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AUZITEGIKO PROZEDURA-HIZKERA 

Zalantzak argitzeko hizkuntza-baliabideak euskaraz 

 

Auzitegietako hizkera Justizia Administrazioari eta epaiketa-prozesuei dagozkien prozeduretan 

berariaz erabiltzen dena da. Bestela esanda, auzitegiko hizkera epaitegietako dokumentu eta 

eginbideetan erabiltzen diren baliabide diskurtsibo, formulaiko eta lexikoek osatzen dute. 

Baliabide horiek ahozkoak zein idatziak izan daitezke, eta ezberdin baliatuko dituzte 

abokatuek, epaileek, izapidetze prozesaleko kidegoetako langileek eta esku hartzen duten 

beste profesionalek, beren zeregina eta jarduna ezberdina izango baita prozedura judizialean.  

Alabaina, elkar ondo ulertuko batute eta segurtasun juridikoa behar bezala bermatuko bada, 

denek erabili beharko dituzte oinarrizko terminologia, adierazpide eta formula diskurtsibo 

erkideak. Jakina denez, oraintsu arte euskarak ez du lekurik izan auzitegietan prozedura-

hizkuntza bezala. Ondorioz, ia hutsetik jorratu behar izan da auzitegiko hizkeraren corpusa. 

Aurretik zenbait lan eginak bazeuden ere, auzitegiko hizkera garatzeko lehen ahalegin 

sistematiko eta iraunkorrak 1990.eko hamarraldiaren amaieran egin ziren EAEn, Justizia 

Administrazioa Eusko Jaurlaritzaren eskura pasa zenean. Garai hartan epaitegietako 

prozedura-idazkien euskarazko funtsezko ereduak argitaratu ziren hainbat liburukitan. Horrela, 

1998-2002 urteen bitartean bilduma hauek eman ziren argitara:  

 

� Familia Zuzenbideko inprimakiak 

� Prozedura Zibileko Idazki-ereduak I eta II 

� Administrazioarekiko auzietako jurisdikzioko idazki-ereduak 

� Zigor arloko idazki-ereduak I, II eta III 

� Prozedura Zibileko Legea (2001): idazki-ereduak I eta II 

� Adingabeen epaitegiko idazki-ereduak 

 

http://catalogo.fsancho-sabio.es/Record/45318
http://millennium.ehu.es/search~S1*baq?/Xidazki-ereduak&searchscope=1&SORT=D/Xidazki-ereduak&searchscope=1&SORT=D&Bilatu=Bilatu&SUBKEY=idazki-ereduak/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=Xidazki-ereduak&searchscope=1&SORT=D&5%2C5%2C
http://catalogo.fsancho-sabio.es/Record/79068
http://catalogo.fsancho-sabio.es/Record/79070
http://millennium.ehu.es/search~S1*baq?/Xidazki-ereduak&searchscope=1&SORT=D/Xidazki-ereduak&searchscope=1&SORT=D&Bilatu=Bilatu&SUBKEY=idazki-ereduak/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=Xidazki-ereduak&searchscope=1&SORT=D&1%2C1%2C
http://www.marcialpons.es/libros/idazki-ereduak-adingabeen-erantzukizun-penala-arautzen-duen-52000-legea-urtarrilaren-12koa-formularios-de-la-ley-organica-52000-de-12-de-enero-de-responsabilidad-penal-de-los-menores/9788445718810/
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2006. urtean auzitegietan euskara normalizatzeko eta garatzeko eginkizuna Justizia Sailaren 

Euskara Batzordeak hartu zuen bere gain. Batzorde honek hala eskatuta, ordura arte landutako 

idazki-ereduak berrikusi eta eredu elebidun normalizatuetara ekarri ziren. Datu-base 

dokumental bat ere sortu zen sarean (Epaitegietako Agiri Normalizatuak), eta harrezkero 

etengabe elikatu da jurisdikzio eta epaitegi bakoitzean erabiltzen diren dokumentu-ereduekin. 

Horrez, gain, euskara normalizatzeko plan bat ere onartuzuen Euskara Batzordeak 2008-2017 

epealdian garatzeko.  

 

 

Gaur egun, EPAIBI zerbitzuak koordinatze eta bideratzen ditu euskararen normalizazioarekin 

eta garapenarekin zerikusia duten zeregin nagusiak. EPAIBIk hainbat lan-ido ditu. Horietako 

baten helburua da laguntza- eta kontsulta-baliabideak garatzea. Lan-ildo hau estrategikotzat 

jotzen da normalizazio-planean, kontsultarako eta prestakuntzarako hizkuntza-baliabideak 

funtsezkoak baitira langileen hizkuntza-gaitasuna areagotzeko, euskara lan-hizkuntza egiteko 

eta herritarrei zerbitzuak euskaraz eskaintzeko. Orain arte garatutako baliabideetako batzuk 

auzitegietako langileen eskura daude soilik. Beste batzuk, haatik, sarean jarri dira eskuragarri 

Justizia.net web-orrialdean, Euskara Justizian atalean 

http://www.euskara.euskadi.net/r59-euhadm2/es/contenidos/informacion/erabilera_planak_jardunaldiak/eu_jardun/adjuntos/Aitor%20Gorostiza%20-%20Estandarizazioa.pdf
http://www.justizia.net/uzei/default.asp?idioma=eu
http://www.justizia.net/epaibi
http://www.justizia.net/euskara-justizian
http://www.justizia.net/

