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0. SARRERA 
2015eko ebaluazio orokorra Justizia Administrazioan Hizkuntza Normalizatzeko Plan 
Orokorrean jasotako aurreikuspen baten ondorioa da. Honela dio normalizazio plan 
horrek 3.6 atalean: 

Hizkuntza Normalizatzeko Plan honek 10 urteko iraupena duenez, 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. Beraz, bi ebaluazio orokor aurreikusten dira, 
bata 2015 urtearen amaieran egingo dena, eta bestea 2020aren bukaerakoa.  

Planaren oinarri eta abiapuntu den 174/2010 Dekretuak ere honela dio 8.2 artikuluan: 

Bost urteko epealdi bakoitzaren amaieran, ebaluazio bat egingo da, helburuak 
zein neurritaraino bete diren ikusteko eta behar diren aldaketak egiteko. 

Bost urtean behingo ebaluazio honek bi helburu nagusi ditu: alde batetik, planaren 
garapena eta helburuen betetze-maila baloratzea, plan ahalik eta eraginkorrena 
lortzeko beharrezkoak diren aldaketak egin ahal izateko, eta, bestetik, euskara Justizia 
Administrazioan egiten ari den bidearen berri ematen diguten adierazleen balorazioa 
egitea, ezagutzan eta erabileran une oro zer puntutan gauden erakusten diguten 
adierazle horietako bakoitzaren balio zehatzarekin. 

Ebaluazio hori egiteko, esan bezala, Adierazle Sistema bat dago finkatuta planean 
bertan. Adierazleek hizkuntza normalizatzeko ekintzak gauzatzen diren esparru guztiak 
hartzen dituzte (hizkuntza gaitasuna, hizkuntza eskakizunak, irudia, idatzizko erabilera, 
ahozko erabilera, aplikazio informatikoak…), eta badira Erregistro Zibiletarako eta Bake 
Epaitegietarako adierazle bereziak ere. 

Ebaluazio orokor honetako eta plangintzaldiaren amaierako neurketak konparatzeko 
modukoak izan zitezen, planean jasotako adierazleen neurketa bat egin zen 2011. 
urtean. Orduko egoeraren islatzen duen neurketa hori oinarritzat hartuko dugu 
euskararen egoeraren bilakaera aztertzeko eta arlo bakoitzean egin den aurrerapena 
hobeto baloratzeko.  

2011ko neurketa horretaz gain, 2013. urtea bukatutakoan tarteko beste ebaluazio bat 
egin zen, planean aurreikusi gabekoa. Tarteko neurketa horrek, behar adina 
baliabiderik ez zegoenez, ez zituen adierazle guztiak kontuan hartu. 2015eko ebaluazio 
orokor honetan ere ez da, tamalez, adierazle guztiak neurtzeko modurik izan. Tokian 
tokiko behaketa eskatzen dutenak geratu dira oraingoan ere kanpoan, bulego judizial 
bakoitzeko ahozko erabilerarekin zerikusia dutenak batez ere.  
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1. NORMALIZAZIO PLANA 

1.1 Aurrekariak 

1982an Euskararen Erabilera Normalizatzeko Legea (10/1982 Legea) onartu 
zenetik, ahalegin handia eta etengabekoa egin da Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazio Publikoan euskararen erabilera sustatzeko. Justizia Administraziora, 
ordea, konplexutasun handiko eremua denez, Herri Administrazioko gainerako 
eremuetara baino beranduago iritsi da euskalduntze-prozesua eta euskara 
sustatzeko ahalegina, eta asmoak gauzatzeko erritmoa ere beste 
Administrazioetan baino motelagoa izan da.  

Konplexutasun hori ez da administrazio mota honen ezaugarri berezien ondorioa 
bakarrik. Justiziaren esparruaren berezko ezaugarriez gain, beste zenbait arazo 
daude eskumen banaketan oinarri dutenak, Estatuaren botereen egiturarekin duen 
zerikusiagatik, Botere Judizialak duen antolaeragatik, eta hizkuntza irizpideek eta 
politikek esparru horretan dituzten muga nabarmen eta askotan gaindiezinengatik.  

Hala ere, azken urteotan euskararen sustapena helburu gisa planteatu da Justizia 
Administrazioaren alorrean ere, eta, zentzu horretan, proiektu eta jarduera 
garrantzitsu ugari egin dira, Justizia Administrazioaren zerbitzupeko langileen 
lankidetzarekin eta beste kolektibo batzuetako pertsonen laguntzarekin. 

2001. urtean argitaratu zen lehen araua, ekainaren 26ko 117/2001 Dekretua, 
Justizia Administrazioan hizkuntza normalizatzeari buruzkoa. Aipatu behar da 
Estatuko Gobernuak dekretu horren aurkako eskumen-gatazka positiboa aurkeztu 
zuela, eta dekretua etetea lortu zuela, nahiz eta gero, 2002ko ekainaren 5eko 
autoak etenaldia berriro ere altxatu, eta hango testuaren alde ebatzi. 

Lehenengo dekretu hori argitaratu ondoren, ordea, lege aldaketa gehiago etorri 
ziren. 19/2003 Lege Organikoak, abenduaren 23koak, Botere Judizialaren Lege 
Organikoa aldatu zuen, eta, besteak beste, Justizia Administrazioaren zerbitzuan 
ari diren kidegoak finkatu zituen: kudeaketa prozesal eta administratiboa, izapide 
prozesal eta administratiboa, laguntza judizialeko kidegoa eta Auzitegiko medikuen 
kidegoa. Aldaketa horiek, halaber, dekretu berria idatzi beharra ekarri zuten, 
aurrekoa eguneratu, edukian egin beharreko aldaketak egin eta Justizia 
Administrazioan hizkuntza-normalizazioaren prozesua arautzeko.  

Horiek horrela, Justizia Administrazioan Euskara Normalizatzeko 2008-2017 Plana 
onartu zuen Gobernu Kontseiluak, eta uztailaren 29ko 152/2008 Dekretua idatzi 
zen, euskara sustatzeko ahaleginari oinarri juridikoa emateko. Estatuko Gobernuak 
indargabetze-errekerimendua aurkeztu zuen dekretu honen kontra ere, eta oinarri 
juridikoen aldetik nolabaiteko inpasse batean geratu zen normalkuntza lana, 
hurrengo dekretua onartu arte. 

Alde horretatik, azpimarratzekoa da 174/2010 Dekretua onartu izanak duen 
garrantzia, benetako tresna baita Justizia Administrazioa euskalduntzeko. Bost 
jarduera-eremu nagusi ditu: lanpostu jakin batzuk lanpostu berezi gisa sailkatzea, 
unitateak katalogatzea hizkuntza betebeharrei begira, funtzionarioentzat hizkuntza-
gaitasuna lortzeko ikastaroak antolatzea, bulego judizial eta fiskaletan eta zerbitzu 
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erkideetan euskara erabiltzeko programak sustatzea eta lan-talde elbidunak 
funtzionalki eratzea bulego judizial, fiskaltza eta zerbitzu erkide guztietan. 

Arau aldaketa horien ondorioz, aurrez idatzita zegoen Normalkuntza Plana berrikusi 
zen, eta eguneratze horren emaitza izan zen Justizia Administrazioan Hizkuntza 
Normalizatzeko 2011-2020 Plan Orokorra. 

 

1.2 Helburuak 

Justizia Administrazioan hizkuntza normalizatzeko plan orokorraren asmoa euskarak 
justiziaren arloan duen inplantazio ahula gainditzea da, eta herritarren eskubidea 
bermatzea, Justizia Administrazioaren zerbitzuak beraiek aukeratutako hizkuntzan jaso 
ditzaten. 

Gorago esan bezala, indarrean dagoen legeriagatik eta Botere Judizialaren egituragatik, 
muga garbiak ditu hizkuntzaren nomalizazioak Justizia Administrazioaren esparruan. 
Euskararen erabilera normalizatzeko ahaleginaren zailtasuna garbi ikusten da helburu 
nagusien formulazioan, beste herri administrazioetan baino apalagoak baitira.  

