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Nafarroako Foru Komunitatearen Aldizkari Ofizialean argitaraturiko 44 lege-testu elebi-
dunek (gaztelania-euskara, euskara-gaztelania) osa tzen dute corpusa. Corpus horretatik 
abiatuta, 7.757 sarrerako datu-base elebiduna moldatu da, semasiologiaren arabera antola-
tuta, betiere onomasiologiaren ikuspegia baztertu gabe. Horretarako MULTITERM progra-
ma erabili da, eta bertara batu dira hainbat xehetasun, hitz baliokideen esparrutik harago 
doazenak, testua eta testuingurua erakusteko gogoarekin. Corpusaren gainean egindako 
hustuketa horrek bi helburu izan ditu: lehena, i tzul tzaileen tzat lagungarri izatea, eta, biga-
rrena, gaztelaniaren eta euskararen arteko esparru juridiko elebidunaren on tze-lanetan au-
rrera egitea.

Hitz-gakoak:	lege-corpus elebiduna, lexiko juridiko elebiduna, hustuketa lexikografikoa, 
semasiologia, onomasiologia, Nafarroako Foru Komunitatea.

Partiendo de un corpus formado por los textos en castellano y en euskera de 44 disposi-
ciones legales de la Comunidad Foral de Navarra, publicadas en el Boletín Oficial de Nava-
rra, se ha formado una base de datos igualmente bilingüe, logrando así un léxico de 7.757 
entradas organizadas de forma semasiológica, pero con vocación onomasiológica. Para ello 
se ha empleado el programa MULTITERM, que incluye una serie de datos que van más allá 
de la equivalencia léxica y proporcionan tanto el texto como el contexto del léxico resultan-
te del vaciado de este corpus legal. El objeto del esfuerzo es doble: proporcionar un instru-
mento de ayuda a los traductores y avanzar en la configuración de un espacio jurídico bilin-
güe entre el castellano y el euskera.

Palabras	clave:	corpus legal bilingüe, léxico jurídico bilingüe, vaciado lexicográfico, se-
masiología, onomasiología, Comunidad Foral de Navarra.

A partir d’un corpus constitué des textes en espagnol et en basque de 44 dispositions 
légales de la Communauté Forale de Navarre, publiées dans le Bulletin Officiel de Navarre, 
une base de données bilingue a été élaborée, donnant un lexique de 7757 entrées organisées 
de façon sémasiologique bien qu’ayant une vocation onomasiologique. On a pour cela utili-
sé le logiciel MULTITERM qui comprend une série de données qui vont au-delà de 
l’équivalence lexicale et qui donnent non seulement le texte mais également le contexte du 
lexique résultant du dépouillement de ce corpus légal. L’objectif de ce tte démarche est do-
uble : fournir aux traducteurs un outil d’assistance et avancer dans la réalisation d’un espa-
ce juridique bilingue entre l’espagnol et le basque.

Mots-clés	:	corpus légal bilingue, lexique juridique bilingue, dépouillement terminologi-
que, sémasiologie, onomasiologie, Communauté Forale de Navarre.
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A corpus has been compiled from 44 bilingual (Spanish-Basque, Basque-Spanish) juridi-
cal texts published in the Official Gaze tte of the Charter Community of Navarre (region). 
On the basis of this corpus, a bilingual database made up of 7,757 entries has been prepared. 
It is organised according to semasiology, but without discounting the onomasiological pers-
pective at any moment. The MULTITERM programme has been used for this purpose, and 
into it have been incorporated many details that go beyond the sphere of equivalent words 
with the aim of including the text and its context. The extraction carried out on this corpus 
has had two aims: the first, to be of use to translators, and the second, to move the configu-
ration of the bilingual juridical sphere between Spanish and Basque forward.

Keywords:	bilingual juridical corpus, bilingual juridical lexis, lexicographical extraction, 
semasiology, onomasiology, Charter Community of Navarre.
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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 bil-
duta ikusten zituena, modu antolatu eta egituratu baten bidez, euskaraz 
egon zitekeen lexikoa eta mundu juridikoa.

Lan hori, egungo ikuspegitik bederen, hobe tzeko modukoa izan zela uste 
dugu gehienok, baina, aldi berean, aitor dezagun gu txi izan direla hura 
gaindi tzeko saioak. Saio horiek, gainera, ez dute, gure iri tziz, behar bezala 
zaindu lexikografia juridikoak premiazko dituen horiek, hots, sistematiko-
tasuna eta juridikotasuna, bi horiek hizkun tzaren eskakizunekin uztartuz.

Zalan tzarik gabekoa da, azken hogeita bost urte hauetan aldatu eta ego-
kitu egin dela gure pen tsamoldean euskararen moduko hizkun tza gu txie tsi 
eta gu txieneko batek galda tzen duen normalizazio- eta normatibizazio-lana, 
zuzenbideari dagokionez behin tzat.

