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Nafarroako lege-testuak:

lexiko juridiko elebidunaren hustuketa

1. Sarrera. Euskarazko lexiko juridiko-administratiboa: sei ezaugarri

Aurten beteko dira hogeita bost urte, UZEI elkarteak Zuzenbidea hiztegia

argitaratu zuenetik (1985-2010). Hura izan zen lehen aldia, lan batera bilduta ikusten

zituena, modu antolatu eta egituratu baten bidez, euskaraz egon zitekeen lexiko eta

mundu juridikoa.

Lan hori, egungo ikuspegitik bederen, hobetzeko modukoa izan zela uste dugu

gehienok, baina, aldi berean, aitor dezagun gutxi izan direla hura gainditzeko saioak.

Saio horiek, gainera, ez dute, gure iritziz, behar bezala zaindu lexikografia juridikoak

premiazko dituen horiek, hots, sistematikotasuna eta juridikotasuna, bi horiek

hizkuntzaren eskakizunekin uztartuz.

Zalantzarik gabekoa da, azken hogeita bost urte hauetan aldatu eta egokitu egin

dela gure pentsamoldean euskararen moduko hizkuntza gutxietsi eta gutxieneko batek

galdatzen duen normalizazio- eta normatibizazio-lana, zuzenbideari dagokionez

behintzat.

Horrexegatik, eta atari gisa, ez dugu uste alferrekoa denik halako ezaugarri

batzuk zerrendatzea, horiek izan baitira, hain zuzen ere, gaur aurkeztuko dugun

egitasmoaren abiapuntuak.

1.1. Elkarrekiko lana

Lehen ezaugarria da, bistan denez, elkarrekiko lanarena, legelariena eta

hizkuntzaren teknikariena (hau da, itzultzaileena, terminologoena, hizkuntzaren

normalizaziorako teknikariena…). Hori da, izan ere, nahitaezko baldintza, euskararen

normalizazioa eta normatibizazioa abiarazteko, zuzenbidearen munduan.
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1.2. Espezialitate-hizkerak

Bigarren ezaugarria dator azken aldiotan hizkuntzalaritzak gero eta nabariago

barruratu duen gogotik, hain justu ere, espezialitateko hizkerak ikertzeko gogo

horretatik. Horien artean, zuzenbidearena ez da laburrena. Horren adibiderik irtenena da

gaiaren inguruko bibliografia ugaria.

1.3. Itzulpen juridikoa

Hirugarren ezaugarria ageriko zaigu euskararen baitan, itzulpen juridikoaren

bidez. Hori dugu azken urteetako gertaera, hazkunde zabalekoa, eta, horrekin batera,

hark erakarri dituen zereginak, besteak beste, terminologikoa, lexikografikoa,

diskurtsiboa eta pragmatikoa.

1.4. Sistema juridikoa, Nafarroako Foru Komunitatean

Laugarren ezaugarria ematen digu egun bizi dugun antolamendu juridikoak

berak. Hortaz, Mendebaldeko Europak ezarri sistema juridiko baten barruan ari gara,

konstituzioa arau nagusi dugula, eta zuzenbidearen iturburuak hierarkia jakin baten

arabera antolatuta daudela.

Jakina da legearen hizkuntzak baduela horretan lehentasuna, lege idatzia baita

zuzenbidearen maila gorena eramaten duena. Nafarroako Foru Komunitatean ere, horixe

dugu errealitatea, betiere zuzenbide zibilean ohiturari aitortzen zaion lehen lekua

ahantzi gabe. Nolanahi den ere, horrekin batera, ezin ukatuzkoa da egun bi legeria bizi

direla elkarrekin, Nafarroako Foru Komunitatean: aurrenekoa, estatuari dagokiona, eta,

hurrena, Nafarroakoa, horrek dituen berezitasun guztiekin.

1.5. Bi hizkuntza, zuzenbide bera

Horiek horrela, bosgarren ezaugarriak ematen du bidea, agerian uzteko itzulpen

juridikoak duela Nafarroan, Espainiako estatuko beste lurralde euskaldunetan bezalaxe,

halako tenore berezkoa. Izatez, hemen bi hizkuntzen artean itzultzen da zuzenbide bera;

ez, ordea, nazio artean ohiko izaten denez, bi hizkuntzen eta bi zuzenbideen artean,



3

zuzenbide bakoitzak bere hizkuntza duela. Esan dezagun, oraingoz, gai hori, pisurik

gabeko baino, esanguratsu gertatu dela gure eginahaletan.

1.6. Europako legeria

Azkenez, aitor dezagun seigarren ezaugarria, Europako zuzenbidea ere hortxe

dagoela gogorarazteko, Nafarroako Foru Komunitatean indarreko zuzenbidea dela eta,

egun batean, luze baino lehen, hura izango zaigula, beharbada euskararen bitartez,

euskaldunon arteko lotunea eta partaidetzarako lanabesa.

2. Egitasmoaren nondik norakoak

2.1. Euskaltzaindiaren eta Euskarabidearen arteko hitzarmena: helburuak

Aurreko sei ezaugarri horiek baliatu ditugu, gure ustez hurrengo urteetan

euskarak egin beharreko bideetatik bat azaltzeko, batez ere, mundu juridiko eta

administratiboan.

Begien bistakoa da, orobat, langintza zabal eta amaierarik gabeko horretan,

pausoz pauso joan behar dela. Pauso horien artean, laburrena ez da, inolaz ere, egun

hona batzen gaituena, alegia, terminologia juridiko-administratiboarena.

Langintza horretarako aurkeztuko dugu tresna berria, tresna hori lagungarri izan

daitekeelako, gure aburuz, aurrerapauso hori emateko, euskarazko lexikografia eta

terminologia juridikoan, geroago azalduko dugun bezala.

Aurrerapauso horrek berarekin dakar, datu-base baten bidez, Nafarroako foru-

legeen corpusa oinarri hartuta, horren hustuketa edo erauzketa elebiduna egitea. Datu

zehatzak jarraian emango ditugu.

Aurretiaz, alabaina, egin dezagun, sarrera laburra, Euskaltzaindiak eta

Nafarroako Gobernuak (Euskarabideak) egitasmo hau nola bultzatu duten adierazteko.

2.2. Hautuaren arrazoiak

2007. urtean Euskaltzaindiak egin zuen proposamena, eta proposamen horrek

kontuan hartzen zituen ingurumari oso desberdinak. Lehena zen Nafarroako
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itzultzaileek sarrera izatea, egun euskaraz egiten den terminologia juridiko-

administratiboan. Bigarrena, haiek ere lanabes berria izatea, beraiek egiten duten

itzultze-lan horretan, lagungarri izan zekien eurek sortutako terminologia sistematizatua,

kontsultarako prest eta gerogarrenean zuzenketarako ere gaitua. Horretan, Nafarroako

lege-testuak ziren egokienak, horiek baitute goi maila, lehen esan dugun moduan,

Nafarroako antolamendu juridikoan.

Horretan geniharduela, bestelako helburuak ere bete genitzakeela uste genuen,

euskararentzat eta akademiarentzat: bateko, Nafarroako Foru Komunitatean ari diren

itzultzaile eta teknikarien lana Nafarroatik kanpo ezagutaraztea; eta, besteko, ezaupide

hori erabilgarri izatea eragile juridikoen artean, datu-base baten bidez, datu-base

horretara biltzen genituela hainbat unitate lexikal, geroago Euskaltzaindiak ere erabil

zitzakeenak bere erabaki lexikalak hartzerakoan, Hiztegi Batuan nahiz osterantzekoetan.

Bazen, bestalde, halako abantaila eta muga, eginkizun horretan. Muga zen lege-

testuen kopuruak ezartzen zuena. Abantaila ere, bide beretik zetorren, lege-testu

elebidun horiek itzultzaile-talde jakin eta zehatz baten eskutik zetozelako. Hartara,

norberak itzultzean izan dezakeen tankera eta eitea kontuan hartuta, argi dago horiek

ahalbidetzen zutela, corpusaren aldetik bederen, ezaugarri testual eta paratestual

bateratsuak.