Bost helburu nagusi finkatzen ditu planak:  

1.- Euskarari garrantzi handiagoa eskaintzea eta horri hedapena ematea. 

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

3.- Justizia Administrazioaren zerbitzuan diharduten funtzionarioen artean euskararen 
erabilera sustatzea. 

4.- Epaile, fiskal, eta Justizia Administrazioaren letraduek euskararen 
normalizaziorekiko jarrera positiboa izan dezaten saiatzea. 

5.- Abokatuak sentsibilizatzea eta gaitzea. 

Aipatutako helburu horietako bakoitzak bere ildo estrategikoak ditu normalkuntza 
planean (25 guztira), eta ildo estrategiko bakoitzean ekintza zehatzagoak bereizten dira 
(63 guztira), planak hartzen duen hamar urteko epean gauzatzekoak. 

Plana aurrera ateratzeko eta aurreikusita dauden ekintzak gauzatzen joateko, Sailak 
Normalkuntza Zerbitzu bat du, bi jarduera eremutan banatutakoa: 

a) Prestakuntza eta dinamizazioa. Esparru honetan hizkuntza gaitasunarekin zerikusia 
duten ekintzak garatzen dira, bai epaile, fiskal eta Justizia Administrazioaren letraduei, 
bai Justizia Administrazioaren zerbitzuan ari diren funtzionarioei dagozkienak. 

b) Baliabide informatikoak eta dokumentalak. Arlo honetako zeregin nagusiak dira 
bulego judizialetan erabiltzen diren agiri guztiak normalizatzea eta horien erabilera 
bermatzea. Arlo honetakoa da “Auzia Euskaraz” proiektu berezia, normalkuntza 
planeko ekintza asko bere baitan hartzen dituena. Proiektu horren asmo nagusia 
prozedura judizial bat osorik euskaraz bideratzea da, lehen fasetik azken ebazpenera 
arte, eragile judizial guztien inplikazioa lortuz. 
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Planak 10 urteko iraupena du, 5 urteko bi plangintzalditan banatuta. Planean jasotako 
ekintza askori lehen urteetako epea jarri zitzaien, baina, 10 urteko plangintzaldia luzea 
denez, beste askok 2012-2020 epea dute, denbora tarte horretan urtea zehaztu gabe.  

Beste zenbait kasutan, hizkuntza eskakizunen esleipenean esate baterako, bi 
plangintzaldiak hartu dira erreferentzia moduan, eta 2010, 2015 edo 2020ko data dute 
esleipen horiek. 
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2. ADIERAZLEEN EMAITZAK 
 

A Hizkuntza gaitasuna 
 

A.1 Justizia Administrazioko langileen ezagutza maila 

Langileen hizkuntza gaitasuna neurtzeko adierazle honek 174/2010 Dekretuak kidego 
bakoitzari esleitzen dion maila hartzen du kontuan. Dekretuko 4. artikuluak honako 
eskakizunak ezartzen ditu euskara meritutzat hartzen denean edo lanpostu 
berezituetarako eskatzen denean: 2. hizkuntza eskakizuna Laguntza Judizialeko 
kidegoan, Izapidetze Prozesal eta Administratiboko kidegoan eta Laborategiko 
Laguntzaileen kidegoan; eta 3. hizkuntza-eskakizuna Kudeaketa Prozesal eta 
Administratiboko kidegoan eta Auzitegiko Medikuen kidegoan. 

 
Beheko koadroetako datuetan irizpide hori aintzakotzat hartu, eta kidego bakoitzari 
dagokion maila gainditua dutenak bakarrik hartu dira kontuan. Hauek dira, beraz, 
lanpostuari dagokion maila gainditzen duten langileen kopuruak eta portzentaiak, urtez 
urteko bilakaeran: 
 
 
 

URTEA EAE % ARABA % BIZKAIA % GIPUZKOA % 

 
2015 

816 35,54% 120 33,33% 533 40,32% 263 42,83% 
 

2013 
615 26,62% 69 20,91% 360 27,69% 186 27,35% 

 
2011 

621 26,25% 85 21,35% 338 26,38% 198 28,86% 
 

Ikusten denez, bilakaera positiboa izan da lurralde guztietan.  
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Azken urteetan egin den aurrerapenean azpimarratu behar da urtez urte langileen 
hizkuntza gaitasuna hobetzeko egin den ahalegina. Horrez gain, erabakigarria izan da 
lanpostuak hizkuntzagatik bereizteko 174/2010 Dekretuak zabaldu zuen bidea. 
Dekretuak ezarritakoa jarraituz, lanpostu zerrenda berrituak onartu dira barruti 
bakoitzari dagokion indize soziolinguistikoaren arabera eta zerrenda horietan lanpostu 
berezituen kopuru jakinak ezarri dira bakoitza bere epearekin. Gaur egun, Donostiako 
eta Bilboko epaitegiak falta dira lanpostuak bereizteko prozesu hori osorik burutzeko. 

Datuen bilakaera aztertu ondoren, ikus dezagun xehekiago zein den 2015. urteko 
egoera hizkuntza eskakizun guztiei dagokienez. Hona hemen 2015. urteko egoera: 

 

  EAE % ARABA % BIZKAIA % GIPUZKOA % 

1 HE 131 5,71% 24 6,66% 59 4,46% 48 7,82% 

2 HE 476 20,73% 72 20,00% 286 21,63% 118 19,22% 

3 HE 493 21,47% 63 17,50% 285 21,56% 145 23,62% 

4 HE 50 2,18% 1 0,28% 18 1,36% 31 5,05% 

HErik ez 1146 49,91% 200 55,55% 674 50,98% 272 44,30% 

Langileak 
guztira 2296   360   1322   614   
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Horiek dira datu gordinak, baina horiek baino interesgarriagoak dira, dekretuak 
ezarritakoari jarraituz, kidego bakoitzean eskatzen den gutxienekoa edo goragokoa 
dutenen datuak. 

 

 
EAE BEH % 

Laguntzaileak 435 196 45,06% 

Izapidegileak 1057 441 41,72% 

Kudeatzaileak 744 273 36,69% 

Auzitegiko med. 60 6 10,00% 

Guztira 2296 816 35,54% 
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Helburua 2020an barruti judizial bakoitzerako indize soziolinguistikoak eskatzen duena 
betetzea da. Zentzu horretan esan beharra dago bilakera egokia dela, eta Justizia 
Administrazioan lanpostu berezituak ezartzeko planak bide onetik segitzen duenez, 
azkenean jarritako helburuak iritsiko direla. 

Kidegoka begiratuz, gero ahuleziarik nabarmenena Auzitegiko Medikuen kasuan ikusten 
da, %10k soilik baitu kidego horri dekretuak eskatzen dion 3. hizkuntza eskakizuna. 

Bestalde, Justizia Administrazioko langileen egoeraz gain, komeni da epaile, 
magistratu, fiskalen eta Justizia Administrazioaren letraduen hizkuntza gaitasunaz ere 
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datu batzuk ematea, nahiz eta kidego horiek Eusko Jaurlaritzaren eskumenetik kanpo 
egon eta hizkuntzaren ikuspegitik inolako baldintzarik ezin ezarri. 

Honako hau da 2015. urteko egoera, langileen egoera baino askoz ere apalagoa: 

 
 
 

GUZTIRA 1HE 2HE 3HE 4HE 

Epaileak, 
magistratuak 

243 12 (4,9%) 10 (4,1%)  16 (6,6%) 1 (0,4%) 

Fiskalak 100 5 (5,0%) 1 (1,0%) 2 (2,0%) 0 (0,0%) 

Justizia 
Administrazioaren 
letraduak 

203 13 (6,4%) 19 (9,4%) 18 (8,9%) 2 (1,0%) 

 
 

 

A.2.1 Euskarazko klaseetara joaten diren langileak 

Justizia Administrazioko langileen hizkuntza gaitasuna hobetzeko, urtero egiten dira 
euskarazko klaseetarako deialdiak. Aukera zabala dute langileek euskara ikasteko, 
egunero 2 edo 5 orduko erritmoan, eta nahi izanez gero baita autoikaskuntzan ere. 