Horrexegatik, eta atari gisa, ez dugu uste alferrekoa denik halako ezau-
garri ba tzuk zerrenda tzea, horiek izan baitira, hain zuzen ere, gaur aurkez-
tuko dugun egitasmoaren abiapuntuak.

1.1. Elkarrekiko	lana

Lehen ezaugarria da, bistan denez, elkarrekiko lanarena, legelariena eta 
hizkun tzaren teknikariena (hau da, i tzul tzaileena, terminologoena, hizkun-
tzaren normalizaziorako teknikariena…). Hori da, izan ere, nahitaezko 
baldin tza, euskararen normalizazioa eta normatibizazioa abiarazteko, zu-
zenbidearen munduan.

1.2. Espezialitate-hizkerak

Bigarren ezaugarria dator azken aldiotan hizkun tzalari tzak gero eta naba-
riago barruratu duen gogotik, hain justu ere, espezialitateko hizkerak iker-
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tzeko gogo horretatik. Horien artean, zuzenbidearena ez da laburrena. Ho-
rren adibiderik irtenena da gaiaren inguruko bibliografia ugaria.

1.3. I	tzulpen	juridikoa

Hirugarren ezaugarria ageriko zaigu euskararen baitan, i tzulpen juri-
dikoaren bidez. Hori dugu azken urteetako gertaera, hazkunde zabalekoa, 
eta, horrekin batera, hark erakarri dituen zereginak, besteak beste, termi-
nologikoa, lexikografikoa, diskur tsiboa eta pragmatikoa.

1.4. Sistema	juridikoa,	Nafarroako	Foru	Komunitatean

Laugarren ezaugarria ematen digu egun bizi dugun antolamendu juri-
dikoak berak. Hortaz, Mendebaldeko Europak ezarri sistema juridiko baten 
barruan ari gara, konstituzioa arau nagusi dugula, eta zuzenbidearen itur-
buruak hierarkia jakin baten arabera antolatuta daudela.

Jakina da legearen hizkun tzak baduela horretan lehentasuna, lege ida tzia 
baita zuzenbidearen maila gorena eramaten duena. Nafarroako Foru Komu-
nitatean ere, horixe dugu errealitatea, betiere zuzenbide zibilean ohiturari 
aitor tzen zaion lehen lekua ahan tzi gabe. Nolanahi den ere, horrekin bate-
ra, 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	hizkun	tza,	zuzenbide	bera

Horiek horrela, bosgarren ezaugarriak ematen du bidea, agerian uzteko 
i tzulpen juridikoak duela Nafarroan, Espainiako estatuko beste lurralde eus-
kaldunetan bezalaxe, halako tenore berezkoa. Izatez, hemen bi hizkun tzen 
artean i tzul tzen da zuzenbide bera; ez, ordea, nazio artean ohiko izaten de-
nez, bi hizkun tzen eta bi zuzenbideen artean, zuzenbide bakoi tzak bere 
hizkun tza duela. Esan dezagun, oraingoz, gai hori, pisurik gabeko baino, 
esangura tsu gertatu dela gure eginahaletan.
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1.6. Europako	legeria

Azkenez, aitor dezagun seigarren ezaugarria, Europako zuzenbidea ere hor-
txe dagoela gogorarazteko, Nafarroako Foru Komunitatean indarreko zuzenbi-
dea dela eta, egun batean, luze baino lehen, hura izango zaigula, beharbada 
euskararen bitartez, euskaldunon arteko lotunea eta partaide tzarako lanabesa.

2. Egitasmoaren	nondik	norakoak

2.1.  Euskal	tzaindiaren	eta	Euskarabidearen	arteko	hi	tzarmena:	
helburuak

Aurreko sei ezaugarri horiek baliatu ditugu, gure ustez hurrengo urteetan 
euskarak egin beharreko bideetatik bat azal tzeko, batez ere, mundu juridiko 
eta administratiboan.

Begien bistakoa da, orobat, langin tza zabal eta amaierarik gabeko horretan, 
pausoz pauso joan behar dela. Pauso horien artean, laburrena ez da, inolaz ere, 
egun hona ba tzen gaituena, alegia, terminologia juridiko-administratiboarena.

Langin tza horretarako aurkeztuko dugu tresna berria, tresna hori lagun-
garri 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 elebi-
duna egitea. Datu zeha tzak jarraian emango ditugu.

Aurretiaz, alabaina, egin dezagun, sarrera laburra, Euskal tzaindiak eta 
Nafarroako Gobernuak (Euskarabideak) egitasmo hau nola bul tzatu duten 
adierazteko.