3. Egitasmoaren edukia

3.1. Nafarroako lege-testuak: zerrenda

Berrogeita lau (44) arauk osatzen dute corpusa. Corpus hitz hori erabiltzen dugu,

MIRIAM URKIAK emandako definizioaren haritik:

Corpusa, adiera modernoan, baliabidea da, zehatzago:

hizkuntzaren atal baten erakusgarri gisa erabiltzen den testu-multzo

elektroniko egituratua, erabilera errealak jasotzen dituena, betiere

irizpide zehatz batzuen arabera (MIRIAM URKIA, Corpusgintzaren

garrantzia…, 1. or.).
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Esan gabe doa corpusaren osaera Euskaltzaindiaren eta Nafarroako Gobernuaren

artean adostu genuela. Horrela, corpusa osatzen duten berrogeita lau lege-testu

horietatik hiru (3) foru-dekretuak dira.

Gaztelania Euskara

TEXTO LEGAL LEGE-TESTUA

LFREAN

Decreto Foral Legislativo
150/2002, de 2 de julio,
por que se aprueba el
Texto Refundido de la

Ley Foral del Registro de
Explotaciones Agrarias de

Navarra

NNUEFL

150/2002 Legegintzako
Foru Dekretua, uztailaren

2koa. Onesten du
Nafarroako Nekazaritza
Ustiategien Erregistroari
buruzko Foru Legearen

Testu Bategina

DFLTRLFCPN

Decreto Foral Legislativo
213/2002, de 14 de

octubre, por el que se
aprueba el Texto

Refundido de la Ley Foral
de Cuerpos de Policía de

Navarra

NPKFLTBLFD

213/2002 Legegintzako
Foru Dekretua, urriaren

14koa, Nafarroako Polizia
Kidegoei buruzko Foru

Legearen Testu Bategina
onesten duena

ISD

Decreto Foral Legislativo
250/2002, de 16 de

diciembre, por el que se
aprueba el Texto
Refundido de las
Disposiciones del
Impuesto sobre

Sucesiones y Donaciones

ODZ

250/2002 Legegintzako
Foru Dekretua,

abenduaren 16koa,
Oinordetzen eta

Dohaintzen gaineko
Zergaren Testu Bategina

onesten duena

Gainerakoak, hau da, berrogeita bat (41) foru-legeak dira.

Gaztelania Euskara

TEXTO LEGAL LEGE-TESTUA

LFDPN

Ley Foral 4/2000, de 3 de
julio, del Defensor del

Pueblo de la Comunidad
Foral de Navarra

NAFL

4/2000 Foru Legea,
uztailaren 3koa,
Nafarroako Foru

Komunitateko Arartekoari
buruzkoa

LFTRDRLFA

Ley Foral 5/2000, de 3 de
julio, por la que se
modifica el Texto
Refundido de las

Disposiciones de rango
legal sobre Financiación

Agraria

NFLMXTBFL

5/2000 Foru Legea,
uztailaren 3koa,
Nekazaritzako

Finantzaketari buruzko
lege mailako xedapenen
testu Bategina aldatzen

duena
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LFIJPE

Ley Foral 6/2000, de 3 de
julio, para la Igualdad
Jurídica de las Parejas

Estables

BEBJFL

6/2000 Foru Legea,
uztailaren 3koa, Bikote

Egonkorrentzako
Berdintasun Juridikoari

buruzkoa

LFSAN
Ley Foral 11/2000, de 16
de noviembre, de Sanidad

Animal de Navarra
AOFL

11/2000 Foru Legea,
azaroaren 16koa, Abereen

Osasunari buruzkoa

LFAF

Ley Foral 12/2000, de 16
de noviembre, de

Atención Farmacéutica de
Navarra

FLFL
12/2000 Foru Legea,

irailaren 16koa, Farmazia
Laguntzari buruzkoa

LFGTN
Ley Foral 13/2000, de 14

de diciembre, General
Tributaria

NTFLO
13/2000 Foru Lege

Orokorra, abenduaren
14koa, Tributuei buruzkoa

LFTPPACFNOA

Ley Foral 7/2001, de 7 de
marzo, de Tasas y Precios

Públicos de la
Administración de la
Comunidad Foral de

Navarra y de sus
Organismos Autónomos

NFKAEATPPFL

7/2001 Foru Legea,
martxoaren 27koa,
Nafarroako Foru
Komunitateko

Administrazioaren eta
haren Erakunde

Autonomoen tasa eta
prezio publikoei buruzkoa

LFCDN
Ley Foral 5/2001, de 9 de
marzo, de Cooperación al

Desarrollo de Navarra
GLFL

5/2001 Foru Legea,
martxoaren 9koa,

Garapenaren aldeko
Lankidetzari buruzkoa

LFDN
Ley Foral 15/2001, de 5
de julio, del Deporte de

Navarra
NKFL

15/2001 Foru Legea,
uztailaren 5ekoa,

Nafarroako Kirolari
buruzkoa

LFAANCAN

Ley Foral 18/2001, de 5
de julio, por la que se
regula la Actividad

Audiovisual en Navarra y
se crea el Consejo

Audiovisual de Navarra

NIJNIKFL

18/2001 Foru Legea,
uztailaren 5ekoa,
Nafarroako Ikus-

entzunezkoen jarduera
arautu eta Nafarroako

Ikus-entzunezkoen
Kontseilua sortzen duena

LFRCN
Ley Foral 17/2001, de 12
de julio, Reguladora del

Comercio en Navarra
NMAFL

17/2001 Foru Legea,
uztailaren 12koa,

Nafarroan merkataritza
arautzen duena
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LFIA
Ley Foral 1/2002, de 7 de
marzo, de Infraestructuras

Agrícolas
NAFL

1/2002 Foru Legea,
martxoaren 7koa,

Nekazaritza Azpiegiturei
buruzkoa

LFDPVAIDC

Ley Foral 11/2002, de 6
de mayo, sobre los

Derechos del Paciente a
las Voluntades

Anticipadas, a la
Información y la

Documentación Clínica de
Navarra

GEABIAKFL

11/2002 Foru Legea,
maiatzaren 6koa,
Gaixoaren zenbait

Eskubide, hain zuzen ere
Biziaren gaineko

Aurretiazko Borondateak
egitekoa eta Informazioa

eta Agiri Klinikoak
eskuratzekoa, arautzen

dituena

LFEPA

Ley Foral 19/2002, de 21
de junio, reguladora de la
Educación de Personas

Adultas

HHFL

19/2002 Foru Legea,
ekainaren 21ekoa,

Helduen Hezkuntza
arautzen duena

LFREAN

Decreto Foral Legislativo
150/2002, de 2 de julio,
por que se aprueba el
Texto Refundido de la

Ley Foral del Registro de
Explotaciones Agrarias de

Navarra

NNUEFL

150/2002 Legegintzako
Foru Dekretua, uztailaren

2koa. Onesten du
Nafarroako Nekazaritza
Ustiategien Erregistroari
buruzko Foru Legearen

testu Bategina

DFLTRLFCPN

Decreto Foral Legislativo
213/2002, de 14 de

octubre, por el que se
aprueba el Texto

Refundido de la Ley Foral
de Cuerpos de Policía de

Navarra

NPKFLTBLFD

213/2002 Legegintzako
Foru Dekretua, urriaren

14koa, Nafarroako Polizia
Kidegoei buruzko Foru

Legearen Testu Bategina
onesten duena

LFSBN

Ley Foral 32/2002, de 19
de noviembre, por la que

se regula el Sistema
Bibliotecario de Navarra

NLSFL

32/2002 Foru Legea,
azaroaren 19koa,

Nafarroako Liburutegien
Sistema arautzen duena

LFAFPMN

Ley Foral 34/2002, de 10
de diciembre, de

Acogimiento Familiar de
Personas Mayores de

Navarra

PZFHFL

34/2002 Foru Legea,
abenduaren 10ekoa,
Pertsona Zaharrak
Familian Hartzeari

buruzkoa
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ISD

Decreto Foral Legislativo
250/2002, de 16 de

diciembre, por el que se
aprueba el Texto
Refundido de las
Disposiciones del
Impuesto sobre

