkidegoan 
erabili diren printzipio berak 
aplikatuko dira, zerbitzua 
bera hobetzea eta 
baliabideak optimizatzea 
ahalbidetu duten neurrian. 

- Buruzagitza. 

- Profesionaltasuna. 

- Gardentasuna 

 

 
 

3.6. Antolamendu motak, Plana aplikatzeko 
 

Antolamendua, esan den bezala, bere osotasunean Zuzeneko Laguntza emateko  Unitate 

Prozesalen ezarpenean oinarritzen da (horiek Justizia Ministerioak zehaztutako oinarrizko 

unitateekin hornituta daude), eta zerbitzu orokor prozesalen diseinuan.  

Zuzeneko Laguntza emateko Unitate Prozesalek epaitegiek eta auzitegiek egun duten 

egoerari erantzun behar diote, eta aldiz, Zerbitzu Orokor Prozesalak diseinatu dira garatuko 

dituzten egiteko zehatzak kuantifikatu eta neurtu ondoren, dagokien organo eta bulego 

guztiei arreta emateko eta egin behar duten lan-bolumenari erantzuteko behar adina 

langilerekin. 
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Epaitegien eta auzitegien egungo antolamenduak oso berrikuntza sakona izango du 

azpiegiturari dagokionean, Abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoak, uztailaren 1eko 

6/1985 Lege Organikoa aldatzekoak, aurrez ikusten duena betez.  

Ondoren azaltzen den antolamendu berrian bereizketa egingo da zuzeneko epaileari, 

magistratuari, Salari edo Sekzioari laguntza emateko prozesu-unitateen artean eta zerbitzu 

orokor prozesalen artean.  

- Zuzeneko Laguntza emateko Unitate Prozesalak (ZLUP) 

Zenbat epaitegi, hainbat Zuzeneko Laguntzako Unitate Prozesal egingo dira, edo 

dagokionean, zenbat sala edo auzitegi-sekzio egon sortuta eta lanean, hainbat Unitate. 

Beraz, egungo egiturak bere isla izango du gerora sortuko diren ZLUPen kopuruan.  

- Zerbitzu orokor prozesalak 

Zerbitzu Orokor Prozesalak diseinatzeko, garatuko diren egiteko zehatzak kuantifikatu 

eta neurtu dira, eta zenbat langile behar diren, zenbat organo eta bulegori eman beharko 

zaion arreta, eta egin beharko den lan-bolumena aztertu da. Sistema horri jarraiki, 

Justizia Administrazioarekiko Harremanetarako Zuzendaritzak, EAEko idazkari 

judizialekin Lankidetzan Aritzeko Organoaren mendeko Lantaldeekin lankidetzan, bost 

antolamendu mota prestatu ditu, banaketa hauei dagozkienak: 

o Bilbon: Justizia Auzitegi Nagusiaren (JAN) 3 Sala, Probintzia Auzitegiko (PA) 6 

Sekzio, eta 53 organo kide bakarrekoak 

o Vitoria-Gasteiz eta Donostia: Lehenengoa PAko 2 Sekzio eta 20 Epaitegirekin, 

eta bigarrena, berriz, PAko 3 Sekzio eta 27 Epaitegirekin 

o Barakaldo: 12 Epaitegi 

o Barruti Judizialak, bi baino Epaitegi gehiagorekin eta hamar baino gutxiagorekin: 

Getxo, Durango, Gernika-Lumo, Eibar, Bergara, Irun eta Tolosa. 

o Bi Epaitegiko Barrutiak: Amurrio, Balmaseda eta Azpeitia.  

 

Planean xehetasun osoz azaltzen dira antolamendu-eredu horiek, eta aldi berean, 

erreformak zein organo judizial eta fiskali eragiten dien zehazten da. 

 
 

3.7. Ezarpenerako estrategiak eta etapak 
 

Edozein ohartzen da antolamendu-eredu bat aldatzeak duen konplexutasunaz, betiere, 

antolamendu-eredu hori jurisdikzio-funtzioari euskarri ematen dion egitura gisa ulertuta. 

Horregatik, aldaketa-prozesu osoa luzea izango da, xehetasun osoz planifikatu behar da, 
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eta aurrekontuz hornitu ere bai. Ereduaren bilakaera-prozesu honetan erabakigarritzat 

hartzen diren gidalerroak azaldu nahi dira atal honetan. 

Komeni da adieraztea, horrelako prozesu batek salbuespenezko baliabideak behar dituela, 

bai baliabide ekonomikoak bai giza baliabideak, eta aldaketa hasteko unean aurrekontu-

zuzkidura erabakita egon behar duela, baita baliabide horiek nola eta zein epetan erabili 

behar diren ere. 

 

Gainera, kontuan izan behar da proposatutako ereduak gobernuaren konpromiso handiagoa 

adierazten duela justizia-administrazioarekiko, eta konpromiso horrek eskatuko duela era 

guztietako baliabideak esleitzea eta horiek era iraunkorrean mantentzea behin ezarpena 

amaitutakoan, iraunkortasuna bermatzeko. 

 

Prozesua luzea eta zaila da. Elkarrizketak hasi beharko dira, edo baita negoziazioak ere, 

hala tokatuz gero, estatu nahiz erkidego mailan, botere judizialarekin, botere 

betearazlearekin, sindikatuetako ordezkariekin, fiskaltzarekin, elkarte profesionalekin, 

legekarien kontseiluekin, elkargo profesionalekin, etab. Halaber, gogora ekarri behar da 

arauak aldatzeko hainbat ekimen, estatu nahiz erkidego mailakoak horiek ere, jarri beharko 

direla abian, eta egiazko ezarpenari ekin aurretik burutu beharko direla. 

 

Ezarpen-estrategiak definitu dira, legeak ahalbidetzen duen eremuan eta neurrian. 

Antolamendu-eredu berria arautzerakoan eskumenak ematen zaizkien erakundeek abian 

jartzen dituzten ekimenen arabera egongo da estrategia horiek berezkoak dituzten 

helburuak lortzea edo ez. Zentzu horretan, esan behar da, nahiz eta Autonomia Erkidegoek 

parte hartu Gobernu Idazkariaren eta Idazkari Koordinatzaile Probintzialen izendapen-

prozesuan, izendapena bera Justizia Ministerioaren eskumena dela. Antolamendu-

ereduaren ezarpenerako eskumen hori arautzeak garrantzi handia du, idazkari judizialen 

kidegoko goren karguen figurak eta BJLOn esleitu zitzaizkien funtzioek bezala. Beraz, zaila 

da estrategiak zehaztea, nahiz eta ezinbestekoa den kontuan izatea, une honetan, eredu 

berriaren ezarpenari buruzko arazoen inguruko hainbat gai. 

 

Lehenik eta behin, esan behar da gogoeta hauek suposizio honetan oinarritzen direla: ezarri 

beharreko ereduak orain arte kontuan hartu diren proposamen guztiei erantzuten diela. 

Helburuen murrizketa edo aldaketa batek, agian, arrazoia ken diezaieke ondoren azaltzen 

diren gogoetetako batzuei.  

Aldaketaren handitasuna dela-eta, baldintza garrantzitsu batzuk ezarri behar dira: 
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o Ezarpenaren arrakasta bermatzeko, hura ahalbidetuko duten bitarteko ekonomikoak 

beharko dira, beharrezko berrikuntza prozesalak onartu beharko dira, eta denbora-

epe egokiak erabili ahal izango dira. 

o Halaber, Autonomia Erkidegoaren barruan jarduketa partzialak araututa egon behar 

dute. Horrela egin ezean, ezinezkoa da kontrolatzea barruti judizialetako edo 

probintzia-eremuetako aldaketa, eta horietan beharrezkoa izan daiteke estrategia 

partikularrak aplikatzea, bolumenagatik edo bestelako arrazoiengatik. Edozein 

kasutan, badirudi argi dagoela ereduaren ezarpenean malgutasun handia egonda 

ere, Autonomia Erkidegoko organo judizial guztientzat epe-muga lotesle eta komun 

bat egon beharko lukeela.  

o Barruti Judizialak izan behar du eredua ezartzeko eta aldaketen jarraipena egiteko 

unitatea Autonomia Erkidegoan. Barruti judizial garrantzitsuetan jurisdikzioaren 

arabera jardun ahal izango da, betiere, egoki irizten bazaio bolumen-kategorien 

arabera. 

o Kontuan izan behar da, edonola ere, eredu berriko proposamen batzuek barruti 

judiziala baino goragoko eremuak hartzen dituztela. Kasu horietarako ezarpen-plan 

bereziak egitera behartzen gaitu baldintza horrek. 

o Espazio fisiko berriak prestatu beharko dira, eta beste batzuk egokitu, bulego 

judizialetan lan-baldintza egokiak izateko. Dokumentu honetan jasotzen dira 

hasieran detektatutako beharrak, eta horiek beren eragina izango dute bai 

aurrekontuetan bai ezarpenean ere. 

Azkenik, gogoeta hau egin behar da: aldaketa-prozesuak ahalik eta laburrena izan 

behar du, kontuan izanda epe horretan errealitate desberdinek batera bizi beharko 

dutela (hainbat eratako langileak, metodologiak, antolamenduak, sistema 

informatikoak, etab.), eta horrek arazoa askoz ere konplexuagoa egingo duela. 

Puntu honetan, funtsezkoa da trebakuntza-prozesu egokiak diseinatzea eta 

abiaraztea. 

 

Ezarpenaren etapak: 

Adierazitako gidalerroekin bat, antolamendu-eredu berria ezartzeko ekintzak hurrenkera 

honetan gauzatu behar dira: 

o Ezarri behar den antolamendu-ereduaren eta BJLOren arauzko garapenaren 

eremua eta dimentsioa definitzea. Garapen honek 2 osagai nagusi ditu: arauzko 
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garapena, Justizia Ministerioaren eskumenekoa dena, eta Lanpostu Zerrendaren 

garapena, Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoa. 

o Eredu berria ezartzeko giza baliabideak hornitzea. 

o Aldaketa lideratuko duten erakundeak sortzea. Zentzu honetan, lehen une batean 

Aldaketaren Kudeaketa Taldeak (ez organikoak, baizik eta funtzionalak) 

Harremanetarako Zuzendaritzatik bertatik zuzendutako unitate eragile gisa duen 

zeregin erabakigarria azpimarratu behar dugu.  

o Antolamendu berria osatuko duen langile ororentzako trebakuntza-plan bat 

diseinatzea eta egikaritzea. 

o Antolamendu berrirako beharrezko bitarteko materialak hornitzea. 

o Antolamendu judizial berria abian jartzen parte hartuko duten botere, erakunde eta 

elkarteekin elkarrizketak, edo tokatuz gero, negoziazioak garatzeko egiaztatze-, 

eztabaida- eta gogoeta-taldeak sortzea. 

o Plangintza orokorra onartzea, eta ezarpen-plan xeheak eta koordinatuak 

diseinatzea. 

o Eredua dagokien barruti judizialetan ezartzea, zehaztutako planifikazioaren arabera. 

Barruti judizial baten bolumenak edo arazo espezifikoak ekintza bat baino gehiago 

eskatzen dituenean, jurisdikzioka adibidez, ezarpenak baldintza horiek kontuan 

izango ditu. 

o Ereduaren elementu batzuk ezartzea barruti judiziala baino goragoko lurralde-

eremuetan —fiskaltza eta beste batzuk—, Lurralde Historikoan edo Autonomia 

Erkidegoan dagoen gainerako erakunde judizialera iritsiz. 

o Ezarritako egitura mantentzea, antolamendu judizial berriak funtziona dezan 

beharrezko baliabide ekonomikoak, giza baliabideak eta baliabide materialak 

hornituz. 
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3.8. Jarraipen-plana 
 

Plana barruti judizialetan pixkanaka ezarriko denez, eta ezarpen hori arrazionaltasun eta 

egokitasunik handienarekin egingo dela bermatzeko, Planaren jarraipena nahitaez lotuta 

dago ezarpena prestatzearekin eta ebaluatzearekin. 

 

Bulego judizial berria hedatzeko egutegiaren zedarriak 

Arloa Atazak Aurrez ikusitako data* 

Egungo zerbitzu 
orokorrak hobetzea 

?? Azterketa 
?? Ezarpen partziala 
?? Buruak ezartzea 

2008ko uztaila 
2008ko iraila-abendua 

Gasteiz/ Tolosa/ 
Amurrio/ Azpeitia eta 
Balmaseda 

 2009ko lehen seihilekoa 

Irun/ Bergara/ Getxo 
eta Barakaldo  2009ko bigarren seihilekoa 

Gernika / Durango / 
Eibar / Donostia eta 
Bilbo 

 2010eko lehen seihilekoa 

* Prozesu-legeak onartzearen araberako aldaketen mende daude data hauek 
 

Horregatik, jarraipen-plana fase hauetan egingo da: 

A. Ezarpenak baino lehen: 

Justizia Administrazioan diharduten kolektibo guztien iritziak bere lekua izan dezan, 

Lurralde Historiko bakoitzean Ezarpen Taldeak antolatuko dira plana horietan ezarri 

aurretik, eta talde horiek bitartekari-lana egingo dute Planaren prozesu osoan zehar, eta 

langileek bertan hartuko dute parte. 

Halaber, III. Hitzarmen Sindikaleko 41. artikuluan ezarritakoa betez, eta bulego judizial 

berriaren ezarpena sustatzeko, eta horrela, antolamendu-aldaketa behar bezala 

kudeatzeko, Barruti Judizial bakoitzean Hobekuntza Talde bat sortuko da. Talde 

horretan Administrazioak eta langileek hartuko dute parte, eta idazkari judizial, epaile, 

fiskal, abokatu eta prokuradoreen lankidetza izango du. 

B. Bata bestearen ondoren etorriko diren ezarpen-faseekin batera: 

Era berean, aurrez ikusitako ezarpenaren lehen fasearen ondoren (Gasteizen, barruti 

judizial nagusi gisa, eta Amurrio, Azpeitia, Tolosa eta Balmasedan, barruti judizial txiki 

gisa), azterlan xehe bat egingo da bertan izandako arazoen inguruan, arazo horiek 

aztertu eta disfuntzioak konpontzeko, ez bakarrik barruti jakin horretan, baita gerora 
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egingo diren beste ezarpenetan ere, beharrezkoak irizten diren birprogramazioak 

egiteko.  

