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Botere Judizialaren 

Kontseilu Nagusia 

 

 BOTERE JUDIZIALAREN KONTSEILU NAGUSIAREN ETA EUSKO 
JAURLARITZAREN ARTEKO LANKIDETZA HITZARMENA  

 

 

Madril, 2015eko  apirilaren  27an 

 

BILDU DIRA 

 

– Auzitegi Goreneko eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko presidentea, Carlos Lesmes Serrano jauna, 

Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren Osoko Bilkurak 2013ko abenduaren 9an hartutako erabakiaren arabera (2 

zenbakiduna); abenduaren 10eko 979/2013 Errege Dekretua (2013ko abenduaren 11ko BOE). 

– Josu Erkoreka Gervasio jauna, Eusko Jaurlaritzaren bozeramailea eta Herri Administrazio eta Justiziako 
sailburua, Lehendakariaren abenduaren 15eko 22/2012 Dekretuak, Herri Administrazio eta Justizia sailburua 

izendatzekoak, xedatutakoaren arabera jarduten duena. 

Alderdiek nork bere izenean eta ordezkaritzan, eta egintza hau gauzatzeko lege-gaitasuna daukatela, honako hau 

 

ADIERAZTEN DUTE 

 

Lehenengoa.- Botere Judizialaren 6/1985 Lege Organikoaren 104.2 artikuluak Botere Judizialaren gobernua Botere 

Judizialaren Kontseilu Nagusiari dagokiola xedatzen du, eta bere eskumenak lurralde nazional osoan gauzatzen 

dituela, Konstituzioaren eta Lege honetan aurreikusitakoaren arabera; 105. artikuluak dio, orobat, Auzitegi 

Gorenaren eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren Presidentea nazioko lehen agintari judiziala dela eta Botere 

Judizialaren eta haren gobernu-organoaren ordezkaritza duela. 

 

Bigarrena.- Botere Judizialaren oinarrizko eginkizunetako bat herritarren eskubide eta interes legitimoak babestea 

da, eta ezin da inola ere defentsa-gabeziarik gertatu, Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoaren 

7. artikuluaren hirugarren paragrafoak xedatzen duen moduan. 

 

Hirugarrena.- Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren 13. artikuluak dio Justizia Administrazioari dagokionez, 

justizia militarra kanpo utzirik, Euskal Herriko Autonomia Erkidegoak gauzatuko dituela bere lurraldean Aginte 

Judizialaren eta Aginte Judizialaren Kontseilu Nagusiaren lege organikoetan Gobernuari aitortu, gorde eta eman 
dakizkion ahalmenak. Aipatutako artikulu horren garapena Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren II. 

tituluaren III. kapituluan ezartzen da («Justizia Administrazioa Euskal Herrian»). 

Halaber, Lehendakariaren abenduaren 15eko 20/2012 Dekretuko 6.1.n) artikuluak ezartzen duenez (dekretu horren 

bidez, hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailak sortu, kendu eta aldatu ziren, eta 
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bakoitzaren funtzioak eta jardun-eremuak zehaztu ziren), Herri Administrazio eta Justizia Sailari dagozkio Justizia 

Administrazioaren funtzionamendurako baliabideak ematea. 

 
 Laugarrena.- Azaroaren 6ko 1684/1987 Errege Dekretuaren bitartez Justizia Administrazioaren 

funtzionamendurako baliabide materialak nahiz ekonomikoak hornitzeko Estatuko Administrazioaren funtzioak 
eskualdatu ziren. 

 

Bosgarrena.- Aurreko guztia dela eta, bi erakundeei esleitutako erantzukizunen gauzapena antolatu beharra dago 

justizia eraginkorra lortzeko, eta, era horretan, herritarrek justizia jaso dezaten zein horien eskubideen eta 

askatasunen zaintza judizial eraginkorra bermatzeko. 

 

Seigarrena.- Euskadiko bitartekaritzaren oraingo esparru juridikoa hauxe da: 

- Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2008ko maiatzaren 21eko 2008/52/EE Zuzentaraua, gai zibiletako 

eta merkataritzakoetako bitartekotzaren alderdi jakin batzuei buruzkoa.  

- 5/2012 Legea, uztailaren 6koa, auzi zibil eta merkataritzakoetako bitartekaritzari buruzkoa, eta garatzen duen 

980/2013 Errege Dekretua, abenduaren 13koa. 

- 2012/29/EB Zuzentaraua, 2012ko urriaren 25ekoa, delituen biktimen eskubideei, laguntzari eta babesari buruzko 

gutxieneko arauak ezartzen dituena. 

- 1/2008 Legea, otsailaren 8koa, Familia Bitartekaritzakoa.  