Sucesiones y Donaciones

ODZ

250/2002 Legegintzako
Foru Dekretua,

abenduaren 16koa,
Oinordetzen eta

Dohaintzen gaineko
Zergaren Testu Bategina

onesten duena

LFOTU

Ley Foral 35/2002, de 20
de diciembre, de

Ordenación del Territorio
y Urbanismo

LAHFL

35/2002 Foru Legea,
abenduaren 20koa,

lurraldearen
antolamenduari eta

hirigintzari buruzkoa

LFTN
Ley Foral 7/2003, de 14

de febrero, de Turismo de
Navarra

TFL
7/2003 Foru Legea,

otsailaren 14koa,
Turismoari buruzkoa

LFDRN
Ley Foral 17/2003, de 17
de marzo, de Desarrollo

Rural de Navarra
NLGFL

17/2003 Foru Legea,
martxoaren 17koa,
Nafarroako Landa

Garapenari buruzkoa

LFFN
Ley Foral 20/2003, de 25

de marzo, de familias
numerosas

FUFL
20/2003 Foru Legea,
martxoaren 25ekoa,

Familia ugariei buruzkoa

LFMLFCPN

Ley Foral 30/2003, de 4
de abril, de Modificación
de los artículos 35 y 43

del Texto Refundido de la
Ley Foral de Cuerpos de

Policía de Navarra,
aprobado por el Decreto
Foral Legislativo 213/
2002, de 14 de octubre

NPKFLAFL

30/2003 Foru Legea,
apirilaren 4koa,

Nafarroako Polizia
Kidegoei buruzko Foru

Legearen Testu
Bategineko 35. eta 43.
artikuluak aldatzekoa,

zeina urriaren 14ko
213/2002 Legegintzako
Foru Dekretuak onetsi

baitzuen

LFMLREPN

Ley Foral 4/2004, de 2 de
junio, de modificación del
artículo 21 de la Ley Foral

16/1986, de 17 de
noviembre, reguladora de

las elecciones al
Parlamento de Navarra

NPHFLAFL

4/2004 Foru Legea,
ekainaren 2koa,

Nafarroako
Parlamenturako

hauteskundeak arautzen
dituen azaroaren 17ko

16/1986 Foru Legeko 21.
artikulua aldatzen duena



9

LFPPVN

Ley Foral 8/2004, de 24
de junio, de Protección

Pública a la Vivienda en
Navarra

NEBPFL

8/2004 Foru Legea,
ekainaren 24koa,

Nafarroan Etxebizitzari
Babes Publikoa emateari

buruzkoa

LFGNP

Ley Foral 14/2004, de 3
de diciembre, del

Gobierno de Navarra y de
su Presidente

NGLFL

14/2004 Foru Legea,
abenduaren 3koa,

Nafarroako Gobernuari
eta Lehendakariari

Buruzkoa

LFACFN

Ley Foral 15/2004, de 3
de diciembre, de la

Administración de la
Comunidad Foral de

Navarra

NFKAFL

15/2004 Foru Legea,
abenduaren 3koa,
Nafarroako Foru
Komunitateko

Administrazioari
buruzkoa

LFCFRFPHLTN

Ley Foral 17/2004, de 3
de diciembre, por la que
se establece la Cuantía y
Fórmula de Reparto del

Fondo de Participación de
las Haciendas Locales en
los Tributos de Navarra

para los ejercicios
presupuestarios de 2005 a

2008

TONTPFZBFFL

17/2004 Foru Legea,
abenduaren 3koa, toki
ogasunek Nafarroako

tributuetan parte hartzeko
funtsaren zenbatekoa eta

banatzeko formula
ezartzen dituena 2005etik

2008ra bitarteko
aurrekontu-ekitaldietarako

LFIPA

Ley Foral 4/2005, de 22
de marzo, de intervención

para la protección
ambiental

IBEHFL

4/2005 Foru Legea,
martxoaren 22koa,

ingurumena babesteko
esku hartzeari buruzkoa

LFPCAEN

Ley Foral 8/2005, de 1 de
julio, de Protección Civil

y Atención de
Emergencias de Navarra

NBZLKFL

8/2005 Foru Legea,
uztailaren 1ekoa,

Nafarroako Babes Zibilari
eta Larrialdien

Kudeaketari buruzkoa

LFT
Ley Foral 9/2005, de 6 de

julio, del Taxi
TaFL

9/2005 Foru Legea,
uztailaren 6koa, Taxiei

buruzkoa

LFOAPMN

Ley Foral 10/2005, de 9
de noviembre, de
Ordenación del

Alumbrado para la
Protección del Medio

Nocturno

AGIBAFL

10/2005 Foru Legea,
azaroaren 9koa, Argiteria

Gaueko Ingurumena
Babestearren Antolatzeari

buruzkoa
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LFS
Ley Foral 11/2005, de 9

de noviembre, de
Subvenciones

DFL
11/2005 Foru Legea,

azaroren 9koa,
Dirulaguntzei buruzkoa

LFPCN

Ley Foral 14/2005, de 22
de Noviembre, del

Patrimonio Cultural de
Navarra

NKOFL

14/2005 Foru Legea,
azaroaren 22koa,
Nafarroako kultur

ondareari buruzkoa

LFPAPIA

Ley Foral 15/2005, de 5
de diciembre, de

Promoción, Atención y
Protección a la Infancia y

a la Adolescencia

HNSLBFL

15/2005 Foru Legea,
abenduaren 5ekoa,
haurrentzako eta
nerabeentzako

sustapenari, laguntzari eta
babesari buruzkoa

LFOV
Ley Foral 16/2005, de 5

de diciembre, de
Ordenación Vitivinícola

MAAFL

16/2005 Foru Legea,
abenduaren 5ekoa,
Mahastizaintza eta

Ardogintza arautzeari
buruzkoa

LFCPN
Ley Foral 17/2005, de 22
de diciembre, de Caza y

Pesca de Navarra
NEAFL

17/2005 Foru Legea,
abenduaren 22koa,

Nafarroako ehizari eta
arrantzari buruzkoa

LFEPPCSP

Ley Foral 21/2005, DE
29 de diciembre, de
Evaluación de las

Políticas Públicas y de la
Calidad de los Servicios

Públicos

PPZPKEFL

21/2005 Foru Legea,
abenduaren 29koa,

Politika Publikoak eta
Zerbitzu Publikoen

Kalitatea ebaluatzeari
buruzkoa

LFCP
Ley Foral 6/2006, de 9 de

junio, de Contratos
Públicos

KPFL
6/2006 Foru Legea,

ekainaren 9koa, Kontratu
Publikoei buruzkoa

LFDCU

Ley Foral 7/2006, de 20
de junio, de Defensa de

los Consumidores y
Usuarios

KEBFL

7/2006 Foru Legea,
ekainaren 20koa,

Kontsumitzaileak eta
Erabiltzaileak Babesteari

buruzkoa

LFSPN
Ley Foral 8/2006, de 20
de junio, de Seguridad

Pública de Navarra
NSPFL

8/2006 Foru Legea,
ekainaren 20koa,

Nafarroako Segurtasun
Publikoari buruzkoa
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LFRRTCN