Hauek dira azken urteetan ikastaro horietan parte hartu duten langileen kopuruak: 

 

URTEA EAE % ARABA % BIZKAIA % GIPUZKOA % 

 
2015 

213 9,27% 30 8,33% 104 7,86% 79 12,86% 
 

2013 
231 10,00% 40 12,12% 116 8,92% 75 11,03% 

 
2011 

277 11,71% 44 11,05% 140 10,92% 93 13,55% 
 

Jaitsiera sumatzen da ikasle kopuruan, askoz handiagoa orain dela hamar edo 
hamabost urteko datuak hartuko bagenitu. 2007an iritsi zen orain arteko maximo 
historikoa, 500 ikasle ingurukoa, baina harrezkero jaitsiera etengabea izan da. Nolanahi 
ere, esan daiteke azken urteotan ikasle kopurua 200 ikasleren inguruan egonkortzen 
ari dela. 
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A.2.2 Euskarazko klaseetara joaten diren epaileak eta magistratuak 

Langileentzat bezala, epaile eta magistratuentzat ere antzeko prestakuntza eskaintza 
egiten da. Datuak, ordea, apalagoak dira: 

 

URTEA EAE % ARABA % BIZKAIA % GIPUZKOA % 

 
2015 

16 6,58% 4 11,42% 9 6,38% 3 4,47% 
 

2013 
15 6,43% 3 10,71% 9 6,42% 3 4,61% 

 
2011 

18 7,72% 2 7,14% 12 8,57% 4 6,15% 
 

Epaile eta magistratuen artean ere jaitsiera izan da 2007ko maximoetatik (46 ikasle), 
baina azken urteetan kopuru egokor samar batean geratzen ari dela dirudi. 

 

A.2.3 Euskarazko klaseetara joaten diren fiskalak eta Justizia Administrazioaren 
letraduak 

Fiskalen eta Justizia Administrazioaren letraduen kasuan ere datuak egonkor samarrak 
direla esan liteke, beti ere epaileen kasuan baino portzentaia hobeetan: 

 

URTEA EAE % ARABA % BIZKAIA % GIPUZKOA % 

 
2015 

24 7,92% 5 11,62% 15 8,82% 4 4,44% 
 

2013 
32 10,74% 3 7,69% 20 11,76% 9 10,11% 

 
2011 

24 8,05% 5 12,82% 18 10,59% 1 1,12% 
 

 

A.3 Trebatze saioetako ikasleak 

Trebatze saioak 4 urtez eman ziren, 2007tik 2011ra bitartean, kontratatutako 
trebatzaileen bitartez. Saio horiek 14 barruti judizialetan eman ziren, eta, beheko 
datuetan ikusten den bezala, ikasle kopuru esanguratsuak hartu zuen parte eskaintza 
haietan. 

 

URTEA EAE % ARABA % BIZKAIA % GIPUZKOA % 

 
2011 

256 10,84% 33 8,46% 121 9,45% 102 14,87% 
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A.4 Ikastaro eta modulu bereziak 

2011tik aurrera trebatze saioak desagertu egin ziren, barruti judizialetan lan egiten 
zuten trebatzaileak desagertzearekin batera. Orduko saio haien ordez beste 
prestakuntza mota bati ekin zitzaion 2013tik aurrera: Orekaon modulu bereziak. 

2013an Orekaon A, lehen modulua, eskaini eta eman zen. Hurrengo urtean Orekaon B 
modulua eskaini eta eman zen, eta 2015. urtean, berriz, C modulua eta A modulu 
berritua eskaini eta eman ziren, beheko koadroan ageri den parte-hartzearekin. 

 

URTEA EAE % ARABA % BIZKAIA % GIPUZKOA % 

 
2015 

55 2,39% 9 2,50% 17 1,29% 29 4,72% 
 

2013 
47 2,03% 1 0,30% 31 2,38% 15 2,21% 
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B Bestelako baliabideak 
 

B.1 Erakundeen artean sinatutako hitzarmenen betetze-maila 

Atal honetan jasotzen dira bestelako erakundeekin sinatutako hitzarmenak, oso helburu 
desberdinei begira egindakoak. Batzuetan helburua hizkuntza prestakuntza da, bai 
langileena, bai epaile, fiskal eta Justizia Administrazioaren letraduena; beste batzuetan, 
lege testuak euskaratzea edo kasuan kasuko hitzarmenean jasotako beste helburu 
batzuk. 

Zazpi erakunderekin egin izan dira hitzarmen horiek: HABE, Euskal Herriko 
Unibertsitatea, Deustuko Unibertsitatea, Legelarien Euskal Kontseilua, Centro de 
Estudios Jurídicos, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia eta Zuzenbidearen Euskal 
Akademia. Baina hitzarmenak sinatu arren, honako hauek dira urtez urte indarrean 
egon direnak: 

 

URTEA EAE % 

2015 3 %42,85 

2013 3 %42,85 

2011 5 %71,42 

 
Gaur egun, honako erakunde hauekin daude indarrean hizarmenak: HABE, Centro de 
Estudios Jurídicos eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia.  

Beste erakundeekin izandako lankidetzaren fruiturik inportanteenetako bat legeen 
itzulpena izan da. Batez ere EHUrekin eta Deustuko Unibertsitaterekin elkalanean urtez 
urte egindako lanaren emaitza nahiko ugaria da, eta zuzenbidearen arlo guztiak 
hartzen ditu: Zuzenbide Zibila (Kode Zibila, Hipoteka legeria…), Zigor Zuzenbidea 
(Zigor Kodea, Adingabeen legea…), Prozedura Zuzenbidea (Prozedura Zibila, Prozedura 
Kriminala…), Merkataritza Zuzenbidea (Konkurtso-legeria, Merkataritzako sozietateen 
legeria…), Administrazio Zuzenbidea, Lan Zuzenbidea… Arlo honetan egin ari den 
azkena Prozedura Zibilaren Legea eguneratzea da. 

 

B.2 Batzordetik pasa eta prest dauden dokumentu elebidunak 

Urtero-urtero dokumentu mordoxka bat pasatzen da Euskara Batzordetik, egindako 
itzulpenak gainbegiratu eta baliozkotzeko, terminologia lantzeko eta JustiziaBat 
aplikazioan txertatzeko moduan jartzeko. Euskarak Justizia Administrazioan egin behar 
duen bidean berebiziko garrantzia du euskarazko idatzizko ereduak normalizatzeko 
lanak eta eredu horiek erabili eta sustatzeko ahaleginak. 

Hauek dira urtez urte batzorde horrek ontzat eman dituen dokumentuen kopuruak: 

 

 



 
 

14 
 

URTEA EAE 

2015 18 

2013 253 

2011 217 

 
Berrehundik gora izan dira urtero batzordearen iragazkia pasa duten dokumentu 
judizial berriak, 2015eko salbuespenarekin, urte horretan batzordearen eginkizun 
nagusia ez baitzen izan dokumentuak balioztatzea, baizik eta Prozedura Zibilaren Legea 
berrikustea. 

Justizia Administrazioko prozeduretan erabiltzen diren dokumentu horiez gain, beste 
eragile juridiko batzuentzat ere lan egin da. Abokatu eta prokuradoreentzat, adibidez, 
inprimaki ereduak sortu dira (demandak, salaketa idazkiak, defentsarako idazkiak…) 
eta denentzat eskuragarri jarri dira. Guztira 114 eredu sortu dira arlo zibilean, 20 
administrazioarekiko auzien arloan, 25 lan arloan, 28 instrukzioan eta 27 zigor arloan. 

