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0. OHAR METODOLOGIKOA

0.1. Azalpenaren mugak

Eginkizun egon da luzaroan, euskararen esparruan, kon tsumoaren ingu-
ruko araubidea . Egun, ordea, badago, antolamendu juridikoaren barruan, ho-
rretarako lehen pausoak ematen dituen testua . Horixe da, hain justu ere, 
123/2008 Dekretua, uztailaren 1ekoa, Kon tsumi tzaileen eta Erabil tzaileen 
Hizkun tza Eskubideei buruzkoa (aurreran tzean, KEHED) .

Egia esan, bazterrak harrotu ditu horrek, pren tsan agerturikoari kasu egin 
behar badiogu . Ugari, erruz aldarrikatu da dekretu horrek urratu egiten ditue-
la hainbaten eskubide linguistikoak, euskara ez jakitea merkatari tzan ari tzeko 
oztopo izango bali tz bezala .

Hala eta guztiz ere, arlo sozioekonomiko horretan, berebiziko ahaleginak 
egin dira euskararen esparruan, betiere susta tze-lana oinarri hartuta, eta konben-
tzimendua eta mailaz mailakotasuna prin tzipio nagusi moduan ezarrita .

Hartara, KEHED azter tzean, ikuspegi juridikoa aukeratu dugu, beste-
lakoak, alegia, soziolinguistikoa, historikoa eta abarrekoak beste ba tzuek jo-
rratuko dituztelakoan, Euskal tzaindiak KEHED-ren inguruan antolatu dituen 
jardunaldi hauetan .

Izan bedi, beraz, gure ikerketaren argigarri lehen baieztapen hori, gero-
garrenean etorriko baita dekretuaren edukia xehe-xehe azal tzea, Euskal Auto-
nomia Erkidegoaren antolamendu juridikoan horrek duen edo izan dezakeen 
zeresana giro tzeko .

Esanaren ondorioz, bi muga nagusi izango ditu gure azalpen honek . Le-
henengo mugaren ondorioz, azalpena dekretu zeha tz bati dagokio, ez, ordea, 
arlo soziolinguistikoan edo beren-beregi kon tsumi tzaileen arloan euskarak izan 
dezakeen araubide linguistiko beteenari . Bigarren mugak, aldiz, beste puntu 
batera garama tza, Euskal Autonomia Erkidegora mugatuko baita azalpena, 
Euskal Herrian diren beste herrialdeak ukitu gabe, horiei buruzko xehetasunak 
beste ba tzuek emango dituztelakoan jardunaldi hauetan .
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0.2.  Kon tsumoa eta hizkun tzaren gobernamendua (gouvernance 
linguistique)

Appliquée à la sociolinguistique et plus particulièrement à la politi-
que linguistique, cette notion recouvrirait l’ensemble des décisions légales 
et gouvernementales émanant d’une autorité officielle ou d’une puissance 
juridique et qui ont trait à la gestion des langues, depuis l’interdiction de 
leur usage et de leur apprentissage jusqu’à leur normalisation et leur 
normativisation, en passant par tous les degrés de reconnaissance ou de 
tolérance et en tenant compte aussi des messures prises ou non en faveur 
de leur développement, de leur enseignement et de leur divulgation... 
Dépourvue dépossédée de gouvernance propre, une langue peut aussi 
subir les répercussions de la gouvernance d’une autre langue, souvent 
voisine ou proche, dont elle devient alors collatérale (REYNÉS (koord .): 
Exist-t-il une gouvernance linguistique? Indigo . Paris, 2008 . 8 . or .)

Aipamen luzea da hori . Luzeegia, beharbada . Ez, ordea, alferrekoa, ber-
tara bil tzen baita mundu oso bat, hizkun tzaren gobernan tzari dagokiona, hain 
zuzen ere .

Hor dira, berbarako, gobernua eta gizarte zibilaren partaideak, hizkun tzari 
dagokionez . Hor txe ere, hizkun tzaren normalizazioa eta normatibizazioa; 
hizkun tzaren gara tze-bideak, irakaskun tza, gizartera tze-prozesua; eta, esan 
dezagun argi eta garbi, hizkun tzaren aldeko eta haren aurkako jarrerak .

Hi tz gu txitan esateko, hizkun tzaren mundu beregaina, beraren baitan behar 
dituena, besteak beste, kon tsumoa eta erabilera, horiek baitira, gizarte moder-
noetan, saldoka egiten diren gertaerak, egunerokotasunean ondo finkatuak .

Horri ekitea izan du helburu dekretu honek . Horri ekitea begirune osoz, 
susta tze- eta babeste-lana bul tzatuz, eta gobernutik kanpo kon tsumoaren sai-
lean ari diren bestelako erakunde nahiz elkarteak ain tzat hartuta, gure artean 
berri diren kon tzeptuetatik hainbat (hizkun tzaren kalitatea, adibidez) lehenda-
bizikoz formulatuz .

Ildo horretatik, euskararen gobernan tzan beste pauso bat eman da, zu-
zenbide pribatuaren arloan botere publikoen parte-har tzea gauzatuz, euskara-
ren araubidea osa tzeko tenorean .