Ebaluazio-txostenak aurkeztuko dira ezarpen-zedarri bakoitzeko, baita urteko jarraipen-

txostenak ere. Txostenetan jasoko dira data hori arteko ekintzak eta lortutako emaitzak, 

eta une horretan zein den benetako egoera aurrez ikusitakoarekiko. 

C. Plana amaitutakoan: 

Txosten oso bat egingo da, eta bertan puntu hauek jasoko dira: proiektu globalaren 

alderdi onak eta txarrak, proiektuaren amaierako balorazioa, baita erabili diren baliabide 

materialena eta giza baliabideena ere. 

 

Lehendik aipatutako zedarri horietako bakoitzean, txosten bat egingo da Plan honen 

helburuak zenbateraino bete diren esanez, eta 2010. urteko txostena izango da amaierako 

ebaluazio-txostena, betiere aurrez ikusitako ezarpen-baldintzak bete ahal izan badira..  

 

Urteko txostenetan Planaren betetze-mailari buruzko balorazioa jasoko da, eta bertan 

adieraziko dira bukatutako proiektuen kopurua edo gauzatze-maila, eta estrategikotzat 

katalogatutako proiektu eta ekimenen betetze eta garapenaren balorazio kualitatiboa egingo 

da. 

 

Amaierako txostenak, izan ditzakeen bestelako argibideen artean, gutxienez hauek izango 

ditu: 

a) Urteko Programaren kudeaketa globala, eta Plan osoarekiko duen eragina. 

b) Proiektuen sendotzea.  

c) Harremanetarako Zuzendaritzaren beste Plan batzuei, adibidez, Hizkuntza Normalizatzeko 

Plan Orokorrari edo Informatika eta Komunikazioetako Laugarren Planari eragiten dieten 

ekintzen koordinazioa. 

 

Plana onartu ondoren definitu eta abian jarri diren proiektuak zehaztuko dira txostenean, eta 

horrez gain adieraziko da: 

a) ea Planean identifikatu gabeko ekimenetatik sortutako proiektuak diren,  

b) ea Planeko ekimenetatik sortutako proiektuak diren, baina hasieran bere horretan 

zehaztu gabeak, edo 
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c) ea hasiera batetik Planean aurrez ikusitako ekimenen bilakaerei dagokien, baina 

berriro planteatu edo aldatu behar izan diren, eta horren ondorioz deuseztatuak 

izan diren. Hiru kasu horietan, beti adierazi beharko da aurrez ikusten diren 

kostuak eta finantziazioa. 

 

Planaren planifikazioari, koordinazioari eta jarraipenari begira, aginte-koadro bat diseinatu 

da, hiru erantzukizun-maila garatuko dituena: 

o Planaren Organo Gorenak 

- Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua 

- Justiziako sailburuordea. 

o Jarraipen eta Ebaluazio Organoa 

- Justizia Administrazioarekiko Harremanetako zuzendaria. 

- Giza Baliabideen Zuzendaria. 

- Organo judizialen ordezkaritza (Auzitegi Nagusiko Gobernu Salaren ordezkaria) 

- Idazkaritza Judizialaren ordezkaritza (Gobernu Idazkaria) 

- Fiskaltzaren ordezkaritza (Autonomia Erkidegoko Fiskaltza Nagusiaren ordezkaria) 

- Langileen ordezkaritza 

- Abokatuen elkargoaren ordezkaritza. 

- Prokuradoreen elkargoaren ordezkaritza. 

o JAAPen Kudeaketa Organoak 

a) Aldaketaren Kudeaketa Taldea (bakarra) 

- Justizia Administrazioarekiko Harremanetako zuzendaria, taldea koordinatu eta 

sustatuko duena 

- Giza Baliabideen zuzendaria 

- Gobernuko idazkaria 

- Idazkari koordinatzaile probintzialak 

- EATetako lurralde-arduradunak. 

- Plangintza- eta koordinazio-arduraduna. 

- Langileen arduraduna 

- Informatika-arduraduna. 
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- Herrilanen arduraduna. 

 

b) Ezarpen-taldeak (Lurralde Historiko bakoitzeko bana) 

- Justizia Administrazioarekiko Harremanetarako Zuzendaritzaren plangintza- eta 

koordinazio-arduraduna, taldea koordinatuko duena. 

- EATko lurralde-arduraduna. 

- Giza Baliabideen Zuzendaritzako arduraduna. 

- Kudeaketa Teknikoko pertsonal teknikoa 

- Idazkaritza Judizialeko ordezkaritza (Idazkari koordinatzailea) 

- Organo judizialen ordezkaritza 

- Fiskaltzaren ordezkaritza 

- Kualifikatutako erabiltzaileen ordezkaritza (abokatuak eta prokuradoreak) 

- Langileen ordezkaritza1 

 
3.9. Aurrekontua 

 
Antolamendu-planaren behar ekonomikoak, 17 milioi euro ingurukoak, ondorengo 

eginbehar hauen ondorio dira batez ere: 

o Eraikin judizial guztien barne-berrikuntza, antolamendu berrira egokitzeko 

(hor sartzen dira, halaber, handitzeko eta berritzeko zain daudenak, Getxo 

eta Bergarako egoitzak esaterako); horrek, guztira, 12 milioi euroko beharrak 

eragiten ditu, gehienez 3 urteko epean, aldez aurretik prestatutako ezarpen-

egutegiaren arabera. 

o Dagoeneko aplikazio informatiko batzuetan garatutako aldaketen kostua, 

baita justizia-sistemako kide guztiak (ia 3.000 pertsona) antolamendu berrira 

egokitu daitezen tresna informatiko berrietan trebakuntza masiboa 

eskaintzeko pertsonal teknikoa kontratatzea ere: 2,6 milioi euro. 

                                                 
1 Lan-baldintzak arautzen dituen III. Akordiotik sortutako Hobekuntza Taldeei 
buruzko aurreikuspenekin koordinatuz eta Akordio horren eremuan sartuta ez 
dauden kolektiboen presentzia bermatuz 
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o Arduradun berrien gaikuntza eta aldaketaren kudeaketa, bai alderdi 

juridikoetan bai antolamendu-, kontrol- eta funtzionamendu-sistemetan ere, 

adierazleen bidez. (900.000 €) 

o Sailburuordetzak berak eskumen berri horiek kudeatzeko izango duen 

pertsonalaren beharra (1.350.000 €). 

 
JAAPren AURREKONTUA 

KONTZEPTUA 2008 2009 2010 Guztira 

Pertsonala 1.350.310 0 0    1.350.310 
Eraikinak 2.550.000 6.100.000 3250.000 11.900.000 
Informatika 0 1.644.000 959.000 2.603.000 
Trebakuntza / 
Aldaketaren kudeaketa 300.000 300.000 300.000       900.000 

GUZTIRA 4.200.310 8.044.000 4.509.000 16.753.310 
     

 
 

 
Ondoren zehazten da JAAPen partida garrantzitsuenari dagokion kostua, alegia, 
espazio fisikoak eta eraikinak handitzeari eta berritzeari dagokiena. 
 

  2008 2009 2010 GUZTIRA 
ARABA 1.790.000 0 0 1.790.000 
Gasteiz 1.760.000     1.760.000 
Amurrio 30.000     30.000 
BIZKAIA 0 3.950.000 3.250.000 7.200.000 
Bilbo (Albia-Barroeta)   600.000 500.000 1.100.000 
Bilbo (Buenos Aires)     1.250.000 1.250.000 
Barakaldo   380.000   380.000 
Durango   290.000   290.000 
Balmaseda       0 
Getxo   2.660.000 1.500.000 4.160.000 
Gernika   20.000   20.000 
GIPUZKOA 760.000 2.150.000  2.910.000 
Donostia   420.000   420.000 
Bergara 700.000 1.500.000  2.200.000 
Eibar   60.000   60.000 
Irun   170.000   170.000 
Tolosa 60.000     60.000 
Azpeitia       0 
GUZTIRA 2.550.000 6.100.000 3.250.000 11.900.000 

 



 

 53 

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

 
4. Justizia Administrazioan Hizkuntza Normalizatzeko Plan 

Orokorraren laburpena 
 
4.1. Sarrera 
 

2005/2009ko VIII. Legegintzaldiko programa-konpromisoen artean agertzen da Hizkuntza 

Normalizazioaren konpromisoa, eta baita aurreko legegintzaldian ere, baina ezin izan zen 

gauzatu administrazio zentralak 117/2001 Dekretuari, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia 

Administrazioan hizkuntza normalizatzeko neurriei buruzkoari, planteatu zion konstituzio-

eskumenen gatazka zela-eta, errekurtso horren ondorioz, Dekretua aldi baterako etenda 

geratu zelako, eta hura ahalbidetu behar zuen Botere Judizialaren Lege Organikoaren 

erreforma denboran luzatu zelako (azkenean, erreforma abenduaren 23ko 19/2003ko Lege 

Organikoaren bidez egin zen), eta bestetik haren arauzko garapenak Justizia Ministerioak 

jada eginak zeuzkalako. 

 

Auzitegi Konstituzionalak etenaldia altxatu zuenean, eta erreforma organikoa egin eta gero, 

ulertzen da komeni dela beste Dekretu Arautzaile bat egitea (berehala onartzekoa), 

benetako tresna izango dena Justizia Administrazioa euskalduntzeko, eta aldi berean 

Planaren arlo batzuetako inspirazio-iturri ere izango dena. Hiru jarduera-eremu nagusi 

ezartzen ditu Dekretu honek: hizkuntza-eskakizunak esleitzea eta egiaztatzea, 

funtzionarioentzat hizkuntza-gaitasuna lortzeko ikastaroak antolatzea, eta organo eta 

zerbitzu judizialetan eta fiskaltzetan euskara erabiltzeko programak sustatzea. 

 

Konstituzio Auzitegiak 2006ko irailaren 13ko 270/2006 epaian, eskumen-gatazka positiboari 

buruzkoan, zenbait lanpostutan euskararen ezagutza “funtsezko baldintza” izateaz egiten 

duen analisian, auzitegi horrek Justizia Administrazioan euskararen erabilerari buruzko 

erregimen orokorraren inguruan zuen doktrina berretsi du, baita eskumen konkurrentearen 

kontzeptuaren ingurukoa ere. Eta, horretarako, BJLOko 231. artikulua aipatzen da (19/2003 

LOk aldatu gabekoa), eta lanpostuen arteko erlazioak eta pertsonal-lekualdaketako 

lehiaketak egitean hizkuntzaren ezagutzak duen garrantzia, betiere gogoan hartuz 

hizkuntza-ezagutzaren eskakizunaren proportzionaltasun-printzipioa eta zenbait 

lanpostutarako euskararen ezagutzaren eskakizunaren legezkotasuna onartuz, BJLOn 

araututakoarekin bat; horrekin guztiarekin, ulertzen da aztertutako Dekretuak ez dituela 

Estatuaren eskumenak hausten.  
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Beraz, behin zailtasun horiek gaindituta, eta 2008-2017 eperako aurreikuspenarekin, 

Justizia Administrazioaren eremuan jarduketarako gidalerro orokor batzuk ezarriko dituen 

Plan Orokor bat prestatzeari ekiten zaio. Halaber, Plan Orokor horretan zehaztutako 

alderdiak sakontasunez garatzeko egin behar diren erabilera-plan zehatzak definitzeko 

orduan, erreferentzia izango da Plan Orokor hori. 

 

Zentzu horretan, gaur egun jarduera judiziala garatzen den testuinguruari begiratu zaio, bai 

gizartearen bai hizkuntzaren ikuspegitik, eta jarduketa-plana dei daitekeena jasotzen da. 

Horretarako, egoeraren diagnostiko bat egin ondoren, eta lan-bilera eta elkarrizketa 

pertsonal ugari egin ondoren Justizia Administrazioko eragile nabarmenekin, Plana garatu 

beharreko helburu, ildo eta jardueren inguruan egituratzen da. 

 

Azkenik, azpimarratu behar da, Plan hau ez dela zerbait isolatua, baizik eta erabat lotuta 

dagoela VIII. legegintzaldirako Gobernuaren ekintzan aurrez ikusitako beste plan batzuekin 

(2008-2011ko EAEko Justizia Administrazioaren Informatika eta Telekomunikazio 

Planarekin, esate baterako, eta, bereziki, bulego judizial eta fiskaletako eta Auzitegi 

Medikuntzako Euskal Erakundeko Antolamendu Planarekin), eta Ebaluazio Batzorde misto 

bat sortzea aurreikusia dagoela, Plana indarrean sartzen denetik aurreneko bost urteak 

igarotakoan lehen ebaluazio globala egin dezan. 

 
4.2. Instituzio-esparrua. Aurrekariak, sailen eta erakundeen arteko 

lankidetza  
 

Eusko Legebiltzarreko 10/1982 Legean, Euskararen Erabilera Normalizatzeko Oinarrizkoan, 

garatzen dira Autonomia Estatutuan egindako aurreikuspenak. Lege horren helburua ez da, 

hala ere, hizkuntzaren ofizialtasun bikoitza arautzea soilik. Legearen izenburuak adierazten 

duen moduan, euskararen erabileraren normalizazioa lortu nahi da, eta, horregatik, Legeko 

artikuluetan askotan azaltzen da botere publikoek euskararen erabilera sustatzeko irizpidea. 

 

Koofizialtasuna Justizia Administrazioan aplikatzeko idatzi zen 9. art.: 

1.- Justizia Administrazioarekiko harremanetan, herritar guztiek beraiek aukeratutako 

hizkuntza ofiziala erabil dezakete, eta ez zaie itzulpenik eskatuko. 

2.- Euskaraz aurkeztutako idazki eta agiriak, baita jardun judizialak ere, erabat 

baliozkoak eta eraginkorrak izango dira. 

3.- Eusko Jaurlaritzak, egoki diren organoen bidez, EAEko Justizia Administrazioko 

euskararen erabileraren normalizazioa sustatuko du. 
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Administrazio Orokorrari dagokionean, Euskal Autonomia Erkidegoko Euskara 

Normalizatzeko Planaren aurrekaria dago. Justizia Administrazioa plan horretatik kanpo 

geratu zen, 1996an egin zelako Administrazio Justiziaren zerbitzura dauden langileen 

transferentzia. Hortaz, begien bistakoa da Justizia Administrazioan Hizkuntza 

Normalizatzeko Plana zehazteko beharra. 