 

B.3 Orkezkatuta dauden dokumentu elebidunak 

Aipatutako batzordearen lanaren ondorioz, erabiltzeko prest dauden dokumentu 
elebidunen kopurua haziz joan da, beheko progresioak garbi erakusten duenez. 

 

URTEA EAE % 

2015 6.644 %34,00 

2013 4.142 %28,31 

2011 1.226 %8,00 

 

Oso bilakera positiboa izan du dokumentu elebidunak estandarizatzeko eta erabilgai 
jartzeko egindako ahaleginak. Gaur egun, Justizia Administrazioan erabiltzen diren 
dokumentu guztien %34 dira bi hizkuntzetan ateratzeko moduan daudenak, baina 
kontuan izan behar da denetan erabilienak direla eta, beraz, praktikan ateratzen diren 
dokumentu elebidunen kopurua askoz handiagoa dela, gero ikusiko dugun bezala. 

 

B.4 Justizia Sailaren prestakuntza eskaintzan euskarazko ikastaroak  

Hizkuntza prestakuntzarekin zerikusirik ez duten ikastaro profesionalei buruzkoa da atal 
hau, prestakuntza juridikoa hobetzeko eskaintzen diren ikastaroei buruzkoa. Atal 
honetan berez 3 adierazle aurreikusten dira sisteman, langileentzat eskaintzen diren 
ikastaroena, epaile eta magistratuentzakoena, eta fiskalentzat eta Justizia 
Administrazioaren letraduentzat ematen direnena.  
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Esan beharra dago, ordea, hiru arloetan ere emaitza berdina dela, gaur-gaurkoz 
prestakuntza planetan aurreikusten diren ikastaro guztiak gaztelaniaz ematen baitira, 
eta bakar bat ere ez euskaraz. 

 

B.5 Terminologia zerbitzura egindako kontsultak 

Adierazle honek langileek euskaraz ere lan egiteko izan dezaketen jarreraren berri 
ematen digu, dokumentuak euskaraz ere betetzen ari direnean sortutako zalantzei 
irtenbidea emateko baitago terminologia zerbitzua. Kontsulta horiek bi bidetatik iristen 
dira: ZWord aplikazioak ematen duen aukeraren bitartez edo, bestela, e-toolbarra 
erabiliz. 

 

URTEA EAE 

2015 261 

2013 71 

2011 50 

 

Gorakada nabarmena ikusten da 2011ko abiapuntuko egoeratik. Alde horretatik, 
azpimarratu beharra dago e-toolbarra erabiltzeko aukerak izan duen eragina. 
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C Irudia 
2011ko neurketan ez bezala, 2015eko honetan zailtasun nabarmenak izan ditugu 
multzo honetako adierazleak neurtzeko. Orduan normalkuntza zerbitzuak 14 lagunek 
osatutako trebatzaile talde bat zuen, barruti judizial bakoitzean trebakuntza lanak 
betetzeaz gain, tokian tokiko egoeraren berri zehatza ematen zuena. 

Atal honetako adierazle gehienek bulego judizial bakoitzean behaketa lana egitea 
eskatzen dutenez, 2011n bildutakoak baino ez ditugu eskueran, C.9 adierazlearen 
salbuespenarekin. 

 

C.1 Errotulazio formala 

Hizkuntza paisaiaren elementuetako bat da, hurrengo adierazleekin batera. Betetze-
mailari dagokionez, esan behar da errotulu elebidunak hartu direla kontuan. Beheko 
datuetan ikusten denez, ia errotulu guztiak elebidunak dira. 

 

URTEA EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2011 %95,04 %100 %91,97 %99,37 

 

C.2 Errotulazio informala (langileek sortutakoa) 

Kasu honetan ez da errotulazio ofiziala begiratzen, baizik eta langileek berek egoera 
jakin baten aurrean helburu jakin baterako sortutakoa. Espero izatekoa zen errotulazio 
ofiziala baino apalagoa izatea, baina, espontaneoa denez eta ez arau batek 
eskatutakoa, ez da hain txikia. 

 

URTEA EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2011 %45,67 %30,98 %46,90 %51,32 

 

C.3 Inprimakiak, ziurtagiriak, faxak, zigiluak 

Adierazle honek Justizia Administrazioan erabiltzen diren aplikazio informatikoetatik 
kanpoko paperak hartzen ditu kontuan, hau da, epaitegi bakoitzak urteetan gorde eta 
erabili izan dituen ereduak. Hemen ere agiri elebidunak hartu dira kontuan, euskara 
hutsezkorik ez baitago.  

 

URTEA EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2011 %70,54 %63,26 %72,41 %70,35 
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C.4 Kanpoko erakundeen iragarkiak eta kartelak 

Kasu honetan sindikatuek, kanpoko enpresek, erakundeek eta horrelakoek jarritakoak 
hartzen dira kontuan, gehienak hizkuntzaren aldetik inolako lege betebeharrik gabe 
jartzen direnak. Hemen ere kartel eta iragarki elebidunak hartu dira kontuan.  

 

URTEA EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2011 %41,91 %10,16 %47,55 %47,09 

 
 

C.5 Telefonozko harrera 

Adierazle hau neurtzeko lagin jakin batzuen arabera egindako deiak erabili ziren, eta 
euskaraz jasotako arretan hauek izan ziren emaitzak, ehunekoetan emanda: 

 

URTEA EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2011 %14,94 %6,34 %12,64 %25,36 

 
 

C.6 Aurrez aurreko harrera 

Adierazle hau neurtzeko ere lagin jakin batzuk erabili ziren, eta epaitegietan lehen hitza 
euskaraz egindakoan jasotako erantzuna hartu zen kontuan. Hauek izan ziren 
emaitzak, ehunekoetan emanda: 

 

URTEA EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2011 %11,74 %0,00 %3,17 %38,77 

 
 

C.7 Megafonia 

2011n bi justizia jauregitan erabili zen megafonia, Gasteizen eta Barakaldon. Gasteizen 
mezu elebidunen kopurua %83koa izan zen; Barakaldon, berriz, %0,00koa.  

Alde horren arrazoia garbia da: Gasteizen prestakuntza lana egin zen megafoniako 
mezuak ematen zituzten langileekin. 
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C.8 Bulegoko material ofiziala (karpetak, pegatinak…) 

Adierazle honek justiziako agiriez gainerako materiala hartzen du kontuan, eta 
horretarako ere lagin jakin batzuk erabili ziren bulegoz bulegoko egoeraren berri 
izateko. 

 

URTEA EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2011 %61,89 %50,00 %50,14 %96,52 

 

C.9 Agiri ofizialak (nominak, kontratua, lan egutegia…) 

Adierazle honetan jasotzen diren dokumentuak legez bi hizkuntzetan egin behar dira, 
eta bistan da legezko betebehar hori behar bezala betetzen dela.  

 

URTEA EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2015 %100 %100 %100 %100 

2013 %100 %100 %100 %100 

2011 %100 %100 %100 %100 
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D Idatzizko erabilera 
 

D.1 Ateratako dokumentu elebidunak 

Gorago esan dugun bezala, Euskara Batzordeak lan handia egin du dokumentu 
elebidunen ereduak normalizatzen, eta, ahalegin horren ondorioz, gaur egun Justizia 
Administrazioan erabiltzen diren dokumentu guztien %34 dira bi hizkuntzetan 
ateratzeko moduan daudenak. Agiri horiek normalizatzeko erabilienak aukeratu izan 
dira, eta, beraz, praktikan ateratzen diren dokumentu elebidunen kopurua askoz 
handiagoa da, adierazle honek garbi erakusten duen bezala. 