Ley Foral 12/2006, de 21
de noviembre, del

Registro de la Riqueza
Territorial y de los

Catastros de Navarra

NLAEKFL

12/2006 Foru Legea,
azaroaren 21ekoa,

Nafarroako Lurralde
Aberastasunaren
Erregistroari eta

Katastroei buruzkoa

LFCN
Ley Foral 14/2006, de 11

de diciembre, de
Cooperativas de Navarra

NKFL

14/2006 Foru Legea,
abenduaren 11koa,

Nafarroako Kooperatibei
buruzkoa

3.2. Nafarroako lege-testuak: zuzenbidearen adarrak

Lege-testuak zuzenbidearen adar guztietakoak dira. Zenbait nabarmentzekotan,

jarraikoak:

3.2.1. Tributu-zuzenbidea:

Gaztelania Euskara

TEXTO LEGAL LEGE-TESTUA

LFGTN
Ley Foral 13/2000, de 14

de diciembre, General
Tributaria

NTFLO
13/2000 Foru Lege

Orokorra, abenduaren
14koa, Tributuei buruzkoa

LFTPPACFNOA

Ley Foral 7/2001, de 7 de
marzo, de Tasas y Precios

Públicos de la
Administración de la
Comunidad Foral de

Navarra y de sus
Organismos Autónomos

NFKAEATPPFL

7/2001 Foru Legea,
martxoaren 27koa,
Nafarroako Foru
Komunitateko

Administrazioaren eta
haren Erakunde

Autonomoen tasa eta
prezio publikoei buruzkoa

ISD

Decreto Foral Legislativo
250/2002, de 16 de

diciembre, por el que se
aprueba el Texto
Refundido de las
Disposiciones del
Impuesto sobre

Sucesiones y Donaciones

ODZ

250/2002 Legegintzako
Foru Dekretua,

abenduaren 16koa,
Oinordetzen eta

Dohaintzen gaineko
Zergaren Testu Bategina

onesten duena
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LFCFRFPHLTN

Ley Foral 17/2004, de 3
de diciembre, por la que
se establece la Cuantía y
Fórmula de Reparto del

Fondo de Participación de
las Haciendas Locales en
los Tributos de Navarra

para los ejercicios
presupuestarios de 2005 a

2008

TONTPFZBFFL

17/2004 Foru Legea,
abenduaren 3koa, toki
ogasunek Nafarroako

tributuetan parte hartzeko
funtsaren zenbatekoa eta

banatzeko formula
ezartzen dituena 2005etik

2008ra bitarteko
aurrekontu-ekitaldietarako

3.2.2. Nekazaritza-zuzenbidea:

Gaztelania Euskara

TEXTO LEGAL LEGE-TESTUA

LFIA
Ley Foral 1/2002, de 7 de
marzo, de Infraestructuras

Agrícolas
NAFL

1/2002 Foru Legea,
martxoaren 7koa,

Nekazaritza Azpiegiturei
buruzkoa

LFTRDRLFA

Ley Foral 5/2000, de 3 de
julio, por la que se
modifica el Texto
Refundido de las

Disposiciones de rango
legal sobre Financiación

Agraria

NFLMXTBFL

5/2000 Foru Legea,
uztailaren 3koa,
Nekazaritzako

Finantzaketari buruzko
lege mailako xedapenen
testu Bategina aldatzen

duena

LFREAN

Decreto Foral Legislativo
150/2002, de 2 de julio,
por que se aprueba el
Texto Refundido de la

Ley Foral del Registro de
Explotaciones Agrarias de

Navarra

NNUEFL

150/2002 Legegintzako
Foru Dekretua, uztailaren

2koa. Onesten du
Nafarroako Nekazaritza
Ustiategien Erregistroari
buruzko Foru Legearen

testu Bategina

LFDRN
Ley Foral 17/2003, de 17
de marzo, de Desarrollo

Rural de Navarra
NLGFL

17/2003 Foru Legea,
martxoaren 17koa,
Nafarroako Landa

Garapenari buruzkoa
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3.2.3. Zuzenbide politikoa:

Gaztelania Euskara

TEXTO LEGAL LEGE-TESTUA

LFMLREPN

Ley Foral 4/2004, de 2 de
junio, de modificación del
artículo 21 de la Ley Foral

16/1986, de 17 de
noviembre, reguladora de

las elecciones al
Parlamento de Navarra

NPHFLAFL

4/2004 Foru Legea,
ekainaren 2koa,

Nafarroako
Parlamenturako

hauteskundeak arautzen
dituen azaroaren 17ko

16/1986 Foru Legeko 21.
artikulua aldatzen duena

LFDPN

Ley Foral 4/2000, de 3 de
julio, del Defensor del

Pueblo de la Comunidad
Foral de Navarra

NAFL

4/2000 Foru Legea,
uztailaren 3koa,
Nafarroako Foru

Komunitateko Arartekoari
buruzkoa

LFGNP

Ley Foral 14/2004, de 3
de diciembre, del

Gobierno de Navarra y de
su Presidente

NGLFL

14/2004 Foru Legea,
abenduaren 3koa,

Nafarroako Gobernuari
eta Lehendakariari

Buruzkoa

LFACFN

Ley Foral 15/2004, de 3
de diciembre, de la

Administración de la
Comunidad Foral de

Navarra

NFKAFL

15/2004 Foru Legea,
abenduaren 3koa,
Nafarroako Foru
Komunitateko

Administrazioari
buruzkoa

3.2.4. Merkataritza-zuzenbidea:

Gaztelania Euskara

TEXTO LEGAL LEGE-TESTUA

LFCN
Ley Foral 14/2006, de 11

de diciembre, de
Cooperativas de Navarra

NKFL

14/2006 Foru Legea,
abenduaren 11koa,

Nafarroako Kooperatibei
buruzkoa

LFDCU

Ley Foral 7/2006, de 20
de junio, de Defensa de

los Consumidores y
Usuarios

KEBFL

7/2006 Foru Legea,
ekainaren 20koa,

Kontsumitzaileak eta
Erabiltzaileak Babesteari

buruzkoa
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LFRCN
Ley Foral 17/2001, de 12
de julio, Reguladora del

Comercio en Navarra
NMAFL

17/2001 Foru Legea,
uztailaren 12koa,

Nafarroan merkataritza
arautzen duena

3.2.5. Administrazio-zuzenbidea:

Gaztelania Euskara

TEXTO LEGAL LEGE-TESTUA

DFLTRLFCPN

Decreto Foral Legislativo
213/2002, de 14 de

octubre, por el que se
aprueba el Texto

Refundido de la Ley Foral
de Cuerpos de Policía de

Navarra

NPKFLTBLFD

213/2002 Legegintzako
Foru Dekretua, urriaren

14koa, Nafarroako Polizia
Kidegoei buruzko Foru

Legearen Testu Bategina
onesten duena

LFOTU

Ley Foral 35/2002, de 20
de diciembre, de

Ordenación del Territorio
y Urbanismo

LAHFL

35/2002 Foru Legea,
abenduaren 20koa,

lurraldearen
antolamenduari eta

hirigintzari buruzkoa

LFSBN

Ley Foral 32/2002, de 19
de noviembre, por la que

se regula el Sistema
Bibliotecario de Navarra

NLSFL

32/2002 Foru Legea,
azaroaren 19koa,

Nafarroako Liburutegien
Sistema arautzen duena

LFTN
Ley Foral 7/2003, de 14

de febrero, de Turismo de
Navarra

TFL
7/2003 Foru Legea,

otsailaren 14koa,
Turismoari buruzkoa

3.3. Nafarroako lege-testuak: aldikadak

Testurik zaharrena 2000koa da:

Gaztelania Euskara

TEXTO LEGAL LEGE-TESTUA

LFDPN

Ley Foral 4/2000, de 3 de
julio, del Defensor del

Pueblo de la Comunidad
Foral de Navarra

NAFL

4/2000 Foru Legea,
uztailaren 3koa,
Nafarroako Foru

Komunitateko Arartekoari
buruzkoa
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Eta arestikoena 2006koa:

Gaztelania Euskara

TEXTO LEGAL LEGE-TESTUA

LFCN
Ley Foral 14/2006, de 11

de diciembre, de
Cooperativas de Navarra

NKFL

14/2006 Foru Legea,
abenduaren 11koa,

Nafarroako Kooperatibei
buruzkoa

3.4. Nafarroako lege-testuak: elebitasuna eta ofizialtasuna

Nafarroako Foru Komunitatean, bertako aldizkari ofiziala (BON/NAO)

gaztelaniaz eta euskaraz argitaratzen da, zein bere aldetik. Hau da, ez da erabiltzen bi

zutabeko sistema, Euskal Autonomia Erkidegoak aukeratu duena; aitzitik, gaztelaniazko

bertsioa eta euskarazkoa bereiz kaleratzen dira. Nolanahi den ere, bata eta bestea

ofizialak dira, eta, ondorenez, bi-biak maila berean baliatu daitezke, besteak beste,

epaitegietan, organo administratiboetan eta abarrekoetan.