 

Halere, Justizia Administrazioaren hizkuntza-normalizaziorako prozesuan mugarririk 

garrantzitsuenetako bat Justizia Administrazioan hizkuntza-normalizaziorako neurriei 

buruzko 117/2001 Dekretua, ekainaren 26koa, indarrean sartzea izan zen. Dekretu hori 

marko arautzailetzat hartu da arlo horretan garatu diren ekintzetarako, esaterako, ekintza 

hauetarako: Lanpostuen Zerrendan hizkuntza-eskakizunak esleitzeko proposamena, 

Justizia Administrazioaren zerbitzura dauden langileen, karrera judizialeko kideen, karrera 

fiskaleko kideen eta idazkari judizialen hizkuntza-trebakuntzako ikastaroekin jarraitzea, 

organo judizialetan euskara erabiltzeko esperientzia pilotuak egitea, eta euskara 

juridikoaren estandarizatzea eta agiriak normalizatzea. 

 

Uztailaren 1eko Botere Judizialaren 6/1985 Lege Organikoak, bere 231. art.an jarduera 

judizialaren hizkuntza-ofizialtasunaren erregimena arautzen du, eta ezartzen du: 

1. Epaileek, magistratuek, fiskalek, idazkariek eta epaitegietako eta auzitegietako gainerako 

funtzionarioek gaztelania –Estatuko hizkuntza ofiziala– erabiliko dutela jardun judizial 

guztietan. 

2. Epaileek, magistratuek, fiskalek, idazkariek eta epaitegietako eta auzitegietako gainerako 

funtzionarioek Autonomia Erkidegoko berezko hizkuntza ofiziala ere erabili ahal izango 

dutela, baldin eta alderdietako batek ere aurka egiten ez badu, hizkuntza hori ez dakiela 

alegatuz, defentsa-gabezia sor daitekeenean. 

3. Alderdiek, alderdien ordezkariek, alderdien zuzendaritzan dihardutenek, lekukoek eta 

adituek jardun judizialak izango diren lurraldeko Autonomia Erkidegoan koofiziala den 

hizkuntza erabili ahal izango dutela, bai ahozko adierazpenetan baita idatzizkoetan ere. 

4. Autonomia Erkidego bateko hizkuntza ofizialean gauzatutako jardun judizialek eta 

aurkeztutako agiriek erabateko baliozkotasuna eta eraginkortasuna izango dutela, 

gaztelaniara itzuli beharrik gabe. Jardun judizial eta agiri horiek ofizioz itzuliko dira 

Autonomia Erkidegotik kanpo dauden organo judizialetan ondorea sortu behar dutenean, 

salbu eta hizkuntza ofizial bera duten Autonomia Erkidegoak badira. Era berean, itzuli 
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egingo dira legeetan horrela ezartzen denean edo defentsa-gabezia alegatzen duen 

alderdiak hala eskatzen duenean. 

5. Ahozko jardunetan, erabiliko den hizkuntza dakien edonor baimen dezakeela epaileak edo 

auzitegiak, interprete-lanak egiteko, betiere pertsona horrek zin egin edo hitzeman 

ondoren.  

 

Lege bereko 341. art.ari jarraiki, hizkuntza ofizial propioa duten Autonomia Erkidegoetako 

organo judizialetan, karrera judizialeko kideei erreserbatutako lanpostuak betetzeko 

merezimendutzat joko da hizkuntza ofizial propioa jakitea. 

 

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko 

urriaren 18ko 315/2005 Dekretuaren 11.1d) art.ak, beste funtzio batzuen artean Justizia 

Sailburuordetzari esleitzen dio hau: “Justizia Administrazioaren arloan, azaroaren 24ko 

Euskararen Erabilera Normalizatzeko Oinarrizko 10/1982 Legeak herritarrei aitortzen dizkien 

eskubideen erabilera bermatzea, eta Justizia Administrazioan euskalduntzeko prozesua 

sustatzea”. 

 

12. art.ko 1. puntuko j) atalak, berriz, hau ezartzen du Justizia Administrazioarekiko 

Harremanen Zuzendaritzaren eskumenetako bat bezala: “Justizia Administrazioan 

hizkuntzaren normalizazioa sustatzea, hizkera juridikoaren batasuna garatuz eta 

euskarazko agiriak sortuz”. Eta puntu bereko k) atalean, berriz, “Justizia Administrazioaren 

zerbitzupeko langileen euskalduntzea antolatzea eta kudeatzea, eta Justizia 

Administrazioarekin lotuta dauden eskualdatu gabeko kolektiboak euskalduntzeko 

programak planifikatzea eta garatzea” jasotzen du.  

 

Bestalde, 14. artikuluak Giza Baliabideetako Zuzendaritzari esleitzen dio, beste batzuen 

artean, funtzio hau: “Eskumena duen organoari proposatzea langileen antolamendua, eta 

bulego ofizialen egitura osatzen duten unitate desberdinetan integratzea, Lanpostuen 

Zerrendaren bidez, eta ondorengo kudeaketaren eta hornikuntzaren bidez”. 

 

Kultura Sailaren egitura organikoa ezartzen duen otsailaren 14ko 25/2006 Dekretuaren 14.2 

e) artikuluak zeregin hau esleitzen dio Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzari: “Euskararen 

Erabilera Normalizatzeko oinarrizko 10/1982 Legea eta beste xedapen osagarriak behar 

bezala garatzen eta aplikatzen direla zaintzea, zentzu horretan beste organo administratibo 

batzuei bereziki esleitutako beste funtzioak gorabehera. Esleitutako jarduera-eremuan, 
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arreta berezia jarri eta botere publikoek xedapen orokorrak, Eusko Jaurlaritzaren 

gidalerroak, eta Euskararen Aholku Kontseiluaren gomendioak betetzen dituzten ala ez 

ebaluatuko du, betiere euskararen normalizaziorako bidean”. 

 

Plan honetan eragina duten beste Sail eta Gobernu Arlo batzuk ondorengoak dira: 

A. Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen (HAEE) egitura eta funtzioak arautzen dituen 

urriaren 14ko 241/2003 Dekretuak, 2. art.an Erakunde horren helburuak arautzen ditu, eta 

horien artean e) puntuan hau sartzen da: “Administrazio Publikoan euskara sartzea, 

zabaltzea, aplikatzea eta normalizatzea, eta administrazioko hizkera finkatzea, Euskararen 

Erabilera Normalizatzeko Oinarrizko Legean eta aplikatzekoa den gainerako araudian 

ezarritakoarekin bat”. 

Halaber, h) atalak Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen zerbitzupeko 

langileen hizkuntza-gaitasunaren sustapena, antolamendua eta ebaluazioa esleitzen dio 

HAEEri. 

B. Kontuan hartuta arlo honetan bai Plana sustatu duen Justizia Sailak, bai Kultura Sailak 

(Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren bidez), bai Ogasun eta Herri Administrazio Sailak 

(HAEEren bidez) dituzten eskumenak, eta horiek denek helburu komun bat dutela, 

lankidetza hori ezinbestekoa da Plan eraginkor eta kohesionatu bat lortuko bada.  

C. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioan euskararen erabilera normalizatzeko 

Erakunde Arteko Batzordea. Honako hauek dira Batzordearen eginkizunak: 

- Kasuan kasuko organo eskudunei aholkularitza ematea euskararen erabileraren 

normalizazioari buruz, eta, bereziki, Justizia Administrazioan Hizkuntza Normalizatzeko 

Planari buruz. 

- Ordezkatutako talde eta erakundeen bidez hurrengo proiektuak bultzatzea: 

o euskarazko terminoak eta esaldiak bateratzea 

o terminologia-zerrendak eta esaldien glosarioak egitea 

o legezko testuak itzultzea eta sortzea 

o hizkuntza-paisaia normalizatzea 

o Bulego judizialeko materiala normalizatzea 

o jardun judizialetan euskara erabiltzea 

o agiri-bildumak erabiltzea 

o euskara ikastea 
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- Ordezkatutako taldeen eta erakundeen artean komunikazio-lanak egitea, bai 

ezagutzen diren iradokizunak, proposamenak eta ekimenak zentralizatuz, baita egiten 

doazen planak, martxan dauden proiektuak eta hartutako erabakiak transmitituz. Zentzu 

horretan, Batzordeak egindako lanen emaitzak ahalik eta gehien banatuko dira interesa 

duten taldeen artean. 

Horretarako, batzordearen osaera oso anitza da, erakunde hauen ordezkariak 

baitaude bertan: Botere Judizialeko Kontseilu Nagusia, Euskal Autonomia 

Erkidegoko Auzitegi Nagusia, epaileen eta magistratuen elkarteak, Fiskaltza, 

Hizkuntza Politikako Sailburuordetza, HAEE, etab…, eta, noski, baita Justizia 

Saila, Justizia Sailburuordearen bidez, eta Justizia Administrazioarekiko 

Harremanen Zuzendaria, batzordearen koordinatzaile gisa, ere. 

2006ko maiatzaren 20 eta 21eko eta 2007ko maiatzaren 7ko bileretan egon ziren 

batzorde horretako kideek euren aldeko iritzia eman diote Plan Orokorrari.  

D. Justizia Administrazioarekin lotutako beste erakunde batzuk. Plan hau formulatu aurretik 

Justizia Administrazioaren eremuan halako eskumen-gatazka bat gertatzen denez 

(gainerako eremuetan ez bezalakoa), Planaren aurkezpenak egin dira, eta proposatutako 

hainbat iradokizun Planaren barruan sartu dira; hala ere, proiektuaren balorazioa, oro har, 

oso ona izan da. Zehazki, aurkezpenak egin diren instantziak hauek izan dira: 

o Sindikatuak. 

o Auzitegi Nagusiko Gobernu Salarekin batera aritzen den bulego judizialeko 

Lantaldea. 

o Fiskalburuak. 

o Idazkari judizialekin Lankidetzan Aritzeko Organoa. 

o Abokatuen eta Prokuradoreen elkargoak. 

 

4.3. Egungo egoera 
 

Izatez, Justizia Administrazioaren egitura nahiko konplexua da, eta horrek edozein 

normalizazio-prozesu zaildu egiten du. Honako irizpide hauen arabera definitzen da, oro 

har, Justizia Administrazioaren egitura:  

a). Hierarkia/gaiak: epaitegiak (bake-epaitegiak, lehen auzialdikoak, 

instrukziokoak, zigor-arlokoak, lan-arlokoak...), probintzia-auzitegiak, auzitegi 

nagusiak, Auzitegi Nazionala eta Auzitegi Gorena. 
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b). Langileak: karrera judizialeko kideak, karrera fiskaleko kideak, idazkari 

judizialen kidegoa, kudeaketa prozesal eta administratiboko kidegoa (ofizialak), 

izapide prozesal eta administratiboko kidegoa (laguntzaileak), laguntza 

judizialeko kidegoa (agenteak), eta auzitegiko medikuen kidegoa.  

c). Lurraldetasuna: udalerri, barruti judizial, Lurralde Historiko, eta Autonomia 

Erkidegoan banatuta. 

Egituratzeko irizpide horiek kontuan hartuz, Euskal Autonomia Erkidegoak hamalau barruti 

judizial ditu. Udalerriak honela daude banatuta:  

 
 

Hurrengo taulan barruti judizialetako euskararen ezagutzari buruzko datuak ematen dira. 

(Biztanleen eta euskaldunen banaketa barruti judizialetan. 2001) 

 
B. Judiziala 2 urtetik 

gorako 
biztanleak 

Biztanleen 
%, EAEko 
biztanle 
guztien 

gain  

Euskaldunak Euskald. 
% BJ 

guztien 
gain 

Euskald. 
% EAEko 
totalaren 

gain  

NBI * 

Gasteiz 245.642 12,08% 37.994 15,47% 5,78% 27,78% 
Amurrio 33.818 1,66% 7.318 21,64% 1,11% 34,04% 
Durango 97.205 4,78% 48.536 49,93% 7,39% 60,55% 
Barakaldo 259.941 12,78% 30.522 11,74% 4,65% 24,05% 
Gernika-
Lumo 

86.221 4,24% 64.987 75,37% 9,89% 82,28% 

Bilbo 485.601 23,88% 92.335 19,01% 14,05% 32,09% 
Balmaseda 29.083 1,43% 3.783 13,01% 0,58% 23,77% 
Getxo 139.237 6,85% 33.709 24,21% 5,13% 39,38% 
Donostia 294.420 14,48% 115.598 39,26% 17,59% 51,70% 
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Azpeitia 60.682 2,98% 48.266 79,54% 7,35% 85,11% 
Eibar 53.058 2,61% 31.933 60,19% 4,86% 68,28% 
Irun 69.716 3,43% 26.603 38,30% 4,06% 47,46% 
Tolosa 93.225 4,59% 62.531 67,08% 9,52% 74,76% 
Bergara 85.398 4,20% 52.774 61,08% 8,03% 69,49% 

GUZTIRA 2.033.247 100,00% 656.980 32,31% 100,00%  
* NBI: Nahitaez Betetzeko Indizea. Zentsuko datuetatik lortzen den indizea da, (euskaldunak + (ia 

euskaldunak/2)) formularen bidez. Proiektuan hizkuntza-eskakizunak esleitzeko helburu gisa erabiltzen da 

indize hau 
 

Bestalde, joerari dagokionez, aipatu behar da EAEko lurralde guztietan joera antzekoa izan 

dela azken urteotan. Lurralde guztietan, euskaldunen eta ia euskaldunen ehunekoak gora 

egin du nabarmen, eta erdaldun elebakarren ehunekoak, berriz, behera. Biztanleria 

euskalduna % 0,52 hazten da urtero, biztanleria ia euskalduna % 0,38, eta erdalduna % 

0,92 murrizten da urtero. 