1. KEHED-ren OINARRI JURIDIKOAK

Zerrenda luzea egin daiteke horren inguruan . Bil di tzagun, alabaina, tes-
turik nabarienak:
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1.1. Espainiako Konstituzioaren 3. artikulua

1.  Gaztelania da Espainiako estatuaren hizkun tza ofiziala. Espainiar guz-
tiek dute gaztelania jakiteko eginbeharra eta erabil tzeko eskubidea.

2.  Espainiako beste hizkun tzak ere ofizialak izango dira haiei dagozkien 
autonomia-erkidegoetan, beraietako estatutuekin bat etorriz.

3.  Espainiako hizkun tza-modalitate desberdinen aberastasuna kultura- 
-ondarea da, eta ondare horrek begirune eta babes berezia izango du.

1.2. Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren 6. artikulua

1.  Euskarak, Euskal Herriaren berezko hizkun tza denez, hizkun tza ofizia-
len maila izango du Euskal Herrian gaztelaniarekin batera eta guztiek 
dute bi hizkun tzok ezagu tzeko eta erabil tzeko eskubidea.

2.  Komunitate Autonomoko Erakunde amankomunek Euskal Herriko 
egoera sozio linguistikoaren ñabardurak kontutan izanik, bi hizkun tzen 
erabilpena bermatuko dute, beroien ofizialtasuna erregulatuz, eta 
beroien ezagu tza segurta tzeko behar diren neurriak eta medioak era-
baki eta baliaraziko dituzte.

3.  Hizkun tza dela-eta, ez da inor gu txie tsiko.

4.  Euskarari dagozkionetan, Euskal tzaindia izango da erakunde aholku-
emaile.

5.  Euskara beste euskal lurralde eta komunitate ba tzutako ondarea ere 
izanik, erakunde akademiko eta kulturazkoek beroiekin izan di-
tzaketen harreman eta loturez kanpo, Euskal Herriko Komunitate 
Autonomoak eskatu ahalko dio espainol Gobernuari lurralde eta 
komunitate horiek daudeneko Estatuekin itunak eta komenioak egin 
di tzala –edo eta hala behar izanez gero Gorte Jeneralei horretarako 
eskabidea ager dezan, berauek hura onar tzeko–, horretara euskara 
zaindu eta bul tza dezan.

1.3.  10/1982 Legea, azaroaren 24koa, Euskararen Erabilpena 
Arauzkotzezko Oinarrizko Legea

(Euskal Herriko Agintari tzaren Aldizkaria, 160 . zk ., 1982ko abenduaren 
16koa)
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1.4.  6/2003 Legea, abenduaren 22koa, Kon tsumi tzaileen eta Erabiltzaileen 
Estatutuarena, eta, zeha tzago, lege horren 37.etik 42.erako artikuluak

(Euskal Herriko Agintari tzaren Aldizkaria, 254 . zk ., 2003ko abenduaren 
30ekoa):

37. artikulua.– Kon tsumi tzaileen eta erabil tzaileen hizkun tza-eskubideak

Kapitulu honetan ezarritakoarekin eta bertan bil tzen diren 
progresibotasun-baldin tzekin bat etorriz, kon tsumi tzaile eta erabil tzaileek 
honako hizkun tza-eskubideak dituzte:

a)  Ondasun eta zerbi tzuei buruzko informazioa euskaraz nahiz gaz-
telaniaz jaso tzekoa, lege honetako 14. artikuluan ezarritakoaren 
arabera.

b)  Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan koka tzen diren 
enpresa edo establezimenduekin dituzten harremanetan, ofizialak 
diren bi hizkun tzetako edozein erabil tzekoa; enpresa eta esta-
blezimendu hauek, bi hizkun tza ofizialetako edozein erabil tzen 
dutela ere, zerbi tzu egokia eman beharko diete.

38. artikulua.–Erakunde publikoak

1.  Lege honetan xedatutakoaren ondorioetarako, honakoak izango 
dira erakunde publikoak:

   a)  Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak eta Estatuko 
Administrazioa, eta baita horien mende dauden edo horietako 
erakunde-administrazioa osa tzen duten zuzenbide pribatu edo 
publikoko entitateak ere.

   b)  Titular tzat aurreko ida tz-zatian aipatutako administrazioak 
dituzten zerbi tzuak kudea tzeaz ardura tzen diren edozein izae-
ratako erakundeak, baldin eta horiek mota honetako zerbi-
tzuak eskain tzen diharduten.

   c)  Batik bat a) ida tz-zatian aipatutako administrazio eta erakun-
deen partaide tza duten edo horien kontrolpeko erakundeak, 
hauen izaera edozein dela ere. Ondorio hauetarako, kontrol-
harremana honako kasuetan dagoela ulertuko da: erakundea-
ren boto-eskubide gehienak dituztenean edo gobernu-orga-
noko kide gehienak izendatu edo kargutik ken tzeko eskubidea 
dutenean.