Portzentaietan, hauek dira Justizia Administrazioan erabili diren dokumentu guztietatik 
eredu elebidunetan atera direnak: 

 

URTEA EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2015 %65,39 %58,00 %65,94 %68,07 

2013 %62,56 %57,16 %62,51 %65,32 

2011 %35,00 %46,00 %25,00 %50,00 
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Dokumentu kopuruen garrantziaz jabetzeko, hona hemen kopuru absolutuetan: 

 

URTEA EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2015 3.881.377 510.631 2.187.282 1.183.464 

2013 3.822.508 489.867 2.127.490 1.204.944 

2011 1.988.430 328.714 824.775 834.941 

 

Bistan da gorakada nabarmena izan dela, gaur egun dokumentu guztien bi heren 
ateratzen baitira bi hizkuntzetan. 

Lurraldeka aztertuz gero, hasieran Araba eta Gipuzkoa Bizkaiaren aurretik ibili zirela 
ikusten da, JBAT aplikazioa ere lurralde horretan beranduago egin zelako. Gaur egungo 
egoerari erreparatzen badiogu, berriz, egoera berdindu egin dela ikusten da. 

Azken bi urteetako progresioa ez da izan hasieran bezain nabarmena. Horrek arrrazoi 
garbia du: lege aldaketak direla eta, dokumentu ereduak berrikusten eta aldatzen 
ahalegin handiago egin behar izan da azken urteetan eredu berriak estandaritzen eta 
JBAT aplikazio informatikoan txertatzen. 

 

Bake epaitegiak 

Justizia jauregietako epaitegietan JustiziaBat aplikazioa erabiltzen den bezala, bake 
epaitegitan berariaz diseinatutako aplikazio informatiko batez baliatzen dira: Epainet. 
Bake epaitegietan agiri ereduetan eta lan egiteko moduetan zegoen anabasa eta 
dispertsioari aurre egiteko sortu zen, izapideak egiteko modu bateratua eta dokumentu 
elebidun normalizatuak ateratzeko. 

JustiziaBatekin alderatuta, Epaineten kasuan eredu guztiak elebidunak dira, eta beraz 
esan daiteke ateratzen diren dokumentu guztien %100 elebidunak direla. 

Pixkanaka bake epaitegi guztietara zabaltzen joan da, honako datu hauek erakusten 
duten bezala (H.1 adierazlea: Epainet instalatuta dutenak): 

 

URTEA EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2015 231 51 99 81 

2013 146 37 57 52 

2011 168 38 68 62 

 

Bistan da gorakada nabarmena izan dela. Gaur egun ia bake epaitegi guztietan dago 
instalatuta, Bizkaiko bi bake epaitegi baitira salbuespen bakarrak, eta horiek ere arrazoi 
iragankorrengatik. 
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Hasiera batean instalazioen datuak eta erabilera errealarenak ez ziren berdinak. 
Baziren bake epaitegi batzuk Epainet eskueran izan arren erabiltzen ez zutenak. Baina 
2013tik aurrera aginduz erabili beharra dagoenez, instalazio eta erabilera datuak 
berdindu egin dira, H.2 adierazleak (Epainet erabiltzen duten bake epaitegiak) 
erakusten duem bezala: 

 

URTEA EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2015 231 51 99 81 

2013 146 37 57 52 

2011 128 37 40 53 

 

Esan liteke, beraz, gaur egun Epainet aplikazoari esker dokumentuen %100 elebidunak 
direla aplikazioa erabiltzen den tokietan, hau da, ia bake epaitegi guztietan. 
 

D.2 Euskaraz sartu diren demandak 

Adierazle honek herritarren eskariaren berri ematen digu, Justizia Administrazioarekiko 
harremanetan euskaraz jarduteko erakusten duten borondatearena, hain zuzen ere. 

Hauek dira urtez urte Justizia Administrazioan euskara hutsez sartu diren demanden 
kopuruak: 

 

URTEA  EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2015 29	   1 7 21 

2013 11	   2 2 7 

2011 4	   0 1 3 

 

Oraindik ere kopuru txikiak baldin badira ere, progresio nabarmena ikusten da 
euskaraz sartu diren demanden kopuruan. Demanda horiek, jakina, itzultzaile baten 
eskuetatik pasa behar izan dute ia gaztelania hutsean funtzionatzen duen sisteman 
beren bidea egin zezaten. 

Honetan ere, beste adierazle askotan bezala, Gipuzkoaren nagusitasun nabarmena 
ikusten da. 
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D.3 Euskaraz bideratutako espedienteak 

Oraindik ez da lortu osoki euskaraz bideratutako espedienterik. Auzia Euskaraz 
proiektuaren barruan lan handia egiten ari da egunen batean hori posible izan dadin. 
 

D.4 Euskaraz emandako epaiak 

Gutxi izan dira euskaraz eman diren epaiak. Gainera, esan beharra dago euskara 
hutsezko epairik ez dela inoiz eman, legez ezinezkoa delako. Botere Judiziala arautzen 
duen legeriak sententziak gaztelaniaz ematera behartzen du, nahiz hizkuntza 
koofizialean ere eman daitezkeen. Hauek dira bi hizkuntzetan eman direnak: 

 

URTEA EAE 

2015 70 

2013 48 

2011 104 

 

Kopuru gorabeheratsua dela ikusten da, baina horrek azalpen garbia dauka, datua 
epaitegi bakar bati dagokiona baita. Donostiako Lan Arloko 4. zk.ko epaitegikoak dira 
bi hizkuntzetan eman diren epai guztiak, eta magistratu bakar batek emanak. 

 

D.5 Lantalde elebidunak 

Oraindik ez da lantalde elebidunik sortu. Nolanahi ere, zailtasun nabarmenak daude 
lantalde horiek bere garaian aurreikusi zen bezala eratzeko, besteak beste, bulego 
judizialaren erreformak ekarri duen lan antolaketaren aldaketagatik. Bulego 
judizialetako egungo antolaketa funtzionalean langileak nolabait espezializatzera jo da, 
ez jurisdikzioka bakarrik, baita gaika ere. Espezialiazio maila horrek zaildu egiten du 
euskarazko prozedurak izapidetzeko lantaldeak sortzea. 

Hala ere, hasiak dira zenbait tokitan (Gernika, Bergara) talde multidiziplinarrak sortzen 
joateko lanetan, eta zenbait epailerekin ere adostasuna lortu da prozedura batzuk 
euskaraz izapidetzeko (monitorioak, familiako auzi batzuk, adostasunezko 
alkoholemiak, delitu arinak…). 

 

D.6 Itzulpenak 

Itzulpen kopurua adierazle ona da euskarazko zerbitzuaren eskariaren neurria 
emateko. Justizia Administrazioan sartutako euskara hutsezko dokumentuek eta 
euskaraz egindako ahozko jardunek garbi erakusten dute herritarrek duten borondatea 
Justizia Administrazioarekiko harremanetan euskaraz jarduteko. Hau da itzulpen 
kopururaren bilakaera: 
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URTEA EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2015 1.020 41 291 688 

2013 937 32 359 546 

2011 720 20 237 427 

 
Adierazle honetan ere gorakada nabarmena ikusten da. Progresio hori garbia da 
Gipuzkoan eta, bere xumean, baita Araban ere. Salbuespen bakarra Bizkaikoa da, 
azken urtean jaitsiera baitago. 
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E Ahozko erabilera 
 

E.1 Euskarazko deklarazioak eta agerraldiak 

Euskaraz jarritako demanden kasuan bezala, euskarazko deklarazioen eta agerraldien  
kopurua ere adierazle ona da euskarazko zerbitzuaren eskariaren neurria emateko, 
herritarrek Justizia Administrazioarekiko harremanetan euskaraz jarduteko duten 
borondatearen ispilu delako. Hau da euskaraz egindako deklarazioen kopurua: 

 

URTEA EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2015 120 1 29 90 

2013 54 0 22 32 

2011 87 2 29 56 

 

Agerraldien kasuan hauek dira datuak: 

 

URTEA EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2015 296 25 115 156 

2013 50 3 13 34 

2011 87 7 32 48 

 
Adierazle honetan ere gorakada nabarmena ikusten da, batez ere azken bi urteetan. 