Ofizial izateak berarekin dakar kontu handiz idatzi beharra, gaztelaniaren

kasuan, eta kontu handiz itzuli beharra, euskararen kasuan, bata bestea bezain ofiziala

delako.

Nafarroako Aldizkari Ofizialaren webgunea gaztelaniaz kontsultatuz gero, bada

atal edo esteka berezi bat, LEXNAVARRA izenekoa, lege-testuen bilaketa egitea

ahalbidetzen duena.
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Bilaketa hori sistematikoa izan daiteke, hau da, gaika, eta, orobat, Nafarroako

Gobernuaren sail desberdinen araberakoa. Eroso gertatzen da, gertatu ere, argitalpen-

data jakin gabe, eremu jakin batean indarrean dauden foru-arau oinarrizkoak eskuratu

ahal izatea. LEXNAVARRA horren gaztelaniazko bertsioak zorrotz jokatzen du eta

eskainitako testuen indarreko bertsioak eskaintzen ditu, jatorrizko testuak aldian-aldian

izan dituen eraldaketak nabarmenduz. Horretarako, artikulu eraldatuari etiketa jartzen

dio (NV laburdurarekin; “nueva versión”), eta, etiketa horren gainean klik eginez gero,

kasuan kasuko eraldaketa azaltzen da, hots, zein lege izan den eraldatzailea eta zein zen

testuaren aurreko bertsioa.
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Euskaraz, ordea, ez da LEXNAVARRA izenekorik. Eta, beraz, norbaitek arlo

jakin batean indarrean dauden foru-arauak euskaraz eskuratu nahi baditu, ez du

horretarako zuzeneko aukerarik izango, zoritxarrez. Eskaini beharreko zerbitzua dela

uste dugu guk.

3.5. Baliabide teknikoa: Multiterm

Hustuketa terminologikoaren emaitzak jasotzeko, TRADOS lizentziaren barruko

MULTITERM erreminta erabili da. WORDFASTek egun lortu duen zabalkundeari

denik txikiena kendu gabe, eta Erauzterm, Itzulterm eta UZEIren termino-erauzlea

balioetsita, guk erreminta hori aukeratu genuen bere garaian, bi abantaila eskaintzen

zituelako: batetik, datu-baseak MULTITERM horren barruan sortzea eta kudeatzea

erraz gertatzen da, kontsultarako hainbat aukera ematen ditu, eta inprimatzeko ere bai;

eta, beste alde batetik, WORKBENCH deiturikoarekin lanean diharduenak, behin datu-

basea aukeratuta, bistara izango ditu berbategiko sarrerak, halakoak agertzen

zaizkionean itzuli beharreko segmentuan.

3.6. Eskaintza zabala: 7.757 sarrera

Datu zehatza emateko, esan beharra dago datu-baseak zazpi mila zazpiehun eta

berrogeita hamazazpi (7.757) sarrera jasotzen dituela. Kopurua ikusita, eskaintza zabala

dela uste dugu. Gainera, kontuan hartu behar da ez dela horretan bikoizketarik egin,

gaztelaniazko unitateak euskaraz bi ordain dituenean. Haatik, fitxa bakar batera bildu da

informazio hori. Esate baterako, gaztelaniazko explotación hitzaren kasuan, euskarazko

ordainak “ustiategi” eta “esplotazio” dira; orobat, extinción (iraungitze/amaitze) eta

deducción (kenkari/dedukzio) hitzen kasuan. Zenbaketak bikoizketa hori kontuan

hartuko balu, sarrera-kopurua zortzi milatik gorakoa izango litzateke. Ikus ditzagun

aipatu adibide horiek:
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4. Egitasmoaren eduki linguistikoa

4.1. Lexikoaren hustuketa: unitateak zein

Eginkizunen artean ez da izan ñimiñoena datu-basea osatu behar zuten unitateak

hautatzea. Izan ere, gure lana lexikografikoagoa izan da, terminologikoa baino.

Lexikografikoa diogu ikuspegi deskriptiboa izan dugulako gehienbat. Hurrena ere, gure

kezka izan da horra biltzea unitate lexikal soilak (lexemak) eta unitate lexikal

multilexemikoak, bi-biak baitira gure lexikoaren sarrerak:



21

A. Polguère reprend une typologie proposée en lexicologie

explicative et combinatoire dans laquelle les unités lexicales simples

(lexèmes) et les unités multilexémiques (phrasèmes complets) sont

toutes deux traitées comme des entrées de dictionnaire et où les

collocations sont décrites comme des expressions au sein desquelles

les unités lexicales (mono- ou multilexémiques) peuvent apparaître

(Marie-Claude L´Homme et Sylvie Vandaele, Lexicographie…, 5.

or.).

Horretarako arrazoia izan dugu gure iritzia. Hartara, gure ustez, espezialitateko

hizkeretan, unitate lexikal horiek euren balio terminologikoa hartzen dute, eta unitate

lexikal arruntetatik bereizten dira, jokoan diren semantika eta pragmatikaren arabera:

Seule une théorie linguistique cognitive et fonctionnelle, c´est-

à-dire quie renferme des composantes sémantiques et pragmatiques

en plus d´une composante grammaticale, peut décrire le caractère

spécifique des unités terminologiques et rendre compte de ce que ces

unités ont en commun avec les autres unités lexicales non

spécialisées. En outre, la pragmatique est indispensable pour

expliquer l´activation de la valeur terminologique des unités lexicales

(Teresa Cabré, Lexicographie…, 101. or.).

Arean ere, datu-basearen sarrera batzuk unitate lexikal soilak dira, esate

baterako, transmitente eta solar.
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Beste batzuk, aldiz, unitate fraseologikoak dira, konparazio baterako, a puerta

cerrada eta a título oneroso.
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Edota sintagma osoak, hala nola, acta, vivienda eta régimen.
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Lehen esandakoak ez du bazterrean uzten, hala ere, datu-basean sarrerak egiteko

orduan osterantzeko ezaugarriak izatea.

Horrela, lege-testuen ortotipografia gorde dugu. Horrek errazten du unitate

lexikala zein lege-testutik atera eta testu horrekiko fideltasuna. Inork ez dezala ikusi

horretan gure legekeria, lege-testuak duen balio performatibo eta arau-emailea ez

baitugu horretaraino eramaten.

Ez gara larregi arduratu, bide beretik ere, teknika araugileaz, horretarako

zuzentarauak ez baititugu Nafarroan ezagutzen.