 1986 1991 1996 2001 
Euskaldunak 24,48% 26,28% 30,88% 32,31% 
Alfabetatuak 62,1% 67,9% 76,0% 80,3% 
Partzialki 
alfabetatuak 27,0% 23,4% 17,9% 16,2% 

Alfabetatu gabeak 10,9% 8,8% 6,1% 3,5% 
Ia euskaldunak 17,35% 19,84% 19,72% 23,12% 
Alfabetatuak 61,0% 64,3% 65,4% 64,3% 
Alfabetatu gabeak 21,0% 17,6% 16,2% 15,3% 
Pasiboak 18,0% 18,1% 18,4% 20,4% 
Erdaldunak 58,17% 53,88% 49,40% 44,57% 
NBI 33,16% 36,20% 40,74% 43,87% 
Guztira 2.098.995 2.068.927 2.062.525 2.033.247 

 

Urteko hazkunde-tasa horiek mantenduko direnaren hipotesia kontuan hartuta eta lehen 

azaldutako biztanleriaren proiekzioei tasa horiek aplikatuta, 2010. urtean euskaldunen zifrak 

erdaldun elebakarren zifra gainditzea aurreikus daiteke. Erdaldunen talde hori, gaur egun, 

gutxiengoa da, biztanleria ia euskalduna kontuan hartzen bada.  

 

Hori guztia kontuan hartuta, beharrezkoa da Administrazioko arlo desberdinetan hizkuntza-

normalizazioko plan zehatzak egitea, eta, noski, baita Justizia Administrazioan ere. 

Etorkizun hurbil batean, gero eta sarriago, euskaraz egingo diren zerbitzu-eskaerei 

erantzuteko beharraren ondorioa da hori.  

 

Egoeraren azterketa: 
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Justizia Administrazioan euskararen erabilera ebaluatzeko eta aztertzeko diseinatutako 

AMIA matrizea 2 aurkezten da ondoren. Matrizea Justizia Administrazioko agenteei 

egindako elkarrizketetan oinarritzen da, eta erabilgarri dauden dokumentazio-euskarrietatik 

jasotako informazioan. Informazio hau Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailarekin kontrastatu 

da. 

 

 

                                                 
2 AMIA matrizean ahuleziak, mehatxuak, indarguneak eta aukerak aipatzen direnean, 
ulertu behar da kontzeptu horiek hertsiki hizkuntza-normalizazioa gehiago ala 
gutxiago errazten duten baloratzeko bakarrik erabiltzen direla, eta kalifikazio hori 
ezin dela zabaldu aukera, egokitasuna edo legezkotasuna bezalako beste alderdi 
batzuetara. 
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o Euskararen ezarpena urria izatea garrantzi hierarkiko eta operatibo handia duten zenbait buruzagiren artean (epaile, fiskal 

eta idazkari judizialen artean).  
o Euskararen erabilera politikarekin identifikatzea aldi batzuetan.  
o Merezimendurik altuena lortzeko epaileek behar adinako hizkuntza-eskakizunik ez izatea.  
o Langile mailako eskumenak mugatuta egotea, estatu mailako Kidegoa izateagatik.  
o Lanpostu-zerrenda onartzeke egotea.  
o Funtzionarioek lan-mugikortasun handia izatea, bai Erkidegoaren barruan eta bai Erkidegotik kanpo.  
o Agenteen borondatearen araberakoa izatea euskararen erabilera.  
o Justizia Administrazioak irudi euskaldunik ez izatea.  
o Erdaraz lan egiteko urte askotako inertzia/ohitura izatea.  
o Merezimendua aplikatzearen ondorioz, hizkuntza-errealitatea hain euskalduna ez den zona eta organoetako lanpostuak 

sustatuz.  
o Euskarak garrantzi gutxi izatea organo judizialen lehentasunen artean.  
o Itzulpenak hurrekotasunaren printzipioan eragitea.  
o Euskalduntzeko ikastaroek hizkuntza-erabilgarritasun/erabilgarritasun operatibo urria izatea.  
o Terminologia juridikoa gutxi hedatua egotea.  
o Justizia Administrazioaren egitura atomizatuta egotea. Lurraldearen banaketa fisikoa. 
o Prozesu judizialetan agente ugarik parte hartzea. 
o Prozesu judizialen balizko moteltzea itzulpena dela-eta; horren ondorioz, euskarazko zerbitzua eskatzen duena zigortzen da.  
o  

o Erkidegoz haraindiko instantziek 
koofizialtasunari buruz egindako interpretazioa.  

o Estatu-mailako legeen aldetik laguntza urria 
izatea Justizia Administrazioan euskararen 
normalizazioa sustatzeko.  

o Eskumenak Justizia Sailaren, Ministerioaren eta 
BJKNren artean banatuta egotea.  

o Prozesu judizialean parte hartzen duen langile 
kopuru handi bat ez da Justizia 
Administrazioaren eskumenekoa: abokatuak, 
Ertzaintza, adituak, prokuradoreak...  

o Prozesu judizialean hizkuntzak zehaztasun 
handia behar izatea. 

o Hizkuntza honetan lan egiteko maila jakin bateko 
hizkuntza-gaitasuna behar izatea.  

o Euskarazko zerbitzu gutxi eskatzea.  
o BJLOn euskara sustatzearen interpretazio 

murriztailea egitea.  
o  

I 
 

Indarguneak 
 

A 
 

Aukerak 
 

o EAEko Justizia Administrazioaren hizkuntza-normalizazioaren prozesua arautzen duen XXX dekretua onartzeko zorian 
egotea.  

o Euskalduntze-prozesuen eta langile propioen hizkuntza-eskakizunen esleipenen jarraipena egiteko aplikazio informatiko bat 
egotea. 

o Hizkuntza-eskakizunak definitu eta esleitzeko proposamenaren aurretik azterketa bat egotea.  
o JustiziaBat proiektua aurreratua egotea. 
o Agiri kopuru esanguratsu bat formatu elebidunean egotea. 
o Sailean bertan euskara-sustatzaileak egotea.  
o Erakunde arteko batzorde bat egotea.  
o Agiriak normalizatzeko batzorde bat egotea.  
o Sare informatiko judizial bat egotea.  
o Idatzitako agiri asko bi hizkuntzatan bidaltzeko aukera izatea, estandarizatutako testu asko dagoelako.  
o Lana oso sistematizatua egotea. Lana oso normalizatua egotea.  
o Bake-epaitegietan euskarazko aplikazio informatiko berri bat egotea. 
o Justiziako langileen ahozko eta idatzizko gaitasuna hobetzeko, kanpoko langileak kontratatzea. 
o Lege-testuak itzultzeko, unibertsitateekin hitzarmenak sinatzea.  
o Euskara erabiltzeko Programak beste organo judizial batzuetara hedatzea. 
o Funtzionarioek eta beste instantzia batzuek euskalduntzeko prozesuaren alde egitea. 
o  

o Euskara ofiziala izatea. 
o Espainiako Estatua izan da Estrasburgoko 

Eskualdeetako eta Eremu Urriko Hizkuntzen 
Europako Gutuna sinatu duten herrietako bat.  

o Euskaldunen kopuruak nabarmen gora egin 
izana, eta horregatik, euskarazko eskariak gora 
egingo duela aurrez ikustea.   

o Lekuan lekuko profesionalak lanean has 
daitezen ikasteko bekak ematea.  

o Zuzenbide-ikasketak euskaraz egin ahal izatea.  
o Beste Administrazio edo Sailen euskalduntze-

esperientzia.  
o Justizia Administrazioaren hizkuntza-

normalizazioaren prozesua arautzen duen XXX 
dekretu berriari esker, unitate elebidunak 
sortzea. 

o Karrera fiskaleko kideei eta idazkari judizialei 
hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko aukera 
ematea. 

o  
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4.4. Helburuak, lerro estrategikoak, aurrez ikusitako jardunak eta epeak 
 

Plana funtsezko bost helburutan oinarritzen da, eta helburu horietatik lotutako lerro estrategikoak sortuko dira. Aldi berean, lerro estrategiko 

bakoitzak irteera egituratu bat du, ekintza/jarduketa zehatz batzuek osatutakoa, bakoitza bere epearekin, eta Planaren ezarpen-hasieratik 

abiatuta 2008. urtearen barruan. 

Garrantzitsua da azpimarratzea, kontutan hartuz Plana aurrez ikusitakoa baino beranduago sartuko dela indarrean, ondoren zehazten 

diren ekintzetako batzuek 2007. urtea dutela epetzat. Ekintza horiek Plana indarrean sartu baino lehenago egindako jarduketei dagozkie 

(xehetasun gehiagorako, kontsultatu Planaren 3.2.3. atalean azaldutako arrazoiak) 

 
Helburuak Lerro estrategikoak Ekintzak / Jarduketak Epeak 

Euskara lan- eta zerbitzu-
hizkuntza gisa balioztatzea. 

o Kontzientziatze- eta sentsibilizazio-kanpaina, Justizia Administrazioko langile guztiei 
zuzendua, batetik, eta herritar guztiei, bestetik. 

o Justizia Administrazioak transmititzen duen irudia azpimarratzea (jauregiak, 
erabiltzailearekiko hurbiltasuna, eslogana, marketina…) 

o Justiziako webgunea eta haren zerbitzuak sustatzea eta ezagutzera ematea 

2007 * 
 
2008 
 
2008 

Giza baliabideak eta baliabide 
materialak esleitzea, Justizia 
Administrazioan euskara 
hedatzeko eta erabiltzeko 

o Justizia Jauregi bakoitzak dituen hizkuntza-normalizaziorako premien azterketa zehatza 
egitea eta giza baliabideak detektatutako beharrizan horietara egokitzea. 

o Erabilera-esperientziak ezartzeko plan zehatz bat diseinatzea: 

2008 
 
2008 

Herrizaingo Sailarekin akordioak 
garatzea 

o Herrizaingo Sailari Hizkuntza Normalizatzeko Plan Orokorra ezagutzera ematea. 
o Justizia eta Herrizaingo Sailetako euskara-zerbitzuen arteko lankidetza bultzatzea. 

2009 
2009 
 

Adostasun gehiago bilatzea 
Justizia Sailaren, Justizia 
Ministerioaren eta Botere 
Judizialeko Kontseilu Orokorraren 
artean 

o Erakunde arteko Batzordearekin maiz harremanak izatea eta harreman horiek definitzea, 
elkartze-foro gisa 

o “Eskualdeetako edo Eremu Urrietako Hizkuntzen Europako Gutuna"ren hizkuntza-eskubideak 
Zuzendaritzaren txostenetan sartzea, eztabaidarako arrazoibide bezala. 

  
2009 
 
2008-2017 
 

1.— Euskarari garrantzi 
gehiago eskaintzea, eta 
horri hedapena ematea. 

Justizia Administrazioko kide 
guztiei, eta batez ere buru 
direnei proiektuaren berri 
ikuspuntu positibo batetik 
ematea 

o Planaren aurkezpen bat prestatzea 
o Hizkuntza Normalizazioko Plan Orokorra Justizia Jauregi bakoitzean ikuspegi positibo batetik 

azaltzea 
o Justizia Jauregi bakoitzeko epaile, fiskal eta idazkari judizialen kidegoekin banakako 

elkarrizketak egitea, planean izango duten parte-hartzea zehazteko 
o Abokatuen elkargoetan Hizkuntza Normalizazioko Plan orokorraren berri ematea, haien 

Batzarren eta Euskara Batzordeen bidez 

 2008 
 2008 
 
 2008 
 
 2008 
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Helburuak Lerro estrategikoak Ekintzak / Jarduketak Epeak 

Justizia Administrazioak zerbitzu 
publikoaren irudia hedatzea 

o Kontzientziatze- eta sentsibilizazio-kanpaina, Justizia Administrazioko langile guztiei 
zuzendua, batetik, eta herritar guztiei, bestetik. 

o Justizia Administrazioak transmititzen duen irudia azpimarratzea (jauregiak, 
erabiltzailearekiko hurbiltasuna, eslogana, marketina…) 

o Justiziako webgunea eta haren zerbitzuak sustatzea eta ezagutzera ematea 

  
2007 * 
 
2008 
 
2008 

Terminologia-kontuetan lan-lerro 
zehatzak abian jartzea, 
hedapenean sakonduz 

o Kontsulta terminologikoen zerbitzua abian jartzea 
o Deustuko Unibertsitatea, EHU, UZEI eta HAAE erakundeen arteko koordinazioa hobetzea 

terminologia-kontuetan. 
o JustiziaNet-ek eskaintzen duen terminologia-zerbitzuaren berri ematea kolektiboei 
o Euskarazko Agiriak Normalizatzeko Batzordeak egindako lanari etekina ateratzea, eta hori 

ezagutaraztea 
o Justizia Administrazioaren zerbitzupeko erakunde guztiei gaur egun eskuragarri dauden 

euskarrien berri ematea 

2007  
2008-2017 
 
2008 
2008 
 
2008 
 

Euskaraz idatzitako ereduen 
normalizazioan eta horien 
erabileran sakontzea 

o Gaur egungo batzordearen pareko beste batzorde bat sortzea, agiriak normalizatzeko 
o Dagoeneko normalizatuta daudenak aprobetxatuz, agirien normalizazioa bizkortzea 
o Normalizatutako eredu elebidunen erabilera bultzatzea, erabilera-esperientzien bidez 
o Ereduak normalizatzeko ematen den lehen urratsetik bertatik euskara kontuan hartua izan 

dadin lortzea, agiri horiek bi hizkuntzatan aldi berean normalizatuko lituzkeen batzorde baten 
bidez 

2010 
2008  
2008-2011 
2017 
 

Euskara Justizia 
Administrazioaren informatizazio-
prozesuan sartzen laguntzea 

o JustiziaBat proiektua garatzea/ezartzea. Euskara-zerbitzuarekin koordinatzea. 
o Administrazio digitaleko proiektuetan euskara erabiliko dela bermatzea 

2008-2017 
2008-2017 

Epaitegien barne-egituraketan 
sakontzea. 

o Erabiltzaile elebidunei lehentasuna ematea funtzioen banaketan, lanpostu-zerrenden bidez 
hizkuntza-irizpideak txertatuz 

o Idazkariekin eta epaileekin komunikazio-plan espezifikoak garatzea 

2008-2017 
 
2008 

2.— Herritarren eta 
profesionalen artean 
euskarazko zerbitzuen 
erabilera sustatzea, 
eskaintza ugarituz. 