2.  Erakunde publikoek kon tsumi tzaile eta erabil tzaileekiko harrema-
netan bi hizkun tza ofizialak ager tzea bermatuko dute. Hau guztia 
honela egingo da:
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   a)  Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuko establezi-
menduetan, errotuluak, oharrak eta, oro har, jendeari zuzen-
dutako jakinarazpenak euskaraz eta gaztelaniaz emango dira.

   b)  Kon tsumi tzaile eta erabil tzaileek bete tzeko egiten diren inpri-
maki edo eredu ofizialak bi hizkun tzatan emango dira.

   c)  Kon tsumi tzaileak edo erabil tzaileak berak hizkun tza ofizialetako 
bakarra erabil tzea nahi duela adierazi ezean, bi hizkun tzatan 
ida tziko dira a txikipen-kontratuak, klausula-ereduak dituzten 
kontratuak, araupeko kontratuak, baldin tza orokorrak eta kon-
tratu horiei buruzko edo horiek egitearen ondoriozko agiriak.

   d)  Zehazki kon tsumi tzaileei zuzendutako jakinarazpenak bi 
hizkun tzatan eman beharko dira, eta baita fakturak, aurrekon-
tuak eta an tzeko agiriak ere, kon tsumi tzaile eta erabil tzaileak 
berak bi hizkun tza ofizialetako bat bakarrik erabil tzea auke-
ratu ezean.

   e)  Bi hizkun tzatan ida tziko dira, halaber, produktu eta zerbi tzuak 
erabili eta manten tzeko jarraibideen liburuxkak, berme-agi-
riak eta etiketetan eta on tzietan adierazi beharrekoak.

   f)  Kon tsumi tzaile eta erabil tzaileei zuzendutako produktu, onda-
sun eta zerbi tzuen eskain tza, sustapena eta publizitatea, erabi-
litako euskarria edozein dela ere, bi hizkun tzatan egingo da.

3.  Erakunde publikoekin dituzten harremanetan, kon tsumi tzaile eta 
erabil tzaileek arreta eurak hauta tzen duten hizkun tza ofizialean 
jaso tzeko eskubidea dute. Herri-administrazioei dagokienez, Eus-
kararen Erabilpena Arau tzen duen azaroaren 24ko 10/1982 Oi-
narrizko Legeko 6. artikuluan ezarritakoari kalterik egin gabe, 
Jaurlari tzak egoki ikusten dituen neurriak hartuko ditu eta es-
kubide hori erabil tzen dela arian-arian berma tzeko beharrezko 
bitartekoak jarriko dira eskura.

4.  Estatuko Administrazioari aplika tzen zaizkion lege honetako 
xedapenek ez diote kalterik egingo Estatuaren eskumenari bere 
zerbi tzuak antolatu behar dituenean.

39. artikulua.– Diruz lagundutako erakundeak eta interes orokorreko 
sektoreak

1.  Lege honen ondorioetarako, honakoak izango dira diruz lagun-
dutako erakundeak eta interes orokorreko sektoreak:

   a)  Legez uniber tsalak, interes orokorrekoak edo beste kategoria 
batekoak diren zerbi tzuak egiten dituzten erakunde edo per tsona 
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juridikoak, edo uniber tsaltasun eta berdintasuneko araubide 
juridikoaren pean dauden zerbi tzuak ematen dituztenak, hala 
nola garraioak, telekomunikazioak eta energia-zerbi tzuak.

   b)  Euskal herri-administrazioek ematen dituzten lagun tzen edo 
diru-lagun tzen onuradunak diren erakunde edo per tsona juri-
dikoak, edo horietako edozeinekin lankide tza-hi tzarmena si-
natu dutenak. Kasu honetan, kon tsumi tzaile eta erabil tzaileen 
hizkun tza-eskubideei dagokien bermeak diru-lagun tza edo hi-
tzarmenaren xedearekin erlazionatutako harremanen eremua 
ere hartuko du.

2.  Erakunde hauek, publikoak direnean izan ezik, lege honetako 38. 
artikuluko 2. paragrafoan, a), b) c) eta d) ida tz-zatietan, ezarri-
tako betebeharrak bete beharko dituzte. Erregelamendu bidez 
finkatuko da horiek arian-arian nola bete.

40. artikulua.–Bezeroaren tzako arreta
1.  Jendeari produktuak saldu eta zerbi tzuak egiteaz ardura tzen di-

ren establezimenduek lege honetako 38. artikuluko 2. paragra-
foan, a), b) eta c) ida tz-zatietan, ezarritako betebeharrak bete 
beharko dituzte. Era berean, kon tsumi tzaile eta erabil tzaileei 
arreta emateko gertu egon behar dute, horien hizkun tza ofiziala 
edozein dela ere.

2.  Aurreko paragrafoan adierazitako betebeharrez gain, indarreko 
legeriak establezimendu komer tzial handi gisa kalifika tzen diren 
establezimenduek, baita jendeari ondasun eta produktuak eskain-
tzen dizkioten eta, hala ez diren arren, erakunde handi gisa 
kalifika tzen diren establezimenduek ere, 38. artikuluko 2. paragra-
foan, d) ida tz-zatian, jasotako betebeharra ere bete beharko dute. 
Erregelamenduz finkatuko dira erakunde handi kon tsidera tzeko 
betekizunak, alegia, negozio-bolumenari, langile-kopuruari eta/edo 
Euskal Autonomia Erkidegoan duten presen tziari dagozkienak.

3.  Erakunde publikoei a txikita eta jendearen tzat irekita dauden es-
tablezimenduei lege honetako 38. artikuluan aurreikusitako 
araubidea aplikatuko zaie.