- 246/2012 Dekretua, azaroaren 21ekoa, Bitartekarien Erregistroari buruzkoa eta erregistro horretan inskribatzeko 

egiaztatu beharreko familia-bitartekaritzako prestakuntzari buruzkoa. 

 

Zazpigarrena.- 5/2012 Legeak, uztailaren 6koak, auzi zibil eta merkataritzakoetako bitartekaritzari buruzkoak, 

bigarren xedapen gehigarrian, hauxe adierazten du: 

 

«1. Justizia Administrazioaren zerbitzurako bitarteko materialak hornitzeko eskudun diren herri-administrazioek 

bitartekotzari buruzko informazioa jarriko dute organo jurisdikzionalen eta herritarren esku, prozesu judizialaren 

ordezko aukera gisa.  

2. Herri-administrazio eskudunek ahaleginak egingo dituzte bitartekotza prozesuaren aurretiko doako 

aholkularitzaren eta orientazioaren barruan sartzeko –Doako Laguntza Juridikoari buruzko urtarrilaren 10eko 

1/1996 Legearen 6. artikuluan daude jasota–, auzien kopurua eta kostuak murriztea ahalbidetzen baitu». 

 

Zortzigarrena.- Bitartekaritza eta gatazkak modu baketsuan konpontzeko eta justizia konponarazlerako beste 

edozein sistema osoki jasotzen dituen justizia-administrazioko eredua partekatzen eta defendatzen dute alderdiek, 

prozesu judizialaren ordezko aukera eta osagarri gisa, haren kudeaketa eraginkor, azkar eta gogobetegarriagoa 

lortzeko eta justizia jasotzeko eskubidea, oinarrizko eskubidetzat hartuta, bermatzeko, bai eta herritarren zerbitzura 

dagoen kalitatezko Justizia Administrazio baterantz jotzeko ere.  
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Horregatik, bi aldeek hitzarmen hau sinatzea erabaki dute, eta hauek izango dira lankidetza-hitzarmena arautuko 

duten 

 

 

KLAUSULAK: 

 

Lehena.- Hitzarmenaren xedea.  

Hitzarmen honen xedea hauxe da: Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko 

lankidetza arautuko duten baldintzak ezartzea, bitartekaritza eta gatazkak konpontzeko bestelako modu baketsu 

batzuk bultzatzea prozesu judizialaren ordezko formula eta/osagarri gisa.  

 

Bigarrena.- Informazioa eta komunikazioa.  

Hartarako, ezinbestekoa da bi erakundeen arteko komunikazio-mekanismoak sortzea informazio-truke arina egon 

dadin eta alderdi bakoitzak dituen baliabideak eta horien funtzionamendua egoki ezagutu ahal izateko, baita 

horrelakoen kudeaketa bizkortzeko ere. Horrek guztiak zerbitzu judizialak zein bitartekaritzakoak eta gatazkak modu 

baketsuan konpontzeko eta justizia konponarazlerako gainerako tresnak hobeto baliatzea ekarriko du, baita zabalpen 

eta gizarte-sentsibilizazio handiagoa egotea ere.  

 

Hirugarrena.- Alde bien konpromisoak.  

1.- Eusko Jaurlaritzak, Herri Administrazio eta Justizia Sailaren bitartez konpromiso hauek hartuko ditu: 

 Organo judizialen eta herritarren esku bitartekaritzari eta/edo gatazkak modu baketsuan konpontzeko eta 

justizia konponarazlerako bestelako zerbitzuei buruzko informazioa jartzea, prozesu judizialaren ordezko 

aukera gisa (Auzi zibil eta merkataritzakoetako bitartekaritzari buruzko uztailaren 6ko 5/2012 Legearen 

lehengo bigarren xedapen gehigarria). 

 Bitartekaritza prozesuaren aurretiko doako aholkularitzaren eta orientazioaren barruan sartzea –Doako 

Laguntza Juridikoari buruzko urtarrilaren 10eko 1/1996 Legearen 6. artikuluan daude jasota–, auzien 

kopurua eta kostuak murriztea ahalbidetzen baitu (Auzi zibil eta merkataritzakoetako bitartekaritzari buruzko 

uztailaren 6ko 5/2012 Legearen lehengo bigarren xedapen gehigarria). 

 Ahal den neurrian, bitartekaritza-saioak garatzeko espazio egokiak eta baliabide material nahikoak ematea, 

batez ere lehen informazio-saioa egiteko. Beste horrenbeste gatazkak konpontzeko eta justizia 

konponarazlerako beste sistema batzuen jarduna ahalbidetzeko, bi aldeek egokitzat jotzen badute. 