2.2. Hautuaren	arrazoiak

2007. urtean Euskal tzaindiak egin zuen proposamena, eta proposamen 
horrek kontuan har tzen zituen ingurumari oso desberdinak. Lehena zen 
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Nafarroako i tzul tzaileek sarrera izatea, egun euskaraz egiten den termino-
logia juridiko-administratiboan. Bigarrena, haiek ere lanabes berria izatea, 
beraiek egiten duten i tzul tze-lan horretan, lagungarri izan zekien eurek sor-
tutako terminologia sistematizatua, kon tsultarako prest eta gerogarrenean 
zuzenketarako ere gaitua. Horretan, Nafarroako lege-testuak ziren ego-
kienak, horiek baitute goi maila, lehen esan dugun moduan, Nafarroako 
antolamendu juridikoan.

Horretan geniharduela, bestelako helburuak ere bete geni tzakeela uste 
genuen, euskararen tzat eta akademiaren tzat: bateko, Nafarroako Foru 
Komunitatean ari diren i tzul tzaile eta teknikarien lana Nafarroatik kanpo 
ezagutaraztea; eta, besteko, ezaupide hori erabilgarri izatea eragile juri-
dikoen artean, datu-base baten bidez, datu-base horretara bil tzen genitue-
la hainbat unitate lexikal, geroago Euskal tzaindiak ere erabil zi tzakeenak 
bere erabaki lexikalak har tzerakoan, Hiztegi Batuan nahiz osteran-
tzekoetan.

Bazen, bestalde, halako abantaila eta muga, eginkizun horretan. Muga 
zen lege-testuen kopuruak ezar tzen zuena. Abantaila ere, bide beretik zeto-
rren, lege-testu elebidun horiek i tzul tzaile-talde jakin eta zehatz baten es-
kutik zetozelako. Hartara, norberak i tzul tzean izan dezakeen tankera eta 
eitea kontuan hartuta, argi dago horiek ahalbide tzen zutela, corpusaren 
aldetik bederen, ezaugarri testual eta paratestual batera tsuak.

3. Egitasmoaren	edukia

3.1. Nafarroako	lege-testuak:	zerrenda

Berrogeita lau (44) arauk osa tzen dute corpusa. Corpus hitz hori erabil-
tzen dugu, MIRIAM URKIAK emandako definizioaren haritik:

Corpusa, adiera modernoan, baliabidea da, zeha tzago: hizkun tzaren atal ba-
ten erakusgarri gisa erabil tzen den testu-mul tzo elektroniko egituratua, erabilera 
errealak jaso tzen dituena, betiere irizpide zehatz ba tzuen arabera (MIRIAM 
URKIA, Corpusgin tzaren garran tzia…, 1. or.).
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Esan gabe doa corpusaren osaera Euskal tzaindiaren eta Nafarroako Go-
bernuaren artean adostu genuela. Horrela, corpusa osa tzen duten berrogei-
ta 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 Legegin-
tzako Foru Dekre-

tua, uztailaren 
2koa. Onesten du 

 Nafarroako 
Nekazari tza Ustia-
tegien  Erregistroari 

buruzko Foru 
 Legearen Testu Ba-

tegina

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 Legegin-
tzako Foru Dekre-

tua, urriaren 14koa, 
Nafarroako Polizia 
Kidegoei buruzko 

Foru Legearen Tes-
tu  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 Legegin-
tzako Foru Dekre-
tua, abenduaren 

16koa, Oinorde tzen 
eta Dohain tzen gai-
neko  Zergaren Tes-
tu Bategina onesten 

duena
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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 Fi-
nanciación Agraria

NFLMXTBFL

5/2000 Foru Legea, 
uztailaren 3koa, 
Nekazari tzako 
Finan tzaketari 

buruzko lege mai-
lako xedapenen tes-

tu Bategina alda-
tzen duena

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 Egonkorren-
tzako Berdintasun 

Juridikoari buruzkoa

LFSAN

Ley Foral 11/2000, 
de 16 de noviem-
bre, de Sanidad 

Animal de Navarra

AOFL

11/2000 Foru Le-
gea, azaroaren 

16koa, Abereen 
Osasunari buruzkoa

LFAF

Ley Foral 12/2000, 
de 16 de noviem-
bre, de Atención 
Farmacéutica de 

 Navarra

FLFL

12/2000 Foru Le-
gea, irailaren 16koa, 
Farmazia Lagun tzari 

buruzkoa

LFGTN
Ley Foral 13/2000, 
de 14 de diciembre, 
General Tributaria

NTFLO

13/2000 Foru Lege 
Orokorra, abendua-
ren 14koa, Tribu-

tuei buruzkoa
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Gaztelania Euskara