4.  Diruz lagundutako erakundeei eta interes orokorreko sektoreei 
dagozkien eta jendearen tzat irekita dauden establezimenduek, 39. 
artikuluan bildutako betebeharrak bete tzeaz gain, kon tsumi tzaile 
eta erabil tzaileei arreta emateko moduan egon beharko dute, 
horiek darabilten hizkun tza ofiziala edozein dela ere.

5.  Jaurlari tzak erregelamendu bidez finkatuko du artikulu honetako 
betebeharrak arian-arian nola bete.
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41. artikulua.– Ondasun eta zerbi tzuei buruzko informazioa emateko 
hizkun tza

1.  Kapitulu honetan berariazko araubiderik eskatu ezean, Euskal 
Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan ondasun eta zerbi-
tzuen inguruan kon tsumi tzaile eta erabil tzaileei bana tzen zaien 
informazioa, etiketa, on tzi eta jarraibide-inprimakietakoa barne, 
euskaraz nahiz gaztelaniaz eman ahal izango da, betiere osasuna 
eta segurtasuna babesteko asmoz aplika tzen den legeriak ezar 
dezakeenari kalterik egin gabe.

2.  Jaurlari tzak 1. paragrafoak aipa tzen duen ondasun eta produk-
tuei buruzko informazioan euskara erabil dadin sustatuko du.

3.  Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan araututako jatorri-
deitura edo kalitate-deitura duten euskal ondasunek eta artisau-
produktuek dituzten etiketetan jar tzen diren nahitaezko datuak eta 
borondatezko informazio gehigarriak euskaraz agertuko dira, gu-
txienez. Betebehar hau arian-arian nola ezarri, erregelamendu 
bidez finkatuko da.

42. artikulua.–Sustapen-jarduketa publikoa

1.  Jaurlari tzak kon tsumi tzaile eta erabil tzaileei ondasun eta zerbi-
tzuak eskain tzen dizkieten erakundeen jarduketen eremuan euska-
ra erabil dadin susta tzeko egoki ikusten dituen neurriak sustatu 
eta beharrezko bitartekoak jarriko ditu eskura.

2.  Jaurlari tzak arlo honetan euskara erabil tzea errazagoa egiten 
duten hizkera espezializatuko materialak zabal tzea sustatuko du.

1.5.  123/2008 Dekretua, uztailaren 1ekoa, Kon tsumi tzaileen eta 
Erabiltzaileen Hizkun tza Eskubideei buruzkoa

(Euskal Herriko Agintari tzaren Aldizkaria, 135 . zk ., 2008ko uztailaren 
16koa)

2. ZIOEN AZALPENETIK ARAUETARA: PRIN TZIPIO NAGUSIAK

2.1. Ikuspegi berria

KEHED-ren araubide-gil tzak bildurik daude haren zioen azalpenera . Izan 
ere, egiazko programa formula tzen da horren barruan .

Laburbilduta, dekretuak aitor tzen du, zuzenbidearen ikuspegitik, kon tsumo-
harremanak garran tzi tsuak direla, horretan bat egiten duela gaur eguneko lege-
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riaren ikuspuntuarekin, bi kon tzeptu desberdin alderatuz eta koordinatuz: bateko, 
kon tsumo-harremanak, eta, besteko, hizkun tzen koofizialtasuna .

Bistan da, beraz, arrazoi osoarekin esan daitekeela kasu honetan ikusmi-
ra berria dagoela euskararen aldetik, bertan gara tzen baita behinola kon tsumo- 
-legerian araututako hura .

Horra, besterik gabe, KEHED-ren zioen azalpenaren testua (zioen azal-
pena, 3 . lerrokada):

Lege horrekin, hizkun tzaren normalizazioaren inguruko neurrien 
ikuspegi berria indarrez sartu da: sektore jakin ba tzuetara –sektore 
estrategikoak, nolanahi ere– zuzen tzen hasi da normalizazioa, euskararen 
erabilera dinamiza tzeko gai diren sektoreetara, batik bat, gizarte-harre-
manetan; izan ere, ez dugu ahaztu behar harreman horietan kon tsumo-
harremanak oso garran tzi tsuak direla. Azken batean, normalizaziotik 
hasita, hizkun tzen koofizialtasuna berma tzeko lagungarri izango diren 
neurriak proposatu dira (Legea bera ere neurrietako bat baino ez da, 
arau-emailea, kasu honetan).

2.2. Prin tzipio nagusiak

Bada, nola zehazten da ikuspegi berri hori? KEHED-k, zioen azalpenaren 
laugarren lerrokadan, prin tzipio nagusi ba tzuetan sistematiza tzen du bere 
araubidea .

Lehena da eskubideen egikari tzea, ho ts, kontsumi tzaileen eskubide lin-
guistikoak babestean da tza haren helbururik behinena:

… kon tsumi tzaileei eta erabil tzaileei Legean aitor tzen zaizkien 
hizkun tza--eskubideak egiaz gauza tzeko aukera emateko asmoz sortu da.