Herritarrek Justizia 
Administrazioarekin duten 
harremanean euskara erabiltzen 
laguntzea 

o Herritarrekin zuzeneko harremana duten funtzionarioei prestakuntza-ikastaroak eskaintzea 
o Justizia Administrazioarentzat jarduketa-protokolo bat prestatzea 
o “Justizian ere euskaraz” bezalako mezuak zabaltzea arreta euskaraz eskaintzen den lekuetan 

2008-2017 
2008 
2008-2017 

Hizkuntza normalizatzeko 
prozesua arautzen duen 
Dekretuaren aplikazioa, 
hizkuntza-eskakizunak esleitzeari 
dagokionez 

o Lanpostu-zerrenden proposamenaren gainean hizkuntza-eskakizunen esleipen-proposamena, 
Justizia Administraziorako Hizkuntza Normalizazioko Neurrien Dekretuaren arabera 

o Beste Autonomia Erkidego batzuekin esperientziak elkartrukatzeko mekanismoak bilatzea, 
jardunaldiak antolatuz 

2008 
 
2008 
 

3.— Justizia 
Administrazioaren 
zerbitzura diharduten 
funtzionarioen artean 
euskararen erabilera 
sustatzea Justizia Administrazioaren 

zerbitzura dauden langileei 
hizkuntza-gaitasuna eskuratzea 
erraztea, lanpostu-zerrendaren 
arabera 

o Deialdiak egokitzea onartutako lanpostu-zerrenden araberako hizkuntza-eskakizunak 
esleitzeko eta erabilera-planetan parte hartzera behartzeko 

o Hizkuntza-prestakuntzako banakako planen jarraipena bizkortzea. Plan horiek sendotzea. 
o Hizkuntza-gaitasuna lortzeko ikastaroei buruzko gogobetetze eta balorazioko inkesta bat 

diseinatzea eta egitea 

2008-2017 
 
2008-2017 
 
2008-2017 
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Helburuak Lerro estrategikoak Ekintzak / Jarduketak Epeak 

Euskarazko laguntza-materiala 
garatzea, bai euskara ikasteko, 
bai lantresna bezala erabiltzeko 

o Euskarazko ikasmateriala sortzea hizkera juridikoari buruz, eta prestakuntza-ikastaroak 
ematea 2007 * 

 

Funtzionario ez-euskaldunak 
inplikatzen saiatzea, euskararen 
erabilera ahalbidetzeko 

o Prestakuntza-ekintzetan eta erabilera-planetan parte hartzeko aukerei buruzko informazioa 
bidaltzea. 

o Organoei bisitak egitea, euskararen inguruko protokoloa ezartzeko (zeini bidali euskarazko 
kontsultak…) 

2008 
 
2008 
 

4.— Epaile, fiskal, eta 
idazkari judizialek 
euskararen 
normalizaziorekiko 
jarrera positiboa izan 
dezaten saiatzea 

Oinarrizko adostasuna lortzea, 
Justizia Administrazioan euskara 
normalizatzeari dagokionez 

o Oinarrizko adostasunak jasoko dituzten hitzarmenak garatzea: - Epaile/fiskal/idazkarien 
kolaborazio aktiboa izatea, bulego judizialeko langileen sentsibilizazioa/kontzientziazioa 
lortzeko eta gaitasuna lortzeko ikastaroetan parte hartzeko 

o Benetan aldaketaren eragile aktiboak zein diren detektatzea eta, nagusiki, haiekin lan egitea 

2008-2017 
 
 
2008-2010 

Akordioak garatzea, abokatuek 
hizkuntza-gaitasuna lor dezaten. 
Aurki Hitzarmen bat sinatuko da 
horretarako 

o EAEko abokatuen elkargoetan euskalduntzeko planak egitea proposatzea 
o Abokatuen hizkuntza-gaitasunerako hitzarmen bat sinatzea 
o Abokatuen elkargoek bideratzen dituzten euskalduntze-prozesuei eta bestelako ekintzei 

buruzko informazioa eskatzea 

2007  
2007  
2008 
 5.— Abokatuak 

sentsibilizatzea eta 
gaitzea. 

Lanean euskara erabiltzea 
errazten duten lan-tresnak 
garatzea eta ezagutaraztea, eta 
abokatuen artean horien 
erabilera sustatzea 

o Prozesu judiziala bizkortzea, prozesu hori euskaraz egiten denean: Zenbat itzultzaile behar 
diren aztertzea. Epeak laburtzeko behar den dimentsioa aztertzea 

o Abokatuek eta Justizia Administrazioarekin lankidetzan diharduten beste agenteek gehien 
erabiltzen dituzten euskarriak euskalduntzea, eta zabaltzea Profesional hauentzako material 
berezia prestatzea 

2008  
 
2008-2009 
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4.5. Planaren egoera 
 

Kontuan izanda Planak jadanik 2007rako jarduketak aurreikusten zituela, eta bazegoela 

horretarako aurrekontu-zuzkidura, Justizia Administrazioarekiko Harremanetarako 

Zuzendaritzatik 2007ri dagozkion ekintza guztiei ekin zaie. 

 

Planaren bideragarritasuna neurtzeko aukera ematen duen elementu moduan, 

hizkuntza-eskakizunen azterketa bat egin da barruti judizial bakoitzean. Barruti judizial 

horietan destinatuak dauden funtzionarioen gaitasun-maila, adina, bilakaera, etab. 

aztertu da, garatu beharreko jarduerak, definitu beharreko lanpostuak, hizkuntza-

eskakizunak zein epetan esleitu lanpostu-zerrendatan (2008, 2013, 2018) eta kasu 

bakoitzean aplikatu beharreko trebakuntza-beharrak xehetasunez zehaztu ahal izan 

arte. 

 

Kidegoari dagokion HE egiaztatua duten Justiziako langile TITULARRAK: 

Kudeatzaile
ak 

Izapide
g. 

Laguntz
a J. 

GUZTIRA 

78 208 119 405 

HEren bat egiaztatua duten Justiziako langile TITULARRAK, baina kidegoari dagokiona 
baino beheragokoa: 

Kudeatz
aileak 

Izapi
deg. 

Laguntza 
J. 

GUZTI
RA 

66 50 12 128 
 

 

 EAEko 
funtzionario
ak guztira  

Esleit. 
Nah. 
bet. 

beh. HE 

Liberazioak 
guztira, 10 

urtetan 

2008 
Nah. bet. 

beh. esleit. 
/ liber. 

2013 
Nah. bet. 

beh. esleit. 
/ liber. 

2018 
Nah. bet. 

beh. esleit. 
/ liber. 

Kudeatzaile
ak 

620 262 194 79 / 19 116 / 108 67 / 67 

Izapideg. 890 345 150 90 / 5 146 / 59 109 / 86 
Laguntza J. 383 179 84 71 / 25 74 / 45 34 / 14 
Auzit. Med. 49 7 6 0 / 0 4 / 3 3 / 3 
GUZTIRA 1.942 793 434 240 / 49 340 / 215 213 / 170 
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Datu horietan ikusten den bezala, 2007ko irailean 1.942 funtzionario dituen plantilla 

bateko 405 funtzionario titularrek lortu dute jadanik beren kidegoari dagokion 

eskakizuna, eta beste 128k eskakizun txikiagoa daukate egiaztatuta. 

 

10 urteko epean euskaraz nahitaez jakin behar duten lanpostuen kopuru osoa 793koa 

denez, gero ikusiko dugun bezala, eta une honetan 533k beren kidegoari dagokion 

hizkuntza-eskakizuna edo txikiagoa badute, ondoriozta daiteke planteatutako helburua 

lor daitekeela, batez ere kontuan hartzen badugu Justizia Administrazioaren 

zerbitzupeko langileak orain 10 urte transferitu zirela, eta epe horretan lortu direla 

emaitza horiek. 

 
4.6. Jarraipen-plana 
 

Hizkuntza Normalizatzeko Plan honek 10 urteko iraupena du, beraz, ebaluazio orokor 

bat egingo da lehenengo bost urteak pasatu eta gero, eta beste ebaluazio orokor bat 

Plana indarrean egongo den epealdiaren amaieran, alegia, 10 urte pasatu eta gero. Hori 

egiteko, Jarraipen-batzorde bat eratuko da eta Justizia Administrazioarekiko 

Harremanetarako Zuzendaritzako eta Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzako 

ordezkariek —teknikariek zein zuzendaritzakoek— osatuko dute batzordea. 

 

Batzorde horrez gain, Planaren jarraipenean Lankidetzan Aritzeko Organo parte-

hartzailetzat hartuko da Erakunde arteko Batzordea, eta azken batzorde horretan 

ordezkaritza dute Planean inplikatutako erakunde guztiek. 

 

Ebaluazioaren helburua planaren garapena eta helburu nagusien eta zehatzen betetze-

maila baloratzea da, bai euskararen erabilerari dagokionez, bai planean bertan zehazten 

diren jarduerei dagokionez, plan ahalik eta eraginkorrena lortzeko beharrezkoak diren 

aldaketak egin ahal izateko. Ebaluazio hori, beraz, hiru dimentsiotan egingo da: 

A. Ebaluazio orokorra: planaren oinarrizko elementuen betetze-mailari buruzko 

balorazio orokorra egingo da, batez ere modu kuantitatiboan neurtu daitezkeen 

elementuena.  Ebaluazio orokor hori egiteko, adierazle hauek erabiliko dira: 

o Euskara-ikastaroen eskaerak handitzea. 
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o Banakako planen betetze-maila. 

o Nahitaez Betetzeko Indizearen arabera esleitutako hizkuntza-eskakizunen 

eta nahitaez bete beharreko daten betetze-maila. 

o Justizia Administrazioaren euskara-ezagutzaren egoera portzentuala. 

o Unitate elebidunen kopurua haztea. 

o Giza baliabideen balorazioa. 

o Baliabide materialen balorazioa. 

o Justizia Sailaren eta Administrazioaren artean hitzartutako hizkuntza-

irizpideen betetze-maila. 

o Lege-testuak euskaraz normalizatzeko asmoarekin erakundeen artean 

sinatutako hitzarmenen betetze-maila. 

o Justiziako web gunea euskaraz kontsultatzen duten erabiltzaileen kopurua. 

B. Erabileraren ebaluazio zehatza: Ebaluazio zehatzago bat egingo da, kontuan 

izanik bulego judizialetan euskararen erabilera dela ebaluatu beharreko helburu 

bakarra. Horretarako, bi unitate mota bereizi dira: batetik, unitate elebidunak 

deitutakoak ditugu, hizkuntza ofizialetako edozeinetan arituko direnak; eta 

gainerako unitateak, bestetik, eta horietan euskararen erabilera bultzatzen 

jarraituko dugu Sail honetatik.  

 

Unitate ez elebidunen adierazleak: 

o Euskaraz izapidetu diren eskaeren kopurua. 

o Organo bakoitzeko erabili diren agiri elebidunen kopurua. 

o Euskaraz eman den arretaren estatistika, telefonokoa zein zuzenekoa. 

o Hizkuntza dela-eta jasotako kexen kopurua. 

 

Unitate elebidunen adierazleak: 

o Euskaraz izapidetu diren eskaeren kopurua. 

o Euskaraz egindako izapidetzeen kopurua. 

o Organo bakoitzeko erabili diren agiri elebidunen kopurua. 

o Hizkuntza dela-eta jasotako kexen kopurua. 

o Euskaraz eman den arretaren estatistika, telefonokoa zein zuzenekoa. 

o Laneko harremanetan erabili den ahozko euskara. 
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C. Hizkuntza Normalizatzeko Plan honek jasotzen dituen ekimen zehatzen 

ebaluazioa.  

Ebaluazio orokorrak bost urteko bi epealdien ondoren egingo dira, alegia, 

lehenengoa Plana hasi zenetik bost urte pasatu direnean, eta bigarrena plana 

indarrean egongo den epealdiaren amaieran. Halere, planteatu diren normalizazio-

ekintzak aurrez ikusitako iraupenaren eta hasiera- nahiz amaiera-dataren arabera 

ebaluatuko dira. Ekintza mota desberdinak daudenez, ekintza horiei dagozkien 

adierazleak aurrerago zehaztuko dira. 

 

Era berean, oso interesgarritzat jotzen da Plan honetan aurrez ikusitako ekintzen 

azterketak egitea aldian-aldian, sindikatuekin, Erakunde arteko Batzordearekin eta 

abokatuen elkargoekin, beharrezko neurriak berraktibatzeko. 

 
4.7. Aurrekontua 
 

Jarraian aurkezten den taulak barne hartzen ditu nahitaez bete beharreko datarekin 

hizkuntza-eskakizuna esleituko zaien funtzionarioen hizkuntza-prestakuntza, batetik, eta 

prestakuntza-ikastaroetan lortutako ezagutzatik abiatuta bulego judizialetan euskara 

gehiago erabil dezaten lortzeko behar diren giza baliabideak, bestetik. 

 

Kalkulua egiteko, hizkuntza-eskakizunen esleipena hartu da oinarritzat, eta gero faktore 

hauek aztertu dira: ikastaroetarako matrikulak, ikastaroetara joateko liberatutako 

langileen ordezpenak eta maila egokia lortu dutenei euskara erabiltzen lagunduko dieten 

dinamizatzaileen kostua. Kontzeptu horien aurreikuspen bat egiten da ondoren: 

 

 

  
MATRIKULAZIO-

GASTUEN 
KOSTUA* 

ORDEZPENEN 
KOSTUA GUZTIRA 

DINAMIZATZAILEEN 
KOSTUA GUZTIRA 

2008 245.500 1.182.654 935.240 2.363.394 

2009                       
254.800 1.229.937 973.898 

2.458.635 

2010                     
102.752 571.311 1.022.593 

1.696.656 

2011              1.209.160                 6.179.554 1.073.723 8.462.439 
2012              1.257.535                 6.426.599 1.127.409 8.811.543 
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2013                675.213                  3.803.547 1.183.779  
2014              1.075.420                  5.481.162 1.242.968 7.799.550 
2015              1.118.430                  5.700.274 1.305.116 8.123.820 
2016                 478.940                  2.718.533 1.370.372 4.547.319 
2017   1.438.891 1.438.891 
GUZTIRA          6.417.750             33.293.571 11.673.989 51.385.310 

* Matrikulazio-kostu horiek ikastaro trinkoetara joateko lanaldi-liberazio osoa duten langileei dagozkienak 

dira. Taula horretan ez dira sartzen gaitasuna lortzeko gainerako moduluei dagozkien matrikulazio-

kostuak. 