	 TEXTO	LEGAL 	 LEGE-TESTUA

LFTPPACFNOA

Ley Foral 7/2001, 
de 7 de marzo, de 

Tasas y Precios Pú-
blicos de la Admi-

nistración de la Co-
munidad Foral de 
Navarra y de sus 

Organismos Autó-
nomos

NFKAEATPPFL

7/2001 Foru Legea, 
mar txoaren 27koa, 
Nafarroako Foru 

Komunitateko Ad-
ministrazioaren eta 

haren Erakunde 
Autonomoen tasa 

eta prezio publikoei 
buruzkoa

LFCDN

Ley Foral 5/2001, 
de 9 de marzo, de 

Cooperación al De-
sarrollo de  Navarra 

GLFL

5/2001 Foru Legea, 
mar txoaren 9koa, 

Garapenaren aldeko 
Lankide tzari 

buruzkoa

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

Deporte de Navarra
NKFL

15/2001 Foru Le-
gea, uztailaren 

5ekoa, Nafarroako 
Kirolari buruzkoa

LFAANCAN

Ley Foral 18/2001, 
de 5 de julio, por la 
que se regula la Ac-
tividad Audiovisual 

en Navarra y se 
crea el Consejo Au-
diovisual de Nava-

rra

NIJNIKFL

18/2001 Foru Le-
gea, uztailaren 

5ekoa, Nafarroako 
Ikus-en tzunezkoen 
jarduera arautu eta 

Nafarroako Ikus-en-
tzunezkoen Kon-

tseilua sor tzen due-
na

LFRCN

Ley Foral 17/2001, 
de 12 de julio, 

 Reguladora del Co-
mercio en  Navarra

NMAFL

17/2001 Foru Le-
gea,  uztailaren 

12koa, Nafarroan 
merkatari tza arau-

tzen duena

LFIA

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

 Agrícolas 

NAFL

1/2002 Foru Legea, 
 mar txoaren 7koa, 
Nekazari tza Azpie-

giturei buruzkoa
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Gaztelania Euskara

	 TEXTO	LEGAL 	 LEGE-TESTUA

LFDPVAIDC

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

los Derechos del 
Paciente a las Vo-
luntades Anticipa-
das, a la Informa-

ción y la 
Documentación 

Clínica de  Navarra

GEABIAKFL

11/2002 Foru Le-
gea, maia tzaren 
6koa, Gaixoaren 
zenbait Eskubide, 

hain zuzen ere 
 Biziaren gaineko 

Aurretiazko Boron-
dateak egitekoa eta 

Informazioa eta 
Agiri Klinikoak 

eskura tzekoa, arau-
tzen dituena

LFEPA

Ley Foral 19/2002, 
de 21 de junio, re-
guladora de la Edu-
cación de Personas 

Adultas

HHFL

19/2002 Foru Le-
gea,  ekainaren 

21ekoa, Helduen 
Hezkun tza  arau tzen 

duena

LFREAN

Decreto Foral Le-
gislativo 150/2002, 
de 2 de julio, por 
que se aprueba el 

Texto Refundido de 
la Ley Foral del Re-
gistro de Explota-
ciones Agrarias de 

Navarra

NNUEFL

150/2002 Legegin-
tzako Foru Dekre-

tua, uztailaren 
2koa. Onesten du 
Nafarroako Neka-
zari tza Ustiategien 
Erregistroari bu-

ruzko Foru Legea-
ren testu Bategina

DFLTRLFCPN

Decreto Foral 
 Legislativo 

213/2002, de 14 de 
octubre,  

por el que se aprue-
ba el Texto Refun-
dido de la Ley Foral 

de Cuerpos de 
 Policía de  Navarra

NPKFLTBLFD

213/2002 Legegin-
tzako Foru Dekre-

tua, urriaren 14koa, 
Nafarroako Polizia 
Kidegoei buruzko 

Foru Legearen Tes-
tu Bategina onesten 

duena
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Gaztelania Euskara

	 TEXTO	LEGAL 	 LEGE-TESTUA

LFSBN

Ley Foral 32/2002, 
de 19 de noviem-
bre, por la que se 
regula el Sistema 

Bibliotecario de Na-
varra

NLSFL

32/2002 Foru Le-
gea, azaroaren 

19koa, Nafarroako 
Liburutegien Siste-
ma arau tzen duena

LFAFPMN

Ley Foral 34/2002, 
de 10 de diciembre, 
de Acogimiento Fa-
miliar de Personas 

Mayores de Navarra

PZFHFL

34/2002 Foru 
 Legea, abenduaren 
10ekoa,  Per tsona 
Zaharrak Familian 
Har tzeari 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 Dona-

ciones

ODZ

250/2002 Legegin-
tzako Foru Dekre-
tua, abenduaren 

16koa, Oinorde tzen 
eta Dohain tzen gai-
neko  Zergaren Tes-
tu 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 

hirigin tzari 
buruzkoa

LFTN
Ley Foral 7/2003, 

de 14 de febrero, de 
Turismo de Navarra

TFL

7/2003 Foru