Betoz hona bi adibide, azaldutakoaren lagungarri:
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Batetik, letra larriak erabili direnean, euren horretan jaso dira datu-basean,

kasurako, Registro de Adopciones de Navarra eta Registro de Comerciantes Minoristas

de Ventas Especiales de la Comunidad Foral de Navarra izenekoen kasuan.
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Bestetik, hitz elkarketak marrarekin egin direnean edo marrarik gabe, hori ere

jaso egin da, adibidez, moción de censura eta gestión urbanística unitateen kasuan.
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4.2. Unitateak nola aukeratu: irizpide linguistikoak nahiz juridikoak

Ukaezina da, halako datu-base juridikoa egitean, irizpide juridikoak garrantzi

handikoak direla. Irizpide horiek objektibizatzea, haatik, ez da lan erraza. Are gutxiago,

horiek deskribatzea eta zerrendatzea.
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Gaingiroki bederen, esan dezagun hurrengoa:

a) Lege-testu zehatz batzuen gainean egin dugu lan, sistema juridiko oso baten

barruan.

b) Helburu genuen datu-base elebiduna prestatzea, bi ele horiek garatze-maila

desberdina dutela zuzenbidearen munduan.

c) Datu-basea osatzeko corpusa testu itzuliek hornitu dute.

Horiek horrela,

1) Lehenetsi ditugu zuzenbidearen alorrean mundu hori egituratzeko erabili ohi

diren irizpideak, arloka eta kontzeptuka. Horren ondorioz, gure tresnak izan dira

doktrina juridikoak ohiko dituen bereizketak eta sailkapenak, metahizkeraren bidez

gauzatzen direnak. Horrenbestez, kontzeptu abstraktuak dira gehienak, batik bat, unitate

lexikal soilei dagozkienak.

2) Unitate lexikal soilez aparte, sartu ditugu beste tankerakoak, gorago azaldu

dugun legez, guretzat horiek, ezinbestekoak ez ezik, guztiz adierazgarriak baitira

zuzenbidearen esparruan, betiere osagai lexiko, semantiko eta pragmatikoa dutenean,

horiek egiten baititu halakoak esanguratsu diskurtso juridikoaren barruan.

Horrela jokatzean, eskuratu nahi izan dugu THIRY egileak aldarrikatu duena:

Este tratamiento del corpus para su más completa descripción

bien puede parecerse al “vaciado” de la práctica lexicográfica; de

semejante debate se ocupa el apartado siguiente. Anticiparemos sin

embargo aquí que no se confunden para nada las dos prácticas de

terminología y lexicografía, por la mera razón de que nuestro trabajo

del corpus no apunta a un (mal llamado) “vaciado” general (de tipo

lexicográfico) del corpus, sino que se limita a lo relativo a términos-
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nociones, cuyo registro, selección y delimitación se fundamentan en la

estructura nocional (THIRY, Terminología…, 193. or.).

Beste hitz batzuetan esateko, hustuketaz harago joan nahi izan dugu (hustuketa

horrek zama lexikografikoa duelako, eta ez horrenbesteko terminologikoa), nozio

kontzeptua tartekatuz; eta, horren bidez, bi hizkuntzen arteko baliokidetzak bilatu nahi

izan ditugu, horixe baita oinarrizko mekanismoa itzulpen juridikoan. Horrek, bestalde,

abagune ederra eman digu, euskararen kasuan, terminologia baterako oinarriak jarri, eta

normalizaziorako eta normatibizaziorako ekarpenak egiteko.

3) Aurrekoak gorabehera, subjektibotasuna ere gertatu da gure hautuan; hain

justu ere, legelarien subjektibotasuna. Hura, dena den, orekatu nahi izan dugu, lege-

testuak euskaratzeko eginkizunean lehendik daukagun eskarmentuarekin (ESTHER

URRUTIA, Zuzenbidearen irakaskuntza…).

5. Fitxaren osagaiak

Mikroegiturari erreparatzen badiogu, fitxa bakoitzaren osagaiak dira azaldu

beharrekoak. Fitxa guztietan, goiburu moduan, entry number izenekoa agertzen da,

kontagailuak egindako lana islatzeko, besterik gabe. Hori alde batera utzita, fitxaren

osagaiak hurrengoak dira:

5.1. Iturria

Osagai honek bi datu eskaintzen ditu: aurrenekoa, zein lege-testutatik hustu den

unitate lexikala, eta, hurrena, lege-testu horren barruan, zein artikulutan edo zein

xedapenetan dagoen jasota unitate zehatz hori. Betiere, lege-testuaren aipamena egiteko,

izen ofizial osoa erabili beharrean, horren laburdura erabiltzen da, gaztelaniaz eta

euskaraz jarrita, eta, aldamenean, artikuluaren zenbakia.
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5.2. Gaztelaniazko sarrera

Esan bezala, datu-basea itzulpena egin zen norabide berean, hau da, gaztelaniatik

euskarara abiatuta egin da, eta, ondorenez, gaztelaniazko unitate lexikala agertzen da,

iturriaren ondotik.

5.3. Testuingurua gaztelaniaz

Behin unitatea bera jasota, horren testuingurua ageri da, testuinguruaren barruan

hartzen baitu bere esanahi osoa unitate horrek.

Desde el punto de vista comunicativo el texto es el signo

lingüístico primario, es decir, el lenguaje en condiciones normales

sólo se encuentra en los textos (Hoffman, 1998 (1988a) 77-8) por lo

que éste, y no la palabra o la oración, debería ser el núcleo central en

el trabajo con las LE, aunque las investigaciones sobre los planos

léxico y sintáctico también son necesarias (CONTRERAS, El

diccionario…, 71. or.).

5.4. Euskarazko sarrera

Gaztelaniazko alderdia bukatuta, euskarazkoan lehenengo osagaia da

gaztelaniazkoaren ordaina ematea. Hala bada, ordain bi edo gehiago ager daitezke jasota

fitxa berean, lehen esan dugun bezala.

5.5. Testuingurua euskaraz

Euskarazko ordainak ere bere testuingurua behar du eta hori jasota dago fitxa

bakoitzean. Ordainak bat baino gehiago direnean, zein bere testuinguruarekin jaso da;

horrela argiro ikus daiteke egokia den ala ez euskaraz bi ordain egotea, gaztelaniaz

unitate bakarra izanik.

Ikus ditzagun, fitxaren mikroegiturari buruz, zenbait adibide:
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6. Egitasmoaren emaitzak

6.1. Lexiko egituratua: onomasiologia/semasiologia

Lehen puntua da datu-base horren izatea, onomasiologia edo semasiologiaren

aldetik. Esan beharrik ez dago datu-basea modu semasiologikoan antolatu dela.

Makroegituraren osatzea, beraz, hurrenkera alfabetikoan egin da, dela unitate

lexikal soilentzat, dela besteentzat.

Ez dugu iritzi unitate lexikalen arteko batuketa, hitz multzoka egin daitekeena,

eta, gure iritziz, itzulpen juridikoan, eta, areago, legearen korredakzioan pisu
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erabakigarria izan dezakeena (ENEKO OREGI, Korredakzioa araugintzan…). Hori

defendatu dugu berrikitan, eta hortik ikusten dugu bidea, etorkizuneko lexikografia eta

terminologia juridikoan (ANDRES URRUTIA/ESTHER URRUTIA, Onomasiologia

eta terminologia…).

Las palabras que forman parte de una familia se ordenan por

orden alfabético, después de la “cabeza de familia”. A ésta y a cada

palabra de la familia corresponde una entrada aparte con un lema

puesto de relieve. A contagio como cabeza de familia, por ejemplo,

siguen contagiar, contagiarse, contagiosidad, contagioso,

contaminación, contaminado, contaminador y contaminar, y palabras

como container o contal, que vendrían antes de contaminar, aparecen

después, rompiéndose así el orden alfabético. Además, las palabras

que están fuera del lugar que les corresponde alfabéticamente,

aparecen en él también, pero sólo como lema (sin definición),

remitiendo a la cabeza de familia, en nuestro caso, contagio. Este

sistema es, por ejemplo, el del diccionario de M. Moliner (del que

hemos sacado también los ejemplos) (HAENSCH, La lexicografía…,

453. or.).