 
 

Aurrekontuan, bi partida horiez gain —batetik liberatuen eta liberatu gabeen 

matrikulazio-gastuetako kostuak (azken hori ez dago sartua aurreko taulan) eta, 

bestetik, dinamizatzaileen kostua, horiek baitira partidarik garrantzitsuenak—, kontuan 

hartu dira hurrengo hamar urteetan planaren helburu estrategikoak betetzeko aurrez 

ikusi diren ekintzak ere. Aurrekontua 10 urtera zabaldu da, nahiz eta lehen hiru urteak 

pasatu eta gero doitzea komeniko den. 

Ordezpenen kostu guztiei dagokien partida ez da aurrekontu hauetan sartzen, Giza 

Baliabideen Zuzendaritzako aurrekontuen kargura joango baita. 

 

2008an hasi eta 2017 arte aurreikusitako aurrekontu hau Hizkuntza Normalizatzeko Plan 

orokorra finantzatzeko beharrezko gutxieneko aurrekontu arrunta da, beraz, nahitaezkoa 

da Justizia Administrazioarekiko Harremanetarako Zuzendaritzaren aurrekontuan 

2008rako dagoeneko dauden aurrekontu-partidak mantentzea, proiektu hau burutuko 

bada. 
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JAHNPren AURREKONTUA 

HELBURUA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Terminologia-kontuetan lan-lerro 
zehatzak abian jartzea, horien 
hedapenean sakonduz batik bat. 

175.100 180.353 189.371 198.839 208.781 219.220 230.181 241.690 253.775 266.464 

Euskaraz idatzitako ereduak 
normalizatzen jarraitzea eta haien 
erabilera sustatzea, eta Justizia 
Administrazioaren informatizazio-
prozesuan euskara sartzea. 

829.562 854.448 897.170 942.029 989.130 1.038.587 1.090.516 1.145.042 1.202.294 1.262.409 

Herritarrek Justizia 
Administrazioarekin duten 
harremanean euskara erabiltzen 
laguntzea. 
Justizia Administrazioan euskara 
zabaltzeko eta erabiltzeko neurriak 
planifikatzea. 

935.240 973.898 1.022.593 1.073.723 1.127.409 1.183.779 1.242.968 1.305.116 1.370.372 1.438.891 

Justizia Administrazioaren 
zerbitzura dauden langileei 
hizkuntza-gaitasuna eskuratzea 
erraztea, lanpostu-zerrendaren 
arabera. 

1.288.633 1.327.291 1.393.656 1.463.338 1.536.505 1.613.331 1.693.997 1.778.697 1.867.632 1.961.013 

Akordioak garatzea abokatuek 
hizkuntza-gaitasuna lor dezaten 174.040 182.742 191.879 201.473 211.547 222.124 233.230 244.892 257.136 269.993 

Ordezpenen kostua 1.182.654 1.229.937 571.311 6.179.554 6.426.599 3.803.547 5.481.162 5.700.274 2.718.533  
GUZTIRA 4.585.229 4.748.669 4.265.980 10.058.95

6 
10.499.97

1 
8.080.588 9.972.054 10.415.71

1 
7.669.742 5.198.770 
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5. Justizia Administrazioaren Informatika eta 
Komunikazioetako Laugarren Planaren laburpena 

 
5.1. Sarrera 
 

Justizia Administrazioarekiko Harremanetarako Zuzendaritzak prestatutako IV. Planaren 

norabidea lehendik aipatu diren eta Planarekin lotuta dauden Gobernu-planen 

testuinguruan ulertu behar da, eta norabide hori 2005/2009ko VIII. Legegintzaldiko 

programa-konpromisoen artean jasota dago. 

 

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren Egitura Organiko eta Funtzionala ezartzen 

duen urriaren 18ko 315/2005 Dekretuarekin bat, Justizia Administrazioarekiko 

Harremanetarako Zuzendaritzari dagokio Justizia Administrazioari dagokion Plan 

Informatikoa egitea. 

 

Lehenagoko plan batzuk egikaritzean egindako lanaren jarraipena da egungo 2008-

2011ko Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren Informatika eta 

Telekomunikazioetako Plana, betiere, zerbitzuak eskaintzerakoan herritarren, 

profesionalen, Justizia Administrazioaren beraren eta beste administrazioen beharrei 

erantzungo dieten sistema eraginkorrak lortzeko. Sistema horiekin beste justizia-

administrazioekin edo erakundeekin informazioa trukatu ahal izatea bilatzen da, 

Justiziaren jardueran parte hartzen duten eragile guztien trebakuntzaren kudeaketa 

soiltzea, eta Justizia Administrazioa herritarrei hurbiltzea. 

Horregatik, helburu estrategiko hauek planteatzen dira: 

 

o Justizia gardena eta herritarrekiko hurbilekoa izan dadin laguntzea. 

o Botere Judizialaren Lege Organikoaren (BJLO) erreforman aurrez ikusitako 

antolamendu- eta prozesu-erreformaren alde egitea 

o Kalitate handiko zerbitzu-eredu bat ezartzea, bezeroari zuzendutakoa, eta 

etengabeko hobekuntza-prozesu batean oinarritutakoa. 

o Funtzio Publikoaren egikaritzea hobetzea Justizia Administrazioan 

(eraginkortasun-maila handia, etengabeko hobekuntza...). 

o Justizia Administrazioan lehendik hasitako euskalduntze-prozesuak 

sendotzea eta zabaltzea. 
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o Beste Administrazioekin eta Erakundeekin elkar eragitea. 

 

Azkenik, kontuan hartu behar da Plan hau ez dela zerbait isolatua, baizik eta erabat 

lotuta dagoela VIII. legegintzaldirako Gobernuaren ekintzan aurrez ikusitako beste plan 

batzuekin (2008-2017ko EAEko Justizia Administrazioaren Hizkuntza Normalizatzeko 

Planarekin, esate baterako, eta, bereziki, bulego judizial eta fiskaletako eta Auzitegi 

Medikuntzako Euskal Erakundeko Antolamendu Planarekin). 

 
5.2. Instituzio-esparrua. Aurrekariak, sailen eta erakundeen arteko 

lankidetza  
 

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren Egitura Organiko eta Funtzionalaren 

urriaren 18ko 315/2005 Dekretuaren 12. art.ak Justizia Administrazioarekiko 

Harremanetarako Zuzendaritzari esleitzen dio: “i) Justizia Administrazioari dagokion Plan 

Informatikoa prestatzea, Plan horretatik eratorritako zerbitzu informatikoak emanez.” 

 

Ogasun eta Herri Administrazio Sailaren egitura eta funtzioak ezartzen dituen otsailaren 

28ko 42/2006 Dekretuak harremana du Eusko Jaurlaritzako informazio- eta 

telekomunikazio-sistemen plangintza, antolaketa, funtzioen banaketa eta kudeaketa 

motak arautzen dituen otsailaren 18ko 35/1997 Dekretuarekin. Azken dekretu horretan 

modu berezian aipatzen da Justizia Administrazioan izango duen aplikazioa, lehenengo 

xedapen gehigarrian, Justizia Administrazioari eta segurtasun-jarduerei zuzendutako 

informatizazioari eta komunikazio-sistemei buruzkoan, honako hau dioenean: “1.- (...) 

Justizia Administrazioari zuzendutako informatizazioko eta komunikazio-sistemetako 

planak eta egitarauak Justizia Administraziorako baliabide materialen horniketan 

eskudun den Sailak egingo ditu; urriaren 4ko 383/1994 Dekretu bidez sortutako batzorde 

mistoak horien inguruko informazioa emango du eta Eusko Jaurlaritzak onetsiko ditu. 

Halaber, gobernu-kontseiluak onetsi baino lehen, Ogasun eta Herri Administrazio Sailari 

ezagutarazi behar zaizkio”. 

 

Xedapen gehigarri horretatik ondoriozta daiteke Justizia Administrazioak Botere 

Judiziala zerbitzatzen duela, eta, hortaz, Eusko Jaurlaritzak "Justizia Administrazioaren 

Administrazio" delako gisa hartzen duela parte baliabide materialen horniketan. Justizia 

Administrazioaren zerbitzupeko informazio-sistemen arauketan eta homologazioan 
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BJKNk du eskumena; horrela dago ezarrita Botere Judizialaren Lege Organikoko 230-5 

art.an, geroago Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren uztailaren 7ko 5/1995 

Erregelamenduak, "jardun judizialen alderdi osagarriei" buruzkoak, garatutakoan. 

 

Gobernu Lehendakariordetzako egitura organikoa onartzen duen otsailaren 28ko 

Lehendakariaren 2/2006 Dekretuaren 8. art.ak Modernizazio eta Administrazio 

Elektronikorako Idazkaritza Orokorrari esleitzen dio “a) Administrazio Publikoaren 

arrazionalizazio, hobekuntza eta modernizazioari buruzko lanak sustatzea, zuzentzea 

eta garatzea.” 

 

Eragileen arteko lankidetza, beren helburuekin, ezagutza espezializatuarekin eta 

ekarpen partikularrekin, faktore erabakigarria da Planaren arrakastarako, eta parte 

hartzeko espazio espezifikoak eskatzen ditu. Antolamenduaren aldetik, Planaren 

eraginak eragile hauek hartzen ditu: 

- Erakundeak: 

o Justizia Saila, eta zehazkiago Justizia Administrazioarekiko Harremanetarako 

Zuzendaritzako Informatika Judizialeko Zerbitzua, bere zerbitzuen eskaintzan. 

Halaber, Planetik eratorritako ekintza batzuk hainbat zerbitzu dakartzate Zigor-

arloko Betearazpenen Zuzendaritzaren eta Saileko Giza Baliabideetako 

Zuzendaritzaren mesedetan. 

o Eusko Jaurlaritza, orokorrean, Eusko Jaurlaritzaren Informatika eta 

Komunikazioetako Planeko atal gisa, lerrokatze estrategiko bat partekatuz, eta, 

bereziki, Informatika eta Telekomunikazioetako Zuzendaritza eta 

Administrazioaren Modernizazioko Zuzendaritza. Eusko Jaurlaritzako 

Herrizaingo Saila, interoperatibitateko proiekturen batean.  

o Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia, batez ere, sistema informatikoen 

Bateragarritasun Testaren arloan, eta Justizia Administrazioen arteko 

interoperatibitate-ekimenen egikaritzan, Puntu Neutro Judizialaren bidez. 

o Justizia Ministerioa, batez ere auziak bideratzeari eta laguntza judizialari eta 

komunikazioei dagokienean. 

o  Auzitegi Nagusiko Gobernu Sala, EAEko Botere Judizialaren Gobernu Organo 

gisa. 
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- Gobernu Idazkaria eta Idazkari koordinatzaile probintzialak, EAEko idazkari judizialen 

arduradun goren gisa. 

- Fiskalburuak. 

- Legekarien Euskal Kontseilua. 

- Prokuradoreen Euskal Kontseilua. 

- Erakunde sindikalak, bulego judizialetan, fiskaletan, zerbitzu orokorretan eta Auzitegi 

Medikuntzako Euskal Erakundean lan egiten duten langileen ordezkari gisa. 

- Organo Judizialak, Fiskaltzak, eta Zerbitzu Orokorrak. 

 

Gobernu Salak, idazkari judizialekin Lankidetzan Aritzeko Organoak eta Erakunde 

Sindikalek aurkeztu eta aztertu dute Plana. 

 

5.3. Egungo egoera 
 

Informazio Gizartearen garapenak, ia jarduera-arlo guztietan informazioaren teknologia 

berriak aplikatzearekin batera, eraldaketa garrantzitsua ekarri du jarduketa-eremu 

askotan, azken horiek eremu oso desberdinetan aplika daitezke-eta. 

 

EAEko Justizia Administrazioari dagokionean, duela hogei urte inguru hasi zen 

modernizatzen, herritarrei eskainitako zerbitzuak hobetzeko asmoz. 1989 arte egin 

behar da atzera, orduan ekin baitzion Eusko Jaurlaritzak, Justizia Administrazioa 

hobetzeko eta modernizatzeko konpromiso sendoa hartuta, arlo horretako eskumenak 

eskuratuta, besteak beste, tresna teknologikoak Administrazio hau osatzen duten 

Epaitegiei, Auzitegiei eta Zerbitzu Orokorrei hornitzeari.  

 

Hainbat informatizazio-plan garatu dira, eta horien helburu osagarriei esker kalitate- eta 

ekoizpen-maila sendotu egin da EAEko Justizia Administrazioan, sektoreko erreferente 

bihurtu den sistema integral eta integratu bat ezarriz, eta aintzatespen handia lortuz bai 

Estatuan bai Estatutik kanpo ere. Gaur egun, sistema honen ordez JustiziaBat-eko 

prozesu-kudeaketako aplikazioa erabiltzen da. Aplikazio horrek aurreko sistemak 

hobetzen eta gainditzen ditu arlo teknologikoan eta funtzionalean, eta Justizia 
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Administrazioaren modernizazioaren norabidea zehazten jarraitzen du, bikaintasun-

eredu gisa nabarmentzen, eta Informazio Gizartea sendoagotzen. 

 

Teknologien etengabeko hobekuntza horretatik abiatuta, oinarriak jarri dira EAEko 

Justizia Administrazioaren web-ataria, JustiziaNet izenekoa, sortzeko.  Atari hori, 

aitzindaria Estatu-mailan, herritarrei, justiziako profesionalei eta Justizia Administrazioko 

langileei zuzendua dago nagusiki, eta EAEko Justizia Administrazioaren zerbitzua eta 

funtzionamendua errazteko eta hobetzeko web-zerbitzuak sor daitezen oinarriak 

ezartzen ditu. 