Hurrena da araubide horren erregimena mailaz maila lor tzeko ustea eta 
erabakia, euskararen egoera soziolinguistikoa kontuan hartuta:

… garapen mailakatua lor tzea…

Azkena, nire ustez, ez da garran tzirik txikiena duena . Azken horrek 
hizkun tzaren kalitatearekin dauka zerikusia . Hizkun tzaren kalitatea Quebec-en 
garaturiko kon tzeptua da, eta zuzeneko lotura du beste puntu batekin, alegia, 
kon tsumi tzaileek euskaraz kon tsumi tzeko eskubidearekin, euskara hori kalita-
tekoa dela . Kalitate horren parametroek, argi dago, hizpide dituzte zuzentasuna 
eta egokitasun komunikatiboa:

… azpimarra tzen da beharrezkoa dela kalitatezko euskara eskain-
tzea, eta kalitatezko euskara tzat har tzen da zuzentasun gramatikal edo 
formalaz gain, baita, bereziki, eraginkortasun komunikatiboa eta kode 
egokia nahiz solaskidearekiko hurbila erabil tzea ere.
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3. HELBURUAK

Prin tzipio horietatik abiatuta, helburu bikoi tza du KEHED-k, zioen azal-
penaren bosgarren lerrokadan aipatu bezala .

Bateko, betebehar linguistikoak zehaztu beharrekoak dira:

… prestasun-prin tzipioari jarraiki, jendeari begirako enpresa, erakunde 
eta establezimenduen hizkun tza-betebeharrak zehaztea, kon tsumi tzaileen eta 
erabil tzaileen hizkun tza-eskubideen progresibotasun-baldin tzak ezar tze alde-
ra, Legearen aginduak zeha tz-meha tz betez.

Eta, besteko, susta tze-lana alderatu behar da, eta, horretarako, hizkun tza- 
-konpromisoaren zigilua sortu da:

… hizkun tza-konpromisoaren zigilua sor tzea…

4. LOTURA-PUNTUAK

Bada zuzenbidean teknika juridiko jakina, araubide zeha tz bati bere es-
parruak egoki tzen dizkiona . Nazioarteko zuzenbide pribatuan erruz erabil tzen 
bada ere, ez gu txiago araubide jakin ba tzuen konkurren tzian, zein legeria nori/
zeri aplikatu zehaztu nahian .

Ukaezina da kon tsumo-harremanak, zabalak ez ezik, oro har tzaileak di-
rela . Egin-eginean ere, zuzenbide pribatuaren barruan, kon tsumo-harremanak 
ugari dira, egun zuzenbidearen adar beregaina osatu arte .

Ugariak, eta jardule askoren artekoak ere badira . Horrexegatik, KEHED-k, 
hasiera-hasieratik, mugatu egiten ditu bere zeregina eta edukia .

Horretarako, zioen azalpenaren seigarren lerrokadan, lo tzen ditu kon-
tsumo-harreman juridiko ba tzuk, kon tsumo-jardule zeha tz ba tzuekin eta lurral-
de esparru jakin batean, baliabide elektronikoak ere bazterrean u tzi gabe:

Dekretuak ahalmen mugatua izango du, nahita, kon tsumo-harreman 
jakin ba tzuk soilik har tzen baititu eraginpean, ez den-denak.

Dekretutik at geratu dira kon tsumo-arloko beste hainbat harre-
man, gehienbat merkatari tza txikian eta mikroenpresetan bil tzen dire-
nak izanik.

Sektoreak eta enpresak aipa tzeko orduan, zioen azalpenaren zazpigarren 
lerrokadak argi uzten du nori ez zaion dekretuaren testua aplika tzen:

Progresibotasun-baldin tzen definizioak lotura handia du Dekretua-
ren aplikazio-eremuarekin, baina aplikazio-eremu hori ez dator bat –le-
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hen ere esan dugu– Kon tsumi tzaileen eta Erabil tzaileen Estatutuaren 38., 
39. eta 40. artikuluetan aipatutako erakunde, enpresa edo establezimen-
du mota guztiekin.

Eta argi tzen du, kontrara, noren tzat den aplikagarri:

Aldi berean, zenbait sektoretan (komunikazioa, energia, garraioa) 
eta enpresa motatan (establezimendu handiak, merkatari tza-
establezimendu kolektiboak, kreditu-erakundeak edo e txebizi tzak saldu 
edo aloka tzen dituzten profesional, enpresa edo eraikun tza-obra susta-
tzaileak) bil tzeak ere badu helburua: ahalik eta kon tsumo-harreman 
gehien har tzea eraginpean, baita indar tzen ari direnak eta kon tsumi-
tzaileen eta erabil tzaileen hizkun tza-eskubideak egiaz gauza tzeko estra-
tegikoak direnak ere.

Lurraldearen araberako aplikazio-esparruari dagokionez, hori orokorrean 
Euskal Autonomia Erkidegoa dela azpimarra tzen dute zioen azalpenaren 8 eta 
9 . lerrokadek:

… lurraldea izanik muga tzeko irizpide. Hori horrela, Dekretuaren 
aplikazio-eremuan barne hartutako edozein erakundek hizkun tza-
betebeharrak ditu (Kon tsumi tzaileen eta Erabil tzaileen Estatutuaren 38.2. 
artikuluan aurreikusiak), betiere Euskal Autonomia Erkidegoan jendeari 
begirako establezimenduren bat baldin badu.