 

E.2 Euskaraz egin diren epaiketak 

Osorik euskara hutsez egindako epaiketa bat gaur-gaurkoz desideratum bat da. 
Euskaraz bideratutako espedienteen kasuan bezala, oraindik ere bide luzea geratzen da 
epaiketak ere euskaraz normaltasunez egiteko.  

Bide horretan, Auzia Euskaraz proiektuaren barruan, urrats batzuk egin dira. Esate 
baterako, Gernikan bi epailerekin adostasuna lortu da zenbait prozeduretan epaiketak 
euskaraz egiteko, hala nola, adostasunezko dibortzioetan, seme-alabekiko harremanei 
buruzkoetan, monitorioetan, adostasunezko alkoholemia kasuetan eta beste zenbait 
delitu arinetan. 
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E.3 Bulego barruko ahozko erabilera 

Adierazle honek neurtzen du bulego judizialetako langileek eguneroko ahozko 
jardunean zer hizkuntzatan mintzatzen diren beren artean. Tamalez, C multzoko 
adierazleen kasuan bezala, ez dugu datu hori lortzerik izan, ez 2013an, ez 2015ean. 
Neurketa egiteko bulego judizialetan behaketa lana egin beharra dagoenez, 2011n 
bildutako datuak baino ez ditugu eskueran. 

Luze joko luke datu hau lortzeko erabilitako metodologia azaltzeak, baina gune jakin 
batzuk aukeratu ondoren, ordu esanguratsuetan egindako neurtaldietan oinarritutakoa 
izan da. Hauek dira 2011n lortutako datuak: 

 

URTEA EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2011 %8,65 %0,45 %3,19 %26,32 

 
Bistan da, Gipuzkoan izan ezik, euskararen presentiza oso apala dela bulego 
judizialetako ahozko harremanetan. 

 

E.4 Interpretazio saioak 

Deklarazioen eta agerrealdien datuek bezala, adierazle honek ere herritarren hizkuntza 
hautuaren berri ematen digu, eta Justizia Administrazioarekin euskaraz aritzeko 
borondarearen neurria ematen digu. Hauek dira itzultzaileen zerbitzuan egindako 
interpretazio saioen kopuruak: 

 

URTEA EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2015 550 30 188 332 

2013 241 5 68 168 

2011 261 9 73 179 

 
Adierazle honetan ere gorakada nabarmena ikusten da, batez ere azken bi urteetan. 
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F Aplikazio informatikoak 
 

F.1 JBATen erabilera euskaraz 

JustiziaBat aplikazioa da Jusitizia Administrazioko dokumentuak sortzeko langileek  
eguneroko lanean erabiltzen duten aplikazioa. Aplikazio hori euskarazko interfazearekin 
duten langileen kopurua neurtzen du adierazle honek. Hauek dira JustiziaBat euskaraz 
erabiltzen dutenak: 

 

URTEA EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2015 12 1 0 11 

2013 11 0 2 9 

2011 23    

 
Ikusten denez, euskarazko erabilera oso txikia da, 2015ean langileen %0,52k soilik 
erabiltzen baitute aplikazioa euskaraz. Beste adierazle gehienen kasuan bezala, 
nagusiki Gipuzkoan erabiltzen da (langileen %1,79k), baina kopuru txikia da lurrealde 
horretakoa ere. 

Kopuru txiki hori gainditzeko ahalegin berezia egin beharra dagoenez, esan beharra 
dago ikastaro bereziak ematen hasiak direla bulego judizialetan lanpostu berezitua 
dutenek euskaraz lan egiteko dauden tresnak erabiltzen hasi daitezen (itzulpen 
lagundua, e-toolbarra, auziak euskaraz izapidetzea…) 

2015. urtean ikastaro pilotu bat eman zen Tolosan, 10 langileren parte-hartzearekin, 
eta 2016an beste bat dago aurreikusita Gernikan 25 lagunentzat. 

 

e-toolbar 

Justizia Administrazioko langileek euskaraz lan egin egitean izan ditzaketen zalantzak 
argitzeko eta arazoak konpontzeko, e-toolbar izeneko tresna jarri zen haien esku. 
Tresna horrek euskaraz lan egiteko baliabide ugari jartzen ditu langileen esku: 
hiztegiak, kontsulta terminologikoak, itzulpen laburrak egiteko aukera, pilula 
juridikoak… 

Hasiera batean langileei euskarazko lana errazteko pentsatu baldin bazen ere, gerora 
beste zenbait eragile juridikorengana ere zabaldu da aukera hori. Abokatuen kasuan, 
esate baterako, 200 bulego baino gehiagotan dago instalatuta gaur egun. 

 

F.2 Intraneta euskaraz duten langileak 

Adierazle honetan ere ez dugu 2015eko datuak lortzeko modurik izan. Sistema 
informatikoetan egindako aldaketengatik orain ezinezkoa da, nonbait, datu hori lortzea. 

Hauek dira, eskueran ditugun datuen arabera, langileen intraneta euskaraz erabiltzen 
dutenen kopuruak: 
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URTEA EAE 

2015  

2013 221 

2011 155 

 

JustiziaBat aplikazioaren euskarazko erabilerarekin alderatuta, askoz datu hobea da 
intranetaren erabilerarena. Eskuratu ahal izan ditugun azken datuen arabera (2013), 
%9,57k baitauka intraneta euskaraz. Bi datu horien arteko kontrastearen azalpena 
nahiko garbia da: intraneta euskaraz izateak nolabaiteko erabilera pasiboa eskatzen 
du, euskaraz irakurtzeko prest egotea; JBATen interfazea euskaraz izateak, berriz, lana 
euskaraz egitea eskatzen du, irakurketa soila baino sakonagoko aukera bat. 

Badira, ordea, normalizazio plan orokorra diseinatu zenean ez zeuden tresna batzuk, 
gero eta garrantzi handiagoa dutenak. Hor dago Auzia Euskaraz bloga, gero eta albiste 
eta bideo gehiago jasotzen dituena, edo Auzia Euskarazen twitterra, 1.677 jarraitzaile 
dituena. Etorkizunean facebook orria ere aurreikusita dago “euskara emaile” 
komunitateari begira. 

Bestalde, euskara juridikoko pilulak ere eskaintzen dira, kanpoko eta barruko 3.047 
eragile juridikorengana iristen direnak, eta Auzia Euskaraz proiektuak buletin bat ere 
argitaratzen du (20 ale orain arte) harpidetza egina daukaten 656 lagunentzat.  

 

F.3 JNETen erabilera euskaraz 

Adierazle honek herritarren erabilera neurtzen du, JustiziaNet Justizia Administrazioak 
duen web orria baita. Web orriak euskaraz izan dituen bisiten kopurua neurtzen du, eta 
hauek dira datuak: 

 

URTEA EAE 

2015 14.765 

2013 14.943 

2011 7.519 

 
2011ko abiapuntua kontuan izanda, bikoiztu egin da bisita kopurua, nahiz azken bi 
urteotan egonkortu egin dela dirudien. Bisita kopuru horri neurria hartzeko, esan behar 
da 2015ean bisita guztien % 2,13 izan zirela euskaraz. “Euskara Justizian” atalekoak 
soilik hartuz gero, ehuneko hori hobexeagoa da: %2,84. 

JustiziaNetek eskaintzen duen zerbitzuetako bat itzulpen juridikoen kontsulta da. 
Kontsulta teminologikoaz gain, beste zenbait aukera ere eskaintzen ditu, hala nola, 
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lege testuak euskaraz kontsultatzekoa eta, batez ere, Justizia Administrazioan 
erabiltzen diren ereduetako testu guztiak eta dokumentuak egiteko erabili izan diren 
testu libreen kopuru handi bat. Egun 300.000 unitatetik gorako corpus bat dago 
eskuragarri, JustiziaNeteko zerbitzu horrez gain baita e-toolbarren, JustiziaBaten eta 
beste zenbait aplikazioren bitartez. 