 

Une honetan, 2008-2011ko IV. EAEko Justizia Administrazioaren Informatika eta 

Telekomunikazio Plana, 2005-2008ko VIII. Legegintzaldiari dagokion Plan bat bezala 

agertzen da, eta plan horren norabidea ulertu behar da harekin harremana duten 

Gobernu Planen testuinguruan: 2006-2009ko Eusko Jaurlaritzako Informatika eta 

Telekomunikazioetako Plana (ITP 2006-2009), 2006-2009ko Euskadi Informazio 

Gizartean Plana (EIGP), eta 2007-2009ko Administrazio eta Gobernu Elektronikoaren 

Plan Estrategikoa (AGEPE). Plan horiek zehaztutako lerro estrategikoek informazio-

teknologiak erabat integratzea bilatzen dute Euskal Autonomia Erkidegoko 

administrazioetako arlo guztietan, betiere, ez bakarrik Estatu mailan, baita Europa 

mailan ere, erkidego hau erreferente bihurtzeko herritarrei zerbitzu eraginkor, efiziente, 

arin eta kalitatekoa eskainiz, EAEko herritarrak zorrotzak baitira. 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioa ez dago, eta ezin da egon, 

prozesu horretatik kanpo. Plan hau osatzen duten helburuak, lerroak eta proiektuak 

lagungarriak dira, horiei argi eta garbi eutsiz gero, Gobernuaren planek ezarritako 

helburu orokorrak lortzeko: informazio- eta komunikazio-teknologiak aplikatzea Justizia 

Administrazioak biziki erabili behar duen zerbait da, herritarrei eskainitako zerbitzuak 

hobetzeko helburua beteko badu. Harreman-inguru birtual bat agertzeak, Justizia 

Administrazioaren antolamendua aldatzera behartuko du. Baldintza horrek neutroa izan 

behar du, harekin egunero lan egiten dutenentzat, eta azkenean, eskainitako zerbitzuen 

hartzaileak diren herritarrentzat. 
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5.4. Helburuak, lerro estrategikoak, aurrez ikusitako jardunak eta epeak 
 

EAEko Justizia Administrazioaren Informatika eta Komunikazioetako Plan berri honetako 

ekimenak aurreko Planean egindako lanen jarraipena dira, eta gainera, teknologia 

berrien aurrerapausoetatik eta horiek Justizia Administrazioaren eremuetan aplikatzetik 

sortutako joera eta behar berriei erantzuten diete. 

 

2008-2011ko Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren Informatika eta 

Komunikazioetako Planak helburu orokor hau du: 

 

“Justizia Administrazio eraginkor eta demokratiko bat” 

 

Ondoren aurkezten dira helburu orokor hori betetzeko identifikatu diren helburu 

estrategikoak, eta baita helburu horiek lortzeko erabiliko diren jarduketa-lerro nagusiak 

ere. Gainera, lerro bakoitzeko, egin beharreko proiektu/egiteko konkretuak zehazten 

dira, aurreikusitako epearekin batera.  
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Helburuak Lerro estrategikoak Proiektuak / egitekoak Epeak 

- Antolamendu eta kudeaketa judiziala eraberritzea. 
o JustiziaBat-en funtzionalitate berriak 
o JustiziaBat-en II. Fasea garatzea eta 

ezartzea 

o Funtzionalitate berriak: JustiziaBat-en bilakaera antolamendu 
berrira 
- Mantentzea (Erregistroak), Banaketa, Izapidetze-azpiegitura, 
Izapidetzea, Agenda, Estatistikak, Idazkarien eta Azpiegituraren 
Kudeaketa 
- PAZK: Ezarpen “globala”, organo moten mailan 
- BZKP: Instrukzioko Epaitegi baten bilakaera 
- ZEZK: Lehen Auzialdiko Epaitegi baten bilakaera 
- Zerbitzu Komun Orokorrak 
- Fiskaltzak 

o Espediente elektronikoa 
o Bake-epaitegiak 
o Erregistro Zibila (espedienteak) 
o ZK: Gordailua eta Efektuak 
o Erregistroko ZK 
o Aurkezpenen ZK 
o Lantalde psikosozial judiziala 
o Peritutza-zerbitzua 
o Itzultzaileak 
o Polizia judiziala 
o Zinpekoak 
o AMEE - Espedienteak 
o Doako justizia 
o EBI-ALEZ (Atxilotuari Laguntza Emateko Zerbitzuak) 
o EBI-BLZ (Biktimari Laguntzeko Zerbitzua) 
o EBI-BGLZ (Gizarteratzeko Laguntza Zerbitzua) 

 
2008-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008-2011 
2008-2010 
2008-2010 
2008-2010 
2008-2010 
2008-2010 
2008-2010 
2008-2010 
2008-2010 
2008-2010 
2008-2009 
2008-2010 
2008-2009 
2008-2010 
2008-2010 
2008-2010 
 

 
7. Justizia gardena eta 

herritarrekiko 
hurbilekoa izan 
dadin laguntzea. 

 
 
8. Botere Judizialaren 

Lege Organikoaren 
(BJLO) erreforman 
aurreikusitako 
antolamendu- eta 
prozesu-
erreformaren alde 
egitea. 

 
 
9. Kalitate handiko 

zerbitzu-eredu bat 
ezartzea, bezeroari 
zuzendutakoa, eta 
etengabeko 
hobekuntza-prozesu 
batean 
oinarritutakoa. 

 
 
10. Funtzio Publikoaren 

egikaritzea hobetzea 
Justizia 
Administrazioan 
(eraginkortasun 
maila handia eta 
etengabe 
hobetzea...). 

 
 
 

- Kudeaketarako sistema adituak. 
o Jardueraren kudeaketa 
o Erabakitzeko laguntza 
o Azpiegiturak 

o Auditoretzako informazioa, estatistikak, etab. biltegiratzea. 
o Jardueraren ebaluazio-sistema, unitate eta zerbitzuetako 

arduradunei bideratua 
o Jardueraren ebaluazio-sistema, kudeaketa-arduradunei bideratua 
o Baliabideak monitorizatzea eta kudeatzea 
o KPI (Key Performance Indicators) kudeaketa-adierazleak 
o Aginte-koadroa 
o Komunikazio-sistemak: sareak. wifia,... 
o Biltegi korporatiboa 
o Datu estatistikoak 

2009-2011 
2009-2011 
 
2008-2011 
 
2010-2011 
2010-2011 
2009-2011 
2010-2011 
2008-2011 
2008-2019 
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Helburuak Lerro estrategikoak Proiektuak / egitekoak Epeak 

?? Prozesuen eta aplikazioen normalizazioa. 
o  Izapidetze-eskemen bilakaera 
o  Aplikazioen estandarizazioa 

o Izapidetze-eskemen bilakaera egitea 
o Izapidetze-eskemetan lege-aldaketak sartzea 
o Prozedurak definitzea eta normalizatzea 
o Framework bat garatzea edo egokitzea 
o Web Services interfazea 
o ESB (Enterprise Service Bus) bat garatzea edo inplementatzea 

2008-2011 
2008-2011 
2008-2009 
2008-2010 
2008-2011 
2010-2011 

?? Ezagutza sustatzea eta hedatzea. 
o Baliabide intelektualak eraginkorki kudeatzea 

o Urrutiko trebakuntza: e-learning, blended learning, e-teaching 
o Telefono bidezko Arreta Zerbitzua (TAZ) 
o Administrazioen arteko lankidetza (sistema judizialekoa eta beste 

administrazioetakoak) 

2008-2011 
2008-2011 
2009-2010 
 

11. Justizia 
Administrazioan 
lehendik hasitako 
euskalduntze-
prozesuak 
sendotzea eta 
zabaltzea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
12. Beste 

Administrazioekin 
eta Erakundeekin 
elkar eragitea. 

  
?? Erakundeen arteko lankidetza. 

o Informazio-sistemen konexioa 

o Justiziarako sarbide-puntu bakarra 
o Espazio europarra 
o Nazioarteko auziak 

2010-2011 
2009-2010 
2009-2010 
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5.5. Kudeaketa-eredua 
 

Aurreko planen norabidea, eta baita orain aurkezten denarena ere, unibertsala eta 

integratzailea da, betiere konponbide bat eskaintzea bilatuz Justizia 

Administrazioarentzat, hura bere osotasunean hartuta, eta ez Justizia Administrazioa 

osatzen duten organoetako bakoitzarentzako konponbide bat. 

 

Borondate horrekin prestatu da 2008-2011ko Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia 

Administrazioaren Informatika eta Komunikazioetako Plana. Informatika Judizialaren 

kudeaketa-ereduan aurrera eginez, zerbitzu-eskaintza osoa garatzeko aukera ematen 

du, herritarren, enpresen, profesionalen, enplegatuen eta beste Administrazioen 

beharrekin bat. 

 

Planaren helburuak lortzeko inplikatuta dauden elementu guztiak kudeatzeko diseinatu 

da eredu hori. Hura osatzen duten elementuak beren artean integratuta daude, alegia, 

bakoitzak bere funtzio propioa du, eta ez litzateke eraginkorra izango gainerako 

elementuen funtzioak kontuan hartu gabe. Eredu horren elementu guztiak batera hartu 

behar dira, eta haiengan jarduketa-lerroek eragin orekatua izan behar dute. Justizia 

Administrazioak behar bezala definitu behar ditu bere politikak eta estrategiak, 

prozesuak hobetzeko, aldaketa kudeatzeko, eta Plan hau egikaritzeak eskatzen dituen 

teknologiak garatzeko eta ezartzeko, eta, beraz, zerbitzu-eskaintza egokia izateko gaur 

egun informazio-gizarteak eskaintzen dituen aukerekiko, egunero Justizia 

Administrazioarekin harremana duten eragileen beharrekiko, eta zerbitzatzen dituen 

herritarren arretarekiko. 

 

 

Procesos Procesos Gesti ó n del  
cambio 

Gesti ó n del  
cambio 

Estrategia  
Gesti ó n  
Pol í ticas 

Estrategia  
Gesti ó n  
Pol í ticas Tecnol í a Tecnol í a 

Soluciones y aplicaciones 

Infraestructura HW y 
SW 

Profesionalak 

S 
e 
r 
v 
i 
c 
i 
o 
s 

S 
e 
g 
u 
ri 
d 
a 
d 

Procesos Prozesuak Gesti ó n del  
cambio 

Aldaketaren 
kudeaketa 

Estrategia  
Gesti ó n  
Pol í ticas 

Estrategia  
Kudeaketa  
Politikak Tecnol í a 

Teknologia 
Konponbideak eta aplikazioak 

Azpiegitura (HW, SW) 

Herritarrak eta  
Enpresak 

Justizia Adm. 

Beste Administrazioak 

Z 
e 
r 
b 
i 
t 
z 
u 
a 
k 

S 
e 
g 
u 
r 
t 
a 
s 
u 
n 
a  
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i. POLITIKEN ESTRATEGIA, KUDEAKETA ETA EZARPENA 

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko arduradun politikoek eta teknikoek Justizia 

Administrazioaren barruan ekimenen eta proiektuen garapena nola bultzatzen, 

laguntzen eta sustatzen duten da kontua, alderdi guztietan (politikoetan, 

antolamendukoetan, teknikoetan, aurrekontukoetan eta laguntza pertsonalekoetan) 

hartua daukaten konpromisoa aditzera emanez, haien helburuak zabaltzeko eta 

lortzeko. 

 

ii. PROZESUAK 

Prozesuak eta prozedurak egokitu behar ditu Zuzendaritzak, zerbitzuak hobetzeko, eta 

kostuak eta epeak murrizteko, horretarako teknologiak, indarrean dagoen araudiak, eta 

gizartearen eskaera berriek ematen dituzten aukerekin bat, Justizia Administrazioaren 

bidez herritarrei, enpresei, profesionalei eta beste administrazioei eskaintzen zaizkien 

zerbitzuak etengabe berritzeko.  

 

iii. ALDAKETAREN KUDEAKETA 

Aldaketaren Kudeaketak lantzen du erakundeak pertsonak nola gaitzen, sustatzen, 

inplikatzen eta ezagutzen dituen prozesuak, zerbitzuak eta informazio-sistemak 

aldatzeko ekimenetan, betiere, erantzukizunak onartuz, komunikazioa eta motibazioa 

garatuz, eta euskal Justizia Administrazioak garatzen dituen praktikarik onenak hedatuz. 

 

iv. TEKNOLOGIA – KONPONBIDEAK ETA APLIKAZIOAK 

Alegia, Informatika Judizialeko Zerbitzuak nola erabiltzen dituen software-aplikazioak, 

bere arkitektura eta informazioaren digitalizazioa (datuei eta dokumentuei 

dagokienean), bere zerbitzuen informazio-beharrak era eraginkorrean kudeatzeko, 

prozedurak soiltzeko eta dinamizatzeko, eta erabiltzaileei zerbitzuak eskaintzeko, 

abiadura, pertsonalizazio, segurtasun eta mantengarritasun handiko prestazioak erabiliz.  

 

 

v. TEKNOLOGIA – AZPIEGITURA 
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Ereduaren osagai honen ardura da Zuzendaritza kudeatzaileak nola planifikatzen, 

baliatzen eta berrikusten dituen baliabide teknikoak, adibidez, ekipamendu 

informatikoak, oinarrizko softwarea, sareak, eta komunikazioetako ekipamendua 

eta softwarea, horiek behar bezain eguneratuta edukiz, baita kanpoko zerbitzuak 

eskaintzeko eta prozesu-informazioaren barne-kudeaketa egin ahal izateko moduan 

edukiz ere, egindako inbertsioen eta erabilitako baliabide propio edo kontratatuen arteko 

orekari eutsiz. 

 

vi. TEKNOLOGIA – SEGURTASUNA 

Alderdi honek jarraipena eman behar dio sistemetako erabiltzaileek sistema horietan 

sartu eta erabiliko dituztela bermatzeko neurriak inplementatzeari. Halaber, euskal 

Justizia Administrazioaren kudeaketa-sisteman jasotako informazioaren 

bortxaezintasuna bermatu behar du.  

 

vii. HERRITARRENTZAKO ZERBITZUA 

Herritarrek Justiziaren aurrean dituzten Eskubideen Gutunak Espainiako makinaria 

judiziala hobetzea du helburu, herritarren aurrean gardenagoa, arinagoa eta 

arduratsuagoa eginez. EAEko Justizia Administrazioaren antolamenduaren 

berrikuntzatik abiatuz, Leihatila Bakarrak herritarra Justiziara hurbilarazi nahi du, bere 

auzien inguruko informazioa eta kudeaketa erraztuz, eta ahal den neurrian, bulego 

judizialen antolamendutik eratorritako konplexutasunak saihestuz, Justiziaraino tresna 

telematikoen bidez eta segurtasun-bermearekin aplikatutako sinadura elektronikoaren 

bidez iritsi dadila eta harekin baliabide horien bidez komunika dadila sustatuz. 