Kontua da enpresa-jardueraren garapena Euskal Autonomia Erkide-
goarekin lo tzea, Estatutuan aurreikusitakoari jarraiki, EAEko lurralde-
eremuan jarduten duten enpresa edo establezimenduekin harremanetan 
jar tzean kon tsumi tzaileek eta erabil tzaileek dituzten hizkun tza-eskubideei 
dagokienez.

Baliabide elektronikoei dagokienez, zioen azalpenaren hamargarren le-
rrokadak hauxe du ezarrita:

Azkenik, bide elektronikoen bitartez gerta tzen diren kon tsumo-
harremanen esparruan barne hartutako enpresen kasuak aipa tzen dira; 
kasu horietan, i txuraz behin tzat, bide horrek ez du inolako loturarik 
lurraldearekin. Berriro ere, hizkun tza-betebehar/eskubidea eta bide ele-
ktronikoa lotu dira Dekretuan, Kon tsumi tzaileen eta Erabil tzaileen Esta-
tutuan ezarritako irizpide honi jarraiki: «Euskal Autonomia Erkide-
goaren eremuan jardutea».

Kasu horretan, badirudi enpresaren egoera juridikoa zehaztu beha-
rra dagoela, ez baititu izango EAEn establezimendu bat izateak dituen 
ondorio berdin-berdinak; ai tzitik, Kon tsumi tzaileen eta Erabil tzaileen 
Estatutuan kon tsumi tzaileari aitortutako hizkun tza-eskubideak bete tzeko 
prest egon beharko du, besterik gabe.
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5. BETEBEHAR LINGUISTIKOAK

Araubidearen muinean dagoena, bestalde, betebehar linguistikoetan 
barrura tzen da, ho ts, kon tsumo-harremanen jardule horiek burutu behar dituz-
ten horietan .

Mailaka tze baten barruan arau tzen du KEHED-k betebehar linguistikoen 
arloa . Horrela, ida tzizko harremanei lehentasuna ematen die, zioen azalpenaren 
hamabigarren lerrokadan:

Lehenengo atalean, garran tzi handia ematen zaie honako hauei: 
alde batetik, kon tsumo-harremanaren oinarri izaki, kontratu-dokumen-
tuetan hizkun tzen koofizialtasuna berma tzeari, baina horiek bezain 
garran tzi tsuak diren beste zenbait kasu ere ahaztu gabe (esaterako, 
e txebizi tzak saldu edo aloka tzean) ; eta bestetik, garran tzi estrategikoko 
kon tsumo-harremanetan (finan tza-erakundeekin gerta tzen direnetan) 
lortu beharreko hizkun tza-normalizazioari.

Eta, zioen azalpenaren hamahirugarren lerrokadan, bezeroaren tzako arre-
tako hizkun tza-bermea ezar tzen du:

Bigarren atalean, bezeroaren tzako arretako hizkun tza-bermea da 
min tzagai, eta bereizi egiten dira, alde batetik har tzaile talde zehaztuga-
beari zuzendutako mezuak, eta beste aldetik, kon tsumi tzaile eta erabil-
tzaileekin elkarreragiteak dakarren arreta; bereizketa egin beharra ze-
goen, kasu batean eta bestean hizkun tza-betebeharrak ezin duelako 
berdina izan: lehenengo kasuan, ondasun eta zerbi tzuei buruzko informa-
zioa euskaraz eta gaztelaniaz jaso tzeko eskubideaz ari da, eta bigarre-
nean, hizkun tza ofizialetako edozein erabil tzeko kon tsumi tzailearen es-
kubideaz, baina horrek ez du esan nahi enpresa derrigortuta dagoenik 
kon tsumi tzaileak aukeratutako hizkun tzan elkarreragitera (erakunde pu-
blikoen eremuan ez bada).

6. EPEAK

Mailaz maila joka tzeak berarekin dakar, ezinbestean, epez epe jokatu beha-
rra, betebehar linguistikoen ezarpenean . Horixe egiten du, egin ere, KEHED-ren 
xedapen gehigarriak:

6.1. Kon tsumi tzaileen eta Erabil tzaileen Estatutuaren 38.1.a) ar-
tikuluan aurreikusitako erakundeak Dekretu honetan erabakitakoari 
egokitu beharko zaizkio, Dekretua indarrean hasten denetik konta tzen 
hasita urtebeteko epean, Estatutuaren Xedapen Gehigarrian xedatutakoa 
alde batera u tzi gabe.
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6.2. Kon tsumi tzaileen eta Erabil tzaileen Estatutuaren 38.1. artiku-
luko b) eta c) paragrafoetan aurreikusitako erakundeak Dekretu honetan 
erabakitakoari egokitu beharko zaizkio, Dekretua indarren hasten denetik 
konta tzen hasita 2 urteko epean.

6.3. Legez uniber tsalak, interes orokorrekoak edo an tzeko beste 
kategoria batekoak diren zerbi tzuak egiten dituzten erakunde edo per-
tsona juridikoak Dekretu honetan xedatutakoari egokitu beharko zaizkio, 
honako epe hauetan:

5, 6, 7, 8, 9. eta 12. artikuluetan ezarritako betebeharrei dagokienez, 
Dekretua indarrean hasten denetik konta tzen hasita 2 urteko epean.