 

F.4 JSIPen erabilera euskaraz 

JustiziaSip abokatu eta kanpoko eragile juridikoentzako aplikazioa da Justizia 
Administrazioarekin harreman telematikoa posible egiten duena. Aplikazio hori oraindik 
ere hasi berria denez, ez dago oraingoz euskarazko erabilerari buruzko daturik. 

 

F.5 Profesionalen estraneta euskaraz dutenak 

Adierazle honetaz ere ez dago oraingoz daturik. 
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G Erregistro zibilak 
 

G.1 Euskaraz egindako inskripzioak 

Erregistro zibiletan lau inskripzio mota egin daitezke: jaiotzak, heriotzak, ezkontzak eta 
tutoretzak. Adierazle honetarako lau horietako esanguratsuenetakoa aukeratu zen, 
jaiotza inskripzioena, besteak beste urteetan kexa iturri izan baita inskripzio horiek 
euskaraz egiteko zegoen ezintasunagatik. Zorionez, 2009an erregistro zibiletan Inforeg 
izeneko aplikazioa instalatzen hasi zen, eta harrezkero posible da inskripzio guztiak 
euskaraz egitea eta baita haiei buruzko ziurtagiriak ere euskaraz jasotzea.  

 

URTEA EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2015 %14,88 %2,55 %7,92 %30,64 

2013 %16,86 %2,28 %10,65 %33,36 

2011 %9,98 %1,05 %7,95 %19,99 

 

Ikusten denez, 20011eko datuak oinarri hartuta, gorakada izan da, baina azken 
urteetan beherakada txiki bat gertatu da, Araban izan ezik. 

 

G.2 Euskaraz egindako ezkontzak eta interprete bidez egindakoak 

Adierazle honekin gertatzen da tokian tokiko datu bilketa eskatzen duten gainerako 
adierazleekin geratu dena: 2011n bagenituen lan hori egiteko giza baliabideak, baina 
gerokoetan ez. Esan beharra  dago 2011ko ezkontzei buruzko datuetan bi mota biltzen 
direla, zuzenean euskaraz egindakoak gehi interpretearen bidez egindakoak. 

Azpimarratzekoa da Arabako datua beste lurraldeetakoa baino hobea izatea, Erregistro 
Zibileko magistratuaren ahaleginaren emaitza garbia, erdalduna izan arren trebakuntza 
saio berezi batzuen bitartez ezkontzak euskaraz egiteko gaitasuna lortu baitzuen. 

 

2011 EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

G.2 Euskaraz egindako 
ezkontzak eta interprete 
bidez egindakoak 

1,67%  3,58%  1,12% 1,85%  

 

Gainerako urteetan zuzenean euskaraz egindako ezkontzen datua falta zaigunez, 
konparazioa egiteko eta bilakaera ikusteko geratzen zaigun aukera bakarra interprete 
bidez egindakoen datuak dira, oso datu partzialak, zuzenean euskaraz egindako 
ezkontzak bazter geratzen direlako. 

Hona hemen datu horiek: 
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URTEA EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2015 42 0 8 34 

2013 27 0 2 25 

2011 10 0 0 10 

 
Datu horietan ere nabarmena da Gipuzkoaren nagusitasuna, baina gogoan izan behar 
da Araban ez dela interprete saiorik egin, magistratuak berak aski gaitasun baduelako 
ezkontzak euskaraz egiteko. 

Nolanahi ere, progresioa erakusten dute datuek, interpretazio saioen gorakadak bere 
apalean demanda igotzen ari dela erakusten baitu, eta gero eta ezkontza gehiago 
egiten direla euskaraz. 

  

Inforeg  

Inforeg erregistro zibiletako inskripzioak eta ematen diren ziurtagiriak euskaraz egiteko 
aukera zabaltzen duen aplikazio informatikoa da. 2009an instalatu zen Justizia 
Jauregietan, eta ordura arte itxita zegoen bide bat zabaldu zuen. Justizia 
Administrazioan urteetan kexa iturri nagusi izan da erregistro zibiletako inskripzioak 
euskaraz egiteko zegoen ezintasuna, pixkanaka desagertzen joan dena.  

2009an bertan insalatu zen barruti judizialetako buru ziren epaitegietan, baina bake 
epaitegietan instalatzeko prozesua luzeagoa eta gorabeheratsuagoa izan da. Hala ere, 
gaur egun ia bake epaitegi guztietan erabiltzen da, H.3 adierazleak (Inforeg instalatuta 
daukaten bake epaitegiak) erakusten duen bezala: 

 

URTEA EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2015 228 49 99 80 

2013 235    

2011 229    

 

Praktikan Inforegen erabilera ia erabatekoa izan arren, badira datuetan islatzen diren 
gorabehera batzuk. 2015ean, esate baterako, bost salbuespen daude: bi Araban, bi 
Bizkaian eta bat Gipuzkoan, baina beti ere unean uneko arazoengatik, erraz 
gainditzeko moduko eragozpenengatik. 
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H Bake epaitegiak 
 

Multzo honetako adierazleak beste atal batzuetan sartu ditugu, haietan hobeto 
daudelakoan: H.1 (Epainet instalatuta duten bake epaitegiak) eta H.2 (Epainet 
erabiltzen dutenak) D atalean sartu ditugu (Idatzizko erabilera). H.3 (Inforeg 
instalatuta duten bake epaitegiak), berriz, G atalean, gainerako erregistro zibilekin 
batera. 
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I Bestelakoak  

 

I.1 Kexak 

Adierazle honetan jasotzen dira herritarrek idatziz aurkeztutako kexak, Justizia 
Administrazioko organo batean euskarazko zerbitzua eskatu eta behar bezala eman ez 
zaionean sortutako egoerengatik jarriak. Hau da kexa kopururaren bilakaera: 

 

URTEA EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

2015 4 0 1 3 

2013 5 0 5 0 

2011 10 1 2 7 

 

Ikusten denez, kexa kopurua ez da oso handia. Egia esanda, Justizia Administrazioak 
dituen mugak ezagututa, espero zitekeena baino apalagoa dela esan liteke. 

Gainera, azken urteetan jaitsiera sumatzen da herritarrek aurkeztutako kexetan. 
Jaitsiera horren arrazoia seguru asko Inforegen instalazioak ekarri duen aldaketan 
egon liteke. Izan ere, aplikazio hori martxan jarri aurretik, kexa batzuk jaiotza 
inskripzioak euskaraz egiteko ezintasunak eraginadakoak ziren, eta orain arazo hori 
desagertu egin da. 

 

I.2 Kanpo kontratazioan hizkuntza irizpidea jasotzea 

Justizia Administraziorekin lankidetzan aritzeko kontratatzen diren enpresei eskatzen 
zaiena jasotzen da adierazle honetan. Kanpo kontratazioan hizkuntza irizpideak 
jasotzen eta errespetatzen diren kasuak honako hauek dira, ehunekoetan: 

 

URTEA EAE 

2015 %100 

2013 %100 

2011 %100 

 

Garbi dago kanpo kontratazioan erabiltzen den irizpidea errespetatu egiten dela. 
Zerbitzua eskaintzen duten enpresek (Deitu, Eduki…) hizkuntza irizpideak 
errespetatzen dituzte, eta bi hizkuntza ofizialetan ematen dute zerbitzua. 
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3. ONDORIOAK 

 
1.- Hizkuntza gaitasuna 

• Gorakada nabarmena izan da azken urteetan. 174/2010 Dekretuak kidego 
bakoitzari ezarritako hizkuntza eskakizuna kontuan hartuta, egun %34,54 dira 
lanpostuari dagokion maila egiaztatua dutenak. 

• Kidego guztietan (laguntzaileak, izapidegileak, kudeatzaileak) egin da aurrera, 
auzitegiko medikuen salbuespenarekin, horien artean %10ek baizik ez baitu 3.HE 
egiaztatua. 