 Organo guztietan egindako auzitegi-barruko bitartekaritzaren emaitzari buruzko datuak BJKNri sei hilean 

behin ematea, hartarako I. eranskin gisa gaineratuko fitxa betez. 
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 Justizia Administrazioaren zerbitzura dauden langile publikoentzat diseinatutako prestakuntza-planetan 

bitartekaritzaren eta gatazkak konpontzeko bestelako bide alternatiboen gaineko prestakuntza-jarduerak 

sartzea. 

 Hitzarmen hau zabaltzeko beharrezko neurriak hartzea. 

 Hau lortzeko administrazio-egitura edukitzea: 

- Deribazio judizialak egiten dituzten auzitegiei laguntza ematea. 

- Auzitegi-barruko bitartekaritzen zenbakiak eta bestelako datuak kontrolatzea, baita bitartekaritzak 

gatazkaren konponketan izandako eragiketarekin lotuta egokitzat jotzen diren itemen jarraipena ere. 

- Bitartekaritzaren kalitatea kontrolatzea. 

- Organo judizialen eta bitartekaritzako lantaldeen arteko komunikazioak eta bilerak erraztea. 

 

2.- Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak, bestalde, konpromiso hauek bere gain hartuko ditu hitzarmen 

honen esparruan: 

 

 Euskadiko epaitegietan eta auzitegietan aritzen diren epaileen eta magistratuen artean bitartekaritza zein 

gatazkak modu baketsuan konpontzeko eta justizia konponarazlerako beste modu batzuk ezagutaraztea, 

«bakearen kultura» sortzen laguntzeko. 

 Epaileei eta magistratuei autonomia-erkidegoan eskuragarri dauden baliabideen gaineko beharrezko 

informazioa ematea.  

 Lurraldean aldian behingo bilerak egitea bitartekaritzaz eta gatazkak modu baketsuan konpontzeko eta 

justizia konponarazlerako bestelako moduez arduratzen diren Kontseiluaren Kabinete Teknikoko kideen eta 

organo judizialetan lan egiten duten epaileen eta magistratuen zein horietako langileen artean 

bitartekaritzaren aukerak eta erantzun jurisdikzionala osa dezaketen gatazkak konpontzeko eta justizia 

konponarazlerako bestelako sistemen aukerak ezagutarazteko, zalantzak argitzeko eta, oro har, era 

horretako proiektu berriak bultzatzeko eta abian daudenak hobetzeko. 

 Kontseiluaren Ikuskapen Zerbitzuak epaitegietan garatzen duten bitartekaritza nola gauzatzen duten 

kontrolatuko du –baita gatazkak modu baketsuak konpontzeko eta justizia konponarazlerako sistemak ere–; 

hartarako, hobetzeko egoki deritzen neurriak proposatuko ditu, bai eta ikusitako jardunbide onak gainerako 

organoetan zabaltzea ere, kalitatezko justizia sortzeko eta bermatzeko.  

 Euskadiko Bitartekaritza Zerbitzu Intrajudizialaren zuzendaritzaz eta koordinazioaz arduratzen diren Euskal 

Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren administrazio-unitateen eta zerbitzuaren beraren zein 

bitartekaritza egiten duten organo judizialen aldetik bitartekaritzaren garapenari buruzko informazioa biltzea 

eta eskuratutako datuak ezagutaraztea. Gatazkak modu baketsuan konpontzeko eta justizia 

konponarazlerako bestelako sistemak ezartzen diren neurrian horien funtzionamenduari buruzko informazioa 

bilduko da.  
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Laugarrena.- Prestakuntza. 

Hitzarmen hau garatzeko funtsezkoa da bi erakundeon mendeko profesionalen baterako prestakuntza-ekintzak abian 

jartzea bitartekaritzako programen eta gatazkak modu baketsuan konpontzeko eta justizia konponarazlerako 

bestelako sistemen garapena errazteko eta partekatzeko, bai eta horrelakoak sendotzeko ere.  

 

Bosgarrena.- Hitzarmena gauzatzeko gastuak. 

Hitzarmen honek ez dakarkie gasturik alderdi sinatzaileei; izan ere, Justizia Administrazioaren, EAEko 

Administrazioaren eta autonomia-administrazioaren arteko lankidetza eta koordinaziorako formulak egitea du 

helburu, eta horietatik ateratako betebeharrak bakoitzaren eskumenen ohiko garapenaren parte dira.  

Seigarrena.- Hitzarmena jarraitzeko batzordea. 

Jarraipen Batzorde bat sortuko da hitzarmen honen gauzapena eta garapena jarraitzeko; bi kide izango ditu, 

erakunde sinatzaileetako bana.  