Horrek ekarriko luke, besteak beste, testu itzulientzat halako barne kohesioa,

testuaren kalitatea, juridikoa nahiz linguistikoa, bermatuko lituzkeena.

Horrek ekarriko luke, berebat, lege-testuaren sistema juridikoa eta bi hizkuntzen

arteko itzulpena edo transposizioa egiteko aukera aparta.

Ildo horretatik, nahiz eta oraingoan barruratu ez, sakondu izan dugu berrikitan

lehen erakutsitako fitxa, gure ustez honako osagai hauek izan beharko lituzkeena,

onomasiologiaren bidean:
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[zk.] Hitz juridikoen multzoa identifikatzea

Arloa:

Iruzkina:

Eremu semantikoa:

[zk. eta letra] ES gaztelaniazko hitza

EU euskarazko ordaina

Lege-testua:

Euskaratze-bidea:

Eta fitxa horren adibideren bat jartzekotan, hona hemen:

[1] Ebazpen judizialak: motak

Arloa: Proz. zuz.

Iruzkina: Epaitegi eta auzitegiek emandako ebazpen judizialak hiru motatakoak izan daitezke:

probidentziak, autoak eta epaiak. Probidentziak izapidetza hutseko ebazpenak dira. Autoek, berriz,

erabakitzen dituzte auzipetuen, akusatzaile partikularren edo auzi-jartzaile zibilen gain zuzeneko eragina

duten intzidenteak edo funtsezko gaiak; epaitegi edo auzitegiaren eskumena; ezespena bidezkoa edo

bidegabea izatea; probidentziaren bat birjartzea; birjartzearen ukatzea; espetxeratzea eta askatzea; froga

edo doako laguntza onartzea edo ukatzea; eta, azkenik, legeen arabera oinarridunak izan behar diren

ebazpenak ere autoak izaten dira. Epaiek, bukatzeko, auzia behin betiko erabakitzen dute auzialdi

bakoitzean.

Eremu semantikoa: Taxonomikoa da.

_________________________________________________________

1. Ebazpen judizialak

1a. Autoa 1b. Probidentzia 1c. Epaia
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[1a] ES auto

EU auto

Lege-testua

PKL.160es: Los autos que resuelvan indicentes se notificarán únicamente a los

Procuradores.

Euskaratze-bidea

PKL.160eu: Intzidenteak ebazten dituzten autoak prokuradoreei bakarrik

jakinaraziko zaizkie.

[1b] ES providencia

EU probidentzia

Lege-testua

PKL.204es: Las providencias se dictarán y firmarán inmediatamente que resulte

de las actuaciones la necesidad de dictarlas, o en el mismo día o el siguiente al en que se

hayan presentado las pretensiones sobre que recaigan.

Euskaratze-bidea

PKL.204eu: Probidentziak eman eta sinatuko dira, horiek emateko beharrizana

sortu bezain laster, edo, probindentzia horiek zein uziri buruzkoak izan eta uzi horiek

aurkezten diren egunaren biharamunean.

[1c] ES sentencia

EU epai

Lege-testua

EK.165es: En las sentencias que pronuncie el Tribunal Supremo en los recursos

de casación o en los de revisión no habrá discordia, quedando al efecto desechados los

resultandos y considerandos que no reúnan mayoría absoluta de votos.

Euskaratze-bidea

EK.165eu: Ez da desadostasunik egongo Auzitegi Gorenak kasazio- edo

berrikuspen-errekurtsoetan ematen dituen epaien inguruan; ondore horretarako, baztertu

egingo dira botoen erabateko gehiengoa lortzen ez duten ikusizkoak eta kontuan

hartuzkoak.

Lehen pausoa dugu, beraz, oraindik semasiologikoa dena, baina molde osoz on

daitekeena, onomasiologiara eramateko, edo, behintzat, biak ahala biak eskaintzeko,

horrekin erdiesten dela tresna osoagoa, itzulpenean edo korredakzioan jokoan diren

sistema juridikoak eta hizkuntzak barruratzen dituena.



43

6.2. Hiztegi lexikografikoa/terminologikoa: definizioen arazoa

Bigarren puntua da datu-basearen izate lexikografikoa edo terminologikoa.

Zerbait eman dugu aditzera hasieran, eta orain hura berretsiko dugu. Hemen ez gaude

datu-base terminologiko huts baten aurrean, lan lexikografiko baten aurrean baino. Egia

da hiztegi, berbategi eta glosarioaren arteko bereizketa ez dela aise zertzen:

Un diccionari general d´una llengua sol tenir pretensions

d´exhaustivitat, i és així que conté un nombre important de mots en

aquesta llista; un diccionari especilitzat, que abraça només un àmbit

del saber, sol partir d´una llista més restringida de mots. Si el nombre

de mots tractat és bastant reduït, en comptes de diccionari, l´obra se

sol anomenar vocabulari o lèxic. Si es tracta d´un recull reduït que

conté només els mots considerats de comprensió difícil en una obra o

en un autor, o aquells sobre els quals convé fer algun aclariment,

aleshores utilitzem el terme glossari (RAFEL, Lexicografía, 15. or.).

Guretzat, berbategia izango litzateke berbarik egokiena, RAFEL lexikografo

katalanaren eskutik, halako unitate lexikalen multzoa, datu-basera bilduta dagoena,

izendatzeko. Datu-base horrek, esan gabe doa, izaera eta informazio mugatua du.

Berbategi elebidun hori, gainera, baliokideen berbategia da, euskararen eta

gaztelaniaren artean; eta erabileraren berbategia ere bada, unitate lexikal horiek lege-

testuaren barruan nola erabiltzen diren erakusten digulako. Horretan ere azpimarratu

behar da ez dela hori maiztasun handikoa gure hiztegietan edo berbategietan,

salbuespenak salbuespen (bata, “AGINTARITZA-ALDIZKARIETATIKAKO HITZ-

BILDUMA/VOCABULARIO DE LOS BOLETINES OFICIALES”; eta, bestea,

“LURRALDE ANTOLAMENDU ETA HIRIGINTZARI BURUZKO HITZ-

BILDUMA/GLOSARIO SOBRE TÉRMINOS DE ORDENACIÓN DEL

TERRITORIO Y URBANISMO”).
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Bi kasuotan hori egiten bada ere, aipamenak ez du lege-testuaren barruko

kokapena eskaintzen, kasu honetan gertatzen den bezalaxe. Azpimarra dezagun

erabileraren berbategi izate hori, gero eta sarriago argitaratzen baitira egun halakoak.

Gure eredua ez da bakarra izan. Aitzitik, eskura izan ditugu, besteak beste,

galegoari eta gaztelaniari dagokiena (“VOCABULARIO XURÍDICO-

ADMINISTRATIVO GALEGO-CASTELÁN”), frantsesari eta gaztelaniari dagokiena

(“LEXIQUE BILINGUE DE TERMES JURIDIQUES, FRANÇAIS-ESPAGNOL”),

eta, horien aldamenean, “DICCIONARIO JURÍDICO. TERMINOLOGÍA DE LA

RESPONSABILIDAD CIVIL (ESPAÑOL-FRANCÉS/FRANCÉS-ESPAÑOL)” eta

“PRIVATE LAW DICTIONARY AND BILINGUAL LEXICONS/DICTIONNAIRE

DE DROIT PRIVÉ ET LEXIQUES BILINGUES”, azken horrek jasotzen baititu, bi

liburukitan, zin-zinezko hiztegiak, elebidunak eta lege-sistema bi batzen dituztenak.