• Transferitu gabeko kidegoetan (epaileak, fiskalak, letraduak) euskararen ezagutza 
maila oso apala da: epaileen % 7k du 3.HE, fiskalen %2k eta Justizia 
Administrazioaren letraduen %9k. 

 

2.- Prestakuntza 

• Justizia Administrazioko langileen prestakuntzan urteetan egindako lanaren 
emaitza da gaitasunean izan den hobekuntza. Euskarazko klaseetan parte hartzen 
duten langileen kopuruan, ordea, jaitsiera gertatu da 2007ko maximo 
historikoetatik, baina azken urteetan egonkortu egin da nolabait ikasleen kopurua. 
Ez transferituen artean nahiko txikia da euskara ikastaroetara jotzen dutenen 
kopurua, baina hor ere egonkor samarra. 

• Ohiko ikastaroez gain, ahalegina egin da Justizia Administrazioko langileei 
berariazko prestakuntza emateko. 2011ra arte ematen ziren trebakuntza saioen 
ordez, Orekaon modulu bereziak diseinatu, eskaini eta eman dira urtero. 

• Hutsune nabarmena dago euskara ikastaroetatik kanpoko prestakuntzan, 
langileentzako eta epaileentzako ikastaro profesionaletan Sailak urtero egiten duen 
eskaintzan ez baita euskaraz emandako ikastarorik eskaintzen. 

 

3.- Idatzizko erabilera   

• Gorakada ikusgarria izan da Justizia Administrazioan erabiltzen diren 
dokumentuetan, azken lau urteetan eredu elebidunen kopurua %35etik %65era 
pasa baita. Aurrerakada hori, gainera, jurisdikzio eta lurralde guztietan gertatu da. 

• Hazkunde honen atzean, besteak beste, Euskara Batzordearen lana dago, urtero 
200dik gora agiri estandaritzen baitira. Egun erabiltzen diren dokumentuen %34 
daude bi hizkuntzetan ateratzeko prest, baina, erabilienak direnez, azkenean bi 
heren dira elebidun ateratzen direnak. Normalizatzeko geratzen diren 
dokumentuak dira zailenak, testu libre asko dutelako. Arazo hori aztertzeko EHUko 
IXA taldearekin elkarlana dago aurreikusita. 

• Aplikazio informatikoetan izandako aurrerapenak ere izan du zerikusia agiri 
elebidunen gorakadan, JustiziaBat aplikazioa hedatzearekin batera etorri baita 
igoera hori. Nolanahi ere, oraindik gutxi dira aplikazio informatikoak euskaraz 
erabiltzen dituzten langileak. Langileen intranetaren kasuan datuak hobeak dira 
(%10 inguru dira euskaraz dutenak), baina oraindik apalak. 
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• Euskaraz lan egiteko tresnetan ere ahalegin handia egin da: e-toolbarra, 
terminologia kontsultak, lege testuak euskaratzea… Aukera horiek denak 
langileenganatzeko ere ikastaroak ematen dira. 

• Euskaraz jartzen diren demanda eta salaketetan datuak oso apalak dira, nahiz eta 
azken urteetan hor ere gorakada sumatzen den, Gipuzkoaren nagusitasun 
nabarmenarekin. Auzia Euskaraz proiektuaren barruan abokatuekin lana egiten 
hasiak dira egoera hobetzeko. 

• Gauzak horrela, orain arte zaila izan da euskaraz bideratutako prozedurarik izatea, 
eta euskaraz ere emandako epaien kopurua ia testimoniala da. Baina horretan ere 
lehen saioak hasiak dira Gernikan eta Bergaran talde interdiziplinarrak sortzeko eta 
epaileen adostasuna lortzeko. 

 

5.- Ahozko erabilera 

• Justizia Administrazioko prozeduretan oso txikia da euskararen ahozko erabilera. 
Euskaraz egiten diren deklarazioetan eta agerraldietan gorakada nabarmena 
gertatu da azken urteetan (itzultzaileen zerbitzuak egindako interpretazio saioek 
ere hori erakusten dute), baina kopuruak oraindik ere oso xumeak dira. 

• Euskara hutsez egindako epaiketa bat oraindik ere desideratum bat da. Baina 
horretara iristeko oinarriak jartzen ari dira, eta zenbait tokitan adostasunak lortu 
dira epaiketa batzuk euskaraz egin ahal izateko (adostasunezko dibortzioak, 
monitorioak, adostasunezko alkoholemia kasuak…). 

• Herritarrari ematen zaion ahozko harreran ere bide luzea dago egoera hobetzen 
joateko, bai telefonozko harreran, bai epaitegian bertan egiten den aurrez 
aurrekoan. 

• Langileen arteko bulego barruko ahozko jardunean ere nahiko txikia da euskararen 
presentzia (%8,65), Gipuzkoan hobea den arren (%26,32). 

 

6.- Erregistro zibilak 

• Euskaraz egindako inskripzioen kopurua gaur egun %15 ingurukoa da. Kontuan 
izan behar da Inforeg aplikazio informatikoa instalatu arte aukera hori ezinezkoa 
zela, eta ezintasun hori beti kexa iturri handia izan dela. Gaur egun, zorionez, 
euskarazko inskripzioak egiteko eskubidea bermatuta dago barruti judizial 
guztietan, bake epaitegi bakar batzuen salbuespenarekin.  

• Euskaraz egiten diren ezkontzen kopurua oso txikia da. Epaile eta magistratuen 
hizkuntza gaitasun ezak gehienetan interprete bidez egitera behartzen ditu 
ezkongaiak, eta horrek herritar asko atzerarazten ditu. 

 

7.- Bake epaitegiak 

• Epainet aplikazio informatikoa ezarri zenetik bake epaitegietan egiten diren agiri 
guztiak elebidunak dira. 2011n bake epaitegien erdietan erabiltzen zen aplikazio 
hori, baina 2015ean ia guztiak baliatzen dira Epainet aplikazioaz. Bi salbuespen 
besterik ez dago, eta erraz konpontzeko moduko arrazoiengatik. Esan liteke, 
beraz, agiri elebidunen emaitza ia %100ekoa dela. 
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8.- Auzia Euskaraz proiektua 

• Justizia Administrazioan euskara normalizatzeko lanean azken urteetan sortu den 
proiekturik interesgarriena da. Proiektuaren xede nagusia normalkuntza lanaren 
berbera da: herritarren eskubidea bermatzea auzi bat osorik euskaraz 
izapidetzeko, demanda edo salaketa aurkezten den unetik epaia eman arte. Gaur 
egun, esan daiteke Normalkuntza Planean aurreikusitako helburu eta ekintza 
gehienak proiektu horren baitan lantzen direla. 

• Eragile juridiko guztien lantaldeak sortu dira (abokatuak eta prokuradoreak, 
epaileak, fiskalak eta letraduak), eta baita epaitegietako funtzionarioen artekoak 
ere. Horrez gain, euskara emaileen komunitatea sortu da, eragilekako 
lantaldeetatik abiatu eta sareak sortuz. 

 

9.- HPSrekin lankidetza 

• Normalkuntza plana diseinatu zenetik, 2007. urtetik, gauza asko aldatu dira 
Justiziaren munduan, eta horrek orduan pentsatutako helburu eta ekintza batzuk 
berrikustea dakar ezinbestean. Bulego Judizial Berriarekin batera etorri den 
aldaketa organiko eta funzionalak berrikuntza handiak ekarri ditu auziak 
izapidetzeko moduan, eta, beraz, baita euskara normalizatzeko zereginetan ere. 
Horregatik, normalkuntza planean aurreikusitako lehen plangintzaldia amaitu den 
honetan, komenigarria da helburu eta ekintzei buruzko gogoeta egitea. 

• Plana eguneratzeko asmo horretan lagungarria izan daiteke Hizkuntza Politikako 
Sailburuordetzarekin hasitako lankidetza, gainerako herri administrazioetarako 
erabiltzen diren plangintza moduekin bateratzeko bidean. 

 

 

 

 

 