Batzorde horri dagokio itundutakoa eta hitzarmenaren garapen ona zaintzea; halere, haren barruan 

bitartekaritzarekin eta justizia-administrazioarekin lotutako beste edozein gai ere aztertu ahal izango dute, 

xedearekin lotutakoa betiere. (Auzi zibil eta merkataritzakoetako bitartekaritzari buruzko uztailaren 6ko 5/2012 

Legearen lehengo bigarren xedapen gehigarria). 

Batzordea gutxienez urtean behin bilduko da, bai eta hitzarmena behar bezala garatzeko behar diren guztietan ere, 

alderdietako batek eskatuta. 

 

Zazpigarrena.- Hitzarmenaren indarraldia. 

Lankidetza-hitzarmen honek urte natural bateko ondorioak izango ditu sinatzen den egunetik aurrera, eta amaitzen 

denean, aldi bereko luzapena ere egin ahal izango dute berariaz hala erabakiz gero, betiere alderdi sinatzaileetako 

batek berariaz denuntziatzen ez badu amaitu baino hiru hilabete lehenago gutxienez. Hitzarmen hori bi aldeek 

sinatutako baterako dokumentu bidez edo erabaki hori adierazten duen elkarrekiko idatzizko komunikazio bidez 

gauzatuko da.  

Zortzigarrena.– Hitzarmena iraungitzea. 

Hitzarmen hau iraungitzat joko da hitzartutako denbora luzatu gabe iraungitzen denean. Halaber, hitzarmen hau 

indargabetzeko kausa izango da bertan ezarritako edozein betebehar eta/edo klausula ez betetzea aldeetako batek, 

bai eta gai horretan indarrean dagoen araudia ez betetzea ere. Horrelakorik gertatuz gero, beste aldeak hitzarmena 

indargabetzeko eskubidea izango du; horrenbestez, eragindako eskubide guztiak automatikoki baliogabetuko dira, 

ez, ordea, dagozkion betebeharrak. Iraungitzeko kausa ere izango da bi aldeek horrela erabakitzea –bietako batek 

eskatuta, eta hiru hilabete lehenago jakinarazita–, edota bitartekaritza edo gatazkak modu baketsuan konpontzeko 

eta justizia konponarazlerako gainerako sistemak garatzea ezinezko bihurtzen duen ezinbesteko kausa. 
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Bederatzigarrena.- Konpromisoak betetzeko beharra.  

Hitzarmen hau amaituz gero, kausa edozein dela ere, aldeek berau amaitu aurretik beren gain hartutako 

betebeharrak eta konpromisoak amaitzea hitzematen dute. 

Hamargarrena. Izaera juridikoa eta auzigaiak. 

Hitzarmen honek administrazio-izaera du, eta bertan ezarritako klausulen araberakoa izango da. Klausula horietan 

adierazi gabeko alderdietan, berriz, azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak, Sektore Publikoko 

Kontratuen Legearen testu bategina onartzen duenak, xedatutakoari jarraituko dio. 

Alderdien artean sortzen diren auzigaiez ebaztea administrazioarekiko auzien jurisdikzio-ordenaren eskumena izango 

da, betiere uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 1. eta 2. artikuluetan ezarritakoaren arabera.  

Hamaikagarrena.- Beste erakunde batzuekiko harremana. 

Hitzarmen hau sinatzea ez da oztopo bitartekaritzaren eta gatazkak konpontzeko bestelako sistemen esparruan 

lankidetza-harremanak egiteko edo handitzeko beste entitate edo erakunde batzuekin, eta ez du baztertzen antzeko 

beste hitzarmen bat sinatzea. 

 

Hamabigarrena.- Datuen babesa. 

 

Hitzarmen hau aplikatzeko orduan Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 LOk ezarritako eskakizun 

guztiak errespetatuko dira, eta behar diren neurri guztiak ezarriko dira haren aurreikuspenak betetzeko eta, bereziki, 

datuen segurtasuna eta osotasuna bermatzeko, eta horiek aldaketa, galera edota baimendu gabeko erabileretatik 

babesteko. 

Sinatzaileek, azaldu eta hitzartutako guztiarekin ados daudela adierazten dute, eta dauzkaten eskumenez baliatuz, 

hitzarmen hau sinatzen dute, goian adierazitako lekuan eta datan. 

 

 

BOTERE JUDIZIALAREN KONTSEILU 

NAGUSIAREN IZENEAN 

 

 

Carlos Lesmes Serrano 

 

 

 

 

 

EUSKO JAURLARITZAREN IZENEAN 

 

 

Josu Erkoreka Gervasio 