13, 14, 15, eta 16. artikuluetan ezarritako betebeharrei dagokienez, 
Dekretua indarrean hasten denetik konta tzen hasita 3 urteko epean.

6.4. 2. artikuluko 3. ida tz-zatian aipa tzen diren establezimenduak 
–produktuak saldu edo zerbi tzuak ematen dituztenak– Dekretu honetan 
xedatutakoari egokitu beharko zaizkio, honako epe hauetan:

a)  2. artikuluko 3. ida tz-zatiko a) eta b) paragrafoetan aurreikusi-
tako establezimenduak –produktuak saldu edo zerbi tzuak ematen 
dituztenak–:

a)  1)  Dekretu hau indarrean hasten denetik konta tzen hasita 2 ur-
teko epean, 5. eta 12. artikuluetan aurreikusitako betebeha-
rrak bete tzeko.

a)  2)  Dekretu hau indarrean hasten denetik konta tzen hasita 3 ur-
teko epean, 13. eta 14. artikuluetan aurreikusitakoa bete-
tzeko.

b)  2. artikuluko 3. ida tz-zatiko c) eta d) paragrafoetan aurreikusi-
tako establezimenduak –produktuak saldu edo zerbi tzuak ematen 
dituztenak–:

a)  1)  Dekretu hau indarrean hasten denetik konta tzen hasita 3 ur-
teko epean, 5. eta 12. artikuluetan aurreikusitako betebeha-
rrak bete tzeko.

a)  2)  Dekretu hau indarrean hasten denetik konta tzen hasita 4 ur-
teko epean, 13. eta 14. artikuluetan aurreikusitakoa bete-
tzeko.

6.5. Finan tza- eta kreditu-erakundeak eta e txebizi tzak saldu edo 
aloka tzen dituzten enpresa edo eraikun tza-obren susta tzaileak 10. eta 11. 
artikuluetan xedatutakoari, hurrenez hurren, egokitu beharko zaizkio 
Dekretua indarrean hasten denetik konta tzen hasita 2 urteko epean.
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Kreditu- eta finan tza-erakundeak eta e txebizi tzak saldu edo aloka-
tzen dituzten profesional, enpresa edo eraikun tza-obren susta tzaileak 
erakunde publikoak direnean, 2.1. artikuluaren arabera, 10. eta 11. ar-
tikuluetan xedatutakoari egokituko zaizkio, Dekretu hau indarrean hasten 
denetik konta tzen hasita urtebeteko epean.

7. ZIGILUA

Lanabes berriak arautu ditu KEHED-k, eta, horretarako, ezinbestekoa 
zigiluarena da . Arauketa zeha tza KEHED-ren 19 . artikuluak egin du .

Lehenengo paragrafoak zigilua zertan da tzan azal tzen du:

Hizkun tza Konpromisoaren Zigilua sortu da. Jendeari begirako es-
tablezimendu eta enpresetan jarriko da zigilu hori, baldin eta kon tsumi-
tzaile eta erabil tzaileari ida tzita eta ahoz emandako arreta hark hauta-
tutako hizkun tzan emateko konpromisoa har tzen badute beren 
borondatez.

Bigarren paragrafoak, aldiz, zigiluaren gu txieneko edukia du ezarrita:

Hizkun tza Konpromisoaren Zigilua duten establezimendu eta enpre-
sek honako hauek, gu txienez, euskaraz izan behar dituzte:

a) Seinaleak, toponimikoak barne

b)  Jendaurrean jar tzeko kartel edo errotuluetan ageri den informa-
zioa –finkoa eta aldakorra–, eta

c)  Jendearen eskura jar tzeko asmoz, establezimendu edo enpresek 
egiten dituzten inprimaki edo katalogoak, produktu edo zerbi tzu 
bati edo gehiagori buruzko informazioa ematen badute.

d)  Kon tsumi tzaileei eta erabil tzaileei zuzendutako produktu eta 
zerbi tzuen eskain tza, sustapena eta publizitatea, edozein euskarri 
erabilita ere.

Hirugarren paragrafoak, buka tzeko, zigiluaren ondoriozko konpromiso 
berezia arautu du:

Sistemari a txikitako jendeari begirako establezimendu eta enpresek 
honako konpromiso hau har tzen dute beren gain: kon tsumi tzaile eta 
erabil tzaileak hautatutako hizkun tzan ematea arreta bezeroari eta komu-
nikazio edo jakinarazpenak, kontratu dokumentuak, fakturak edo egin-
dako operazioen ziurtagiriak, aurrekontuak, gordailu-frogagiriak eta 
an tzeko dokumentuak ere hizkun tza horretan emateko konpromisoa.
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8. KALITATEKO EUSKARA

Horra kon tzeptu berria, aurretiaz euskararen legerian sarri agertu ez dena . 
KEHED-ren araubideak hiru esparrutan ezar tzen du bere zeregina: jendeari 
begirako establezimenduan, toponimian eta neotoponimian, eta hizkun tza-
konpromisoaren zigiluan .