6.3. Hiztegi berezia: hizkera juridikoa, lege-ingurunean

Lexiko hau, bistan da, espezialitateko hizkera baten berbategia da; are

zehatzago, lege-hizkerarena, hori ere azpihizkera dela hizkera juridikoaren barruan,

hizkera administratiboa, auzitegietako hizkera eta zuzenbide-doktrinarena diren ber:

Il y a ainsi trois types de textes qu´on peut qualifier de

juridiques: les textes normatifs, les textes des décisions qui appliquent

ces normes, et enfin les textes qui exposent le contenu des règles de

droit, ceux que l´on désigne d´une façon toute générale par le terme

de doctrine (BOCQUET, La traduction juridique, 10. or.).

Horrek berarekin dakartza lege-hizkerak ezartzen dituen baldintzak eta

ezaugarriak. Ez dugu arlo hori orain sakonduko. Luzea da horren inguruan osa

daitekeen artikulu-zerrenda, esaterako, fraseologiaren gainean dagoena, eta, horren

barruan, esaterako, lokailuen erabilera estrategikoak joka dezakeena.

Idatzi ere, Kanadan idatzi da, ez hain aspaldian, guri ere aplikagarri izan

dakikeguna:
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En common law comme dans les systèmes d´inspiration

romano-germanique, le système conceptuel est entièrement dépendant

du discours. Et, au sein de ce discours du droit, la phraséologie tient

une place de choix. D´où l´importance de trouver et d´employer les

lexèmes susceptibles de se combiner de façon idiomatique pour

formes un énoncé déterminé. Ce phénomène s´appelle, en linguistique,

collocation (ou cooccurrence) (BEAUDOIN, La traduction…, 181.

or.).

Hitz gutxitan esateko, hizkera berezia dugu hau, eduki berezikoa, eta hori da

berbategira bildu dena.

6.4. Eginaren laburra

Aurrena ikusita eta hurrena aztertuta, joan gaitezen orain azkenaren bidetik,

berbategi horren makroegiturak eta mikroegiturak ahalbidetzen baitute eginaren

balantzea egitea:

Horretara,

6.4.1. Aurrera goaz

Euskarazko lexikografia juridikoaren inguruan aurrerapausoa da, beste batzuk

beharko dituena; euskarri teknologiko estandar baten bidez ondu da; unitate lexikal

juridiko batzuk biltzen ditu; eta, horrekin batera, unitate horiek esanguratsu den sistema

juridikoari erreferentzia egiten die.

6.4.2. Baliokidearen arazoa

Kokatze hori kronologikoa eta testuala da, euskararen eta gaztelaniaren arteko

baliokidetzak jasotzen ditu, eta testu itzulien eraberekotasun-maila zehazteko balio du.
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6.4.3. Kontsultarako lanabesa

Kontsultarako tresna da, aurrerantzean Nafarroako Gobernuak eta

Euskarabideak eskura dutena eta itzulpen juridikoa hobetzeko aukera ematen diena.

Hobetze hori, argi dagoenez, ez dagokio kalitate linguistikoari bakarrik; egin-

eginean ere, gaur badira horretarako baliabideak:

IDITE tresnaren azken xedea terminologia-egiaztatzailea

izatea da, baina, horretarako, hiztegi terminologiko normalizatua izan

behar du oinarrian. EUSKALTERMeko terminologia juridikoa

normalizatutzat jotzeko moduan denean, terminologia-

egiaztatzailearen oinarri ezin hobea izango litzateke. Edozein itzulpen

juridiko egindakoan IDITE erabiliko balitz, itzulpenean erabili den

terminologia normalizatua ote den jakingo litzateke (LEIRE

ZENARRUZABEITIA, Euskarazko testu juridikoen…, 203. or.).

Hobetze hori, beraz, kalitate linguistikoari ez eze, kalitate juridikoari ere

badagokio, bitzuok baitira erreferentzia saihestezinak, bi hizkuntza ofizialen arteko

itzulpen juridikoa aitzinatzeko.

6.4.4. Testua eta testuingurua

Euskarazko lexikografia juridikoan ohiko izan dugun baliokidetzen zerrenda

baino harago doa hau, beraren baitan baitu hautu juridiko baten irizpidea, eta, gainera,

lege-hizkeraren unitate lexikalen erabilera ere barruan hartzen baitu, Nafarroako Foru

Komunitatean.

6.4.5. Etorkizuna: zuzenbidea/hizkuntza

Etorkizunari buruz badu ibilbidea egiteko moldea, horrek lagundu dezakeelako

lexikografia eta terminologia juridiko elebiduna jorratzeko unean, bi alderdiak,

linguistikoa eta juridikoa, aintzat hartuz eta berme seguruagoa eskainiz.
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6.4.6. Euskararen normatibizazioa

Bestalde, bada tresna esanguratsua ere, euskara arautzeko xedeetan. Hainbatez,

gure buruari gero eta ozenago egin behar diogun galderak ere hemen du bere kokalekua,

ukaezina baita egungo gizarteetan jakitate espezializatuak hiztegi orokorretan duen

sarbide azpimarragarria:

Kontua da espezialistena eta espezialitateko hori nola neurtu

eta barruratu. Labur-zurrean esanda, orekaren nondik norakoak nola

zehaztu. Horretan, zalantzarik ez izan, Euskaltzaindiak zuen lana

beharko du, Akademiaren emaitzak balioets ditzazuen eta zuen

arrangurak barrura ditzagun, ahal delarik, modurik sistematiko eta

agerikoenetan. Horrelaxe lortuko dugu, menturaz, egun munduan

zehar zabaltzen ari dena euskaraz ere egitea, hots, Cabre aditu

katalanaren esanari helduz, terminologia in vitro batetik terminologia

in vivo batera igarotzea, eten eta jausirik gabe (ANDRES

URRUTIA, Hizkuntza orokorra…, 60. or.).

Estatistikek erakusten dute horren gorakada. Euskararen kasuan,

Euskaltzaindiaren Hiztegi Batuaren bigarren itzulian, %5,16koa da ehunekoa, lehen hiru

letretan; DRAE´01 horretan, aldiz, %8koa:

Las apariciones de marcas jurídicas en el DRAE´01 (1498)

representan el 8% del total de apariciones de marcas técnicas

(19.160) y colocan al Derecho como tercera disciplina más

representada, después de la Medicina (10,2%) y el transporte

marítimo (9,6%) (LÓPEZ SAMANIEGO, La terminología…, 296.

or.).

Horri gehitzen badiogu zuzenbideak euskararen historia linguistikoan duen

ibilera urria, onargarria da lan lexikografiko eta terminologikoa, testuinguru
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elebidunean, etorkizuna eta zeresana izatea, euskararen esparruan, hizkera arruntean

nahiz espezialitatekoetan, eta, esan gabe doa, zuzenbidearen hizkeran ere.

6.4.7. Azkena

Bukaerarako utzi dugu guretzat pisu handikoa den azken oharra. Nafarroako

Foru Komunitatearen legeen multzoak, corpus testual gisa hartuta, datu-basea osatzeko

bidea eman digu. Beharrezkoa da hori osatzea eta finkatzea, hain zuzen ere, itzultzaileek

eta hizkuntza-teknikariek onurarik handienak atera ditzaten lantresna horretatik, eta,

azken batean, euren eguneroko zereginetatik.

Gure aldetik, zuen harrera eta arreta eskertzea besterik ez dugu; zuen

iradokizunak egiteko gaitasuna piztu; eta proposatu, beharbada, datu-base horren

argitalpena, paperean bederen, euskarazko hiztegi juridiko elebidun baten hasiera izan

dadin, Nafarroako Foru Komunitatearen eta Euskaltzaindiaren artean egin daitekeena.

Gaur badugu bidea horretarako, eta beste lan batzuetarako ere bai. Horien

guztien helmugak euskararen aitzinamendua izan behar duela uste dugu guk, uste

dugulako, berebat, euskal kulturan ere itzultzaile, teknikari eta legelariok zer esan eta

zer egin ugari dugula.
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