 

viii. PROFESIONALARENTZAKO ZERBITZUA 

Justizia elektroniko baten atal garrantzitsu gisa, ez dira ahaztu behar Justizia 

Administrazioarekin lankidetza estuan aritzen diren Zuzenbideko profesionalak. Euskal 

Autonomia Erkidegoaren lurraldean bulego judizial berriak ekarriko dituen aldaketek 

eragin zuzena izango dute profesional hauengan ere (abokatu eta prokuradoreengan 

nagusiki). Jada ez dute organo bat baino gehiagotara jo beharko beren auziez galdezka, 

prozesuen kudeaketa eta izapidetzea Zerbitzu Orokor Prozesal batean zentralizatzeari 
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esker, leku bakar batean konpondu ahal izango baitituzte beren auziak, horrek dakarren 

denbora-aurrezpenarekin. 

 

ix. JUSTIZIA ADMINISTRAZIOARENTZAKO ZERBITZUA 

Euskal Autonomia Erkidegoan duela urte asko ekin zitzaion Justizia Administrazioa 

herritarrengandik hurbilagoa eta eraginkorragoa egiteko prozesuari. Bide luze horretan, 

modernizaziorako ahaleginak bulego judizial berria ezartzen jarri behar dira une 

honetan , beste hobekuntza-neurri osagarri batzuk hartzeko oinarri gisa. Bulego 

judizialak organo independente eta bata bestearengandik isolatu gisa ulertzen zituen 

kontzepzioak Justiziaren antolamendu berri bati utzi behar dio lekua. Antolamendu berri 

horretan eragile juridiko bakoitzak dituen funtzio naturalak berreskuratuko ditu, eta 

epaitegiei zerbitzu orokorrak eskaintzea optimizatuko da, Justizia gero eta urrunago 

geratzen ari zitzaion errealitatera hurbiltzeko. 

 

x. ZERBITZUA BESTE ADMINISTRAZIOEKIN 

Informazio- eta komunikazio-teknologietako sistemek datuak elkar trukatzeko eta 

informazioa eta ezagutza partekatzea ahalbidetzeko duten gaitasuna da 

interoperatibitatea. Europar Batasunean, interoperatibitatea aspalditik landu den gaia 

da, eta oso ikuspegi zabaletik landu ere. Eta nahiz eta zentzu zabalean herritarrengan 

eta enpresatan oinarritua egon, funtsean Batasuna osatzen duten 25 herrialdeetako 

administrazioen arteko harremanez arduratzen da, herritar horiei zerbitzuak eskaintzen 

dizkieten neurrian. 

 
5.6. Jarraipen-plana 

 
Bulego teknikoa 

Plan baten kudeaketa eta administrazioa lan konplexua da, ez proiektuen kopuru 

handiagatik soilik, badira bestelako arrazoiak ere: proiektuen heterogeneotasuna, horien 

garapenean enpresa eta lantalde askok hartzen dutela parte, erabiltzen diren 

metodologia eta teknikak, jarraipen-mekanismoak, proiektuak abian jartzeko orduan 

erantzukizuna duten Administrazioko organismo ugarik parte hartzea, etab. 

 



 

 84 

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

Itxuraz oso sinplea dirudien arren, oro har zenbat aurreratu den jakitea, edo proiektu-

talde txiki batek zer zedarri lortu dituen jakitea, oso zaila gertatzen da, kudeatu behar 

diren proiektuak asko direnean, edo lurralde-eremu zabal batean garatu behar direnean, 

haien arduradunekin komunikazio-bide arin bat izan gabe. Arazoa areagotu egiten da, 

datu edo informazio soilak baino zorrotzagoa den zerbait, proiektu batzuetan garatutako 

praktika onak eta ezagutza esaterako, identifikatu nahi denean, horien beharra duten 

beste proiektu batzuetan aplikatzeko.  

 

Beraz, komeni da eragile bat edukitzea, parte-hartzearen koordinazio-lanetan, eta 

proiektuen hedapenean erantzukizuna duten erakundeen programak garatzen 

Harremanetarako Zuzendaritzari lagunduko diona, proiektu horien jarraipena eginez, 

beren egoera orokorraren eta beren osagaien ikuspegi osoa eta erreala emanez, eta 

proiektu guztiak garatzeko aplikatuko diren metodo guztiak homogeneizatuz. Eragile hori 

bulego teknikoa da. 

 

Komenigarria da Harremanetarako Zuzendaritzaren barruan Kudeaketako eta 

Administrazioko bulego tekniko bat sortzea, Planaren eta hura osatzen duten proiektuen 

kudeaketan, ebaluazioan eta jarraipenean Zuzendaritzari lagunduko diona, bere 

helburuak betetzeko behar dituen giza baliabideak eta baliabide materialak hornituz. 

Bulego horren zereginak hauek lirateke, nagusiki: 

o Edukiak eta dokumentuak prestatzea. 

o Planean jasotako ekimenen arloan, edukiak eta informazioak identifikatzea, aztertzea 

eta sistematizatzea. 

o Planaren helburuak lortzeko interesgarriak diren erakunde publikoen ekimenen arloan, 

edukiak eta informazioak identifikatzea, aztertzea eta sistematizatzea. 

o Planaren jarraipen-adierazleekiko jarduketa-irizpideak identifikatzea. 

o Plana osatzen duten ekintzen eta proiektuen jarraipena egitea. 

 

 

Ebaluazio-faseak 
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3 ebaluazio-fase ezartzen dira, epe labur, ertain eta luzeari dagozkienak, eta 2008ko, 

2009ko eta 2010eko urte-amaierekin bat datozenak hurrenez hurren. 

 

Zedarri horietako bakoitzean, Plan honek aldez aurretik ezarritako helburuen betetze-

mailari buruzko ebaluazio-txosten bat egiten da, eta 2010eko txostena izango da azken 

ebaluazio-txostena.  

 

Urteko txostenean Planaren betetze-mailari buruzko balorazioa jasoko da, eta bertan 

adieraziko dira bukatutako proiektuen kopurua, edo gauzatze-maila, eta estrategikotzat 

katalogatutako proiektu eta ekimenen betetze-mailaren eta garapenaren balorazio 

kualitatiboa egingo da. 

 

Azken txostenak, berriz, izan ditzakeen bestelako argibideen artean, gutxienez hauek 

izango ditu: 

a. Urteko Programaren kudeaketa globala, eta Plan osoarekiko duen eragina. 

b. Proiektuen sendotzea.  

c. Beste Plan batzuetan, zehazkiago esateko ITP, AGEPE eta EIGP planetan, 

planteatutako ekintzak koordinatzea, aipamen berezia eginez Administrazio 

Elektronikoaren helburu estrategikoari. 

 

Plana onartu ondoren definitu eta abian jarri diren proiektuak zehaztuko dira txostenean, 

eta horrez gain adieraziko da: 

a. ea Planean identifikatu gabeko ekimenetatik sortutako proiektuak diren,  

b. ea Planeko ekimenetatik sortutako proiektuak diren, baina hasieran bere 

horretan zehaztu gabeak, edo 

c. ea hasiera batetik Planean aurrez ikusitako ekimenen bilakaerei dagokien, baina 

berriro planteatu edo aldatu behar izan diren, eta horren ondorioz deuseztatuak 

izan diren. Hiru kasu horietan, beti adierazi beharko da aurrez ikusten diren 

kostuak eta finantziazioa. 

 

Urteko proiektuetan erabiliko diren adierazle nagusiak: 
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o Gako-eremuaren edo negozio-unitatearen arabera esleitutako adierazleen jarraipenaren 

arduradunen kopurua 

o definitutako neurketa-helburuak betetzen dituzten adierazleen ehunekoa 

o adierazleek emandako informazioari esker hobekuntzak identifikatu dituzten gako-

eremuen ehunekoa 

o Informaziori esker identifikatutako (edo proposatutako) hobekuntzen kopurua 

o Plana onartu ondoren sortutako proiektuen kopurua 

o Proiektu berrien ehunekoa, Planean identifikatutako ekimenen barruan 

o Planean identifikatutako ekimenetatik eratorritako proiektuen ehunekoa 

o Planean identifikatuta ez dauden ekimenekin lotutako proiektuen ehunekoa 

 

Planaren jarraipenean parte hartzen duten Lankidetzan Aritzeko Organoak 

o EAEko Justizia Administrazioa informatizatzeko planaren jarraipena egiten duen 

Batzorde Mistoa. Euskal Autonomia Erkidegoko Botere Judizialeko kideek osatzen dute. 

o EAEko idazkari judizialekin Lankidetzan Aritzeko Organoa 

 
Inplikatutako erakundeak 

Eragileen arteko lankidetza —bakoitza bere helburu, ezagutza espezializatu eta ekarpen 

partikularrekin— faktore erabakigarria da Planaren arrakastarako, baina horrek parte 

hartzeko eremu espezifikoak eskatzen ditu. Antolamenduaren aldetik, Planaren eraginak 

eragile hauek hartzen ditu: 

o Erakundeak: 

o Justizia Saila, eta zehazkiago Justizia Administrazioarekiko Harremanetarako 

Zuzendaritzako Informatika Judizialeko Zerbitzua, bere zerbitzuen eskaintzan. 

Halaber, Planetik eratorritako ekintza batzuk hainbat zerbitzu dakartzate Zigor-

arloko Betearazpenen Zuzendaritzaren eta Saileko Giza Baliabideetako 

Zuzendaritzaren mesedetan. 

o Eusko Jaurlaritza, orokorrean, Eusko Jaurlaritzaren Informatika eta 

Komunikazioetako Planeko atal gisa, lerrokatze estrategiko bat partekatuz, eta, 
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bereziki, Informatika eta Telekomunikazioetako Zuzendaritza eta 

Administrazioaren Modernizazioko Zuzendaritza. Eusko Jaurlaritzako 

Herrizaingo Saila, interoperatibitateko proiekturen batean.  

o Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia, batez ere, sistema informatikoen 

Bateragarritasun Testaren arloan, eta Justizia Administrazioen arteko 

interoperatibitate-ekimenen egikaritzan, Puntu Neutro Judizialaren bidez. 

o Justizia Ministerioa, batez ere auziak bideratzeari eta laguntza judizialari eta 

komunikazioei dagokienean. 

o  Auzitegi Nagusiko Gobernu Sala, EAEko Botere Judizialaren Gobernu Organo 

gisa. 

o Gobernu Idazkaria eta Idazkari koordinatzaile probintzialak, EAEko idazkari judizialen 

arduradun goren gisa. 

o Fiskalburuak. 

o Legekarien Euskal Kontseilua. 

o Prokuradoreen Euskal Kontseilua. 

o Erakunde sindikalak, bulego judizialetan, fiskaletan, zerbitzu orokorretan eta Auzitegi 

Medikuntzako Euskal Erakundean lan egiten duten langileen ordezkari gisa. 

o Organo judizialak, Fiskaltzak, eta Zerbitzu Orokorrak. 

Plana ondorengo erakunde hauek aztertu eta aurkeztu dute: EAEko Auzitegi Nagusiko 

Gobernu Salak, idazkari judizialekin Lankidetzan Aritzeko Organoak, Fiskaltzak, 

Legekarien eta Prokuradoreen Euskal Kontseiluek, eta Erakunde Sindikalek. 
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5.7. Aurrekontua 
 

Identifikatutako helburuak lortzeari begira, eta jarduketa-lerroetako bakoitzean 

identifikatutako proiektuak osorik garatuko badira, datozen urteetan euskarri finantzario 

egoki bat behar da. 

Jarraian aurkezten da identifikatutako jarduketa-lerroetako bakoitzarekin lotutako 

inbertsio-aurrekontua: 

 

JAIKPren AURREKONTUA 

KONTZEPTUA 2008 2009 2010 2011 Guztira 
Antolamendu eta 
Kudeaketa Judiziala 
berritzea 

4.279.217 2.724.004 2.522.129 1.814.943 11.340.293 

Kudeaketarako sistema 
adituak 970.637 1.872.392 2.169.886 2.826.825 7.839.740 

Prozesuak 
normalizatzea eta 
aplikazioak 
estandarizatzea 

977.625 1.817.703 1.107.351 1.107.351 5.010.031 

Ezagutza sustatzea eta 
hedatzea 487.119 403.085 605.311 403.451 1.898.966 

Erakundeen arteko 
lankidetza 

390.402 807.486 807.546 605.536 2.610.970 

Inbertsioa 7.105.000 7.624.670 7.212.224 6.758.106 28.700.000 
Gastu arrunta 8.340.560 8.757.588 9.195.467 9.655.241 35.948.856 

 
 

Aurrekontua partida arrunt eta aparteko partidatan banatuz: 

 
KONTZEPTUA Arrunta Apartekoa 

Antolamendu eta Kudeaketa Judiziala berritzea 6.246.483 5.093.810 

Kudeaketarako sistema adituak 7.377.250 462.490 
Prozesuak normalizatzea eta aplikazioak 
estandarizatzea 1.010.352 3.999.679 

Ezagutza sustatzea eta hedatzea 751.411 1.147.554 
Erakundeen arteko lankidetza 1.567.504 1.043.467 

Subtotala 16.953.000 11.747.000 
Inbertsioa  28.700.000 

Gastu arrunta 35.948.856 

GUZTIRA  64.648.856 
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o Harremanetarako Zuzendaritzaren aurrekontua nahikoa da IV. Planaren gastu korrontea 

estaltzeko (35.948.856 €). 

o Inbertsioen Atalari dagokion aurrekontu arrunta nahikoa da Planaren inbertsio-

aurrekontu osoaren % 60a estaltzeko (16.953.000 €). 

o Beraz, 11.747.000 €-ko aparteko aurrekontua behar da Uneko Plan honen garapenari 

eusteko, eta zenbateko hori honela banatzen da: 

o 2008: 2.840.000 €. 

o 2009: 3.255.759 € 

o 2010: 2.916.282 € 

o 2011: 2.734.959 € 