8.1. Jendeari begirako establezimendua (KEHED-ren 5.6 artikulua)

Artikulu honetan aipatutako betebeharrak betez, establezimenduetan 
kalitatezko euskara erabiliko da, komunikazioa bermatuko duena ida-
tzietan, seinaleetan eta iragarki-tauletan. Horretarako kode egokia eta 
solaskidearekiko hurbila erabiliko da eta Euskal tzaindiak ezarritako in-
darreko hizkun tza-araudia jarraituko da.

8.2. Toponimoak eta neotoponimoak (KEHED-ren 11.3 artikulua)

Halaber, kon tsumi tzaile eta erabil tzaileei e txebizi tzak sal tzen edo 
aloka tzen dizkieten enpresek, eta eraikun tza-obren susta tzaileek erabil-
tzen dituzten euskal toponimo eta neotoponimoak bat etorri beharko dira 
Dekretu honetako 5. artikuluko 5. ida tz-zatian xedatutakoarekin.

8.3. Hizkun tza-konpromisoaren zigilua (KEHEK-ren 19.5 artikulua)

A txikitako enpresa eta establezimenduek honako konpromiso hau 
har tzen dute beren gain: kon tsumi tzaileei eta erabil tzaileei eskain tzen 
dieten informazioan kalitateko euskara erabil tzekoa, komunikazioa ber-
matuko duena. Horretarako kode egokia eta solaskidearekiko hurbila 
erabiliko da eta Euskal tzaindiak ezarritako indarreko hizkun tza-araudia 
jarraituko da.

Hiru esparruotan bi dira ideia nagusiak, kalitateko euskara berma tzeko: 
informazioa emateko kode linguistiko egokia, alde batetik, eta, Euskal-
tzaindiaren hizkun tza-araudia errespeta tzea, bestetik .

9. URRA TZEAK

Igorpen baten bidez konpon tzen du kontua KEHED-ren 18 . artikuluak, 
araubide propio baten faltaz:
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Dekretu honetan ezarritakoa ez bete tzeak zehapena dakar, abendua-
ren 22ko Kon tsumi tzaileen eta Erabil tzaileen Estatutuaren 6/2003 Legea-
ren 50.6 artikuluak xedaturikoari jarraiki.

Hartara, abenduaren 22ko 6/2003 Legearen (Kon tsumi tzaileen eta Erabil-
tzaileen Estatutuaren) 50 . artikulua da aplikagarri:

1.  Honako hauek dira kon tsumi tzaileen osasuna eta segurtasuna 
zain tzearen arloko urra tzeak…

2.  Honako hauek dira ondasun eta produktuak aldatu eta fal tsu-
tzearen eta eremu horretan iruzurra egitearen arloan gerta tzen 
diren urra tzeak…

3.  Honako hauek dira zerbi tzuak ongi ez egitearen ondorioz gerta-
tzen diren urra tzeak…

4.  Honako hauek dira normalizazio teknikoaren arloan eta merkatari-
tza eta zerbi tzugin tza arloan, bai eta ondasunak edo zerbi tzuak 
sal tzeko eta horni tzeko baldin tzen edo tekniken arloan ere, gerta-
tzen diren urra tzeak…

5.  Honako hauek dira informazio, zain tza, ikerkun tza, ikuskari tza, 
tramitazio eta betearazpen arloan gerta tzen diren urra tzeak:

6.  Oro har, kon tsumi tzaile eta erabil tzaileak babesteko indarrean 
dauden arauek eta xedapen osagarriek berariaz ezar tzen dituzten 
baldin tza, eginbehar edo debekuak ez bete tzea.

10. ONDORIOAK: ON-GAI TZAK

KEHED-ren aurrerabideak argi daudela ikusirik, komenigarri izan daiteke 
halako erka tze eta hazta tze bat egitea, zer dagoen ondo eta zer hobetzeko 
emanda, laburki bada ere:

10.1. Ondo

–  Aspalditik zegoen premiari eran tzun egokia ematea, mailaz maila eta 
jarraitutasun baten ustean .

–  Jendearekiko arreta azpimarra tzea hizkun tza-eskubideen arloan, horri 
lehentasuna emanez, hasierako araugin tza honetan .

–  Euskararen kalitatea zain tzea, maila formalean nahiz komunikatiboan, 
batez ere kon tsumo-harremanetan . Horrek, bistan da, egundoko eragina 
du gizartean, kon tsumoak maila sozioekonomikoaren barnean garran tzi 
alboraezina baitu .
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10.2. Hobetzeko

–  Aplikaziorako esparru murri tza, dela araugaien ikuspegitik, dela kon-
tsumoaren arloan pisu handia duten profesionalak kanpoan gelditu di-
relako .

–  Exonimoetan araubiderik eza, egun kon tsumoan kanpoko produktu eta 
emai tzek duten esanahia ain tzat hartu gabe

–  Arbitrajearen eskuartekoak hobeto baliatu beharko dira, kon tsumoaren 
arbitrajea ere esparru linguistikoetara zabalduz .

–  Testuaren gara tzea, zalan tzarik gabe, hizkun tza-konpromisoaren zigilua 
xehekiago arau tzea ekarri beharko du, eta, ororen gainetik, baita susta-
tze-lan sakona moldatu beharra ere . Horretara etorri dira, etorri ere, 
horren zabalkunderako eman diren dekretuak .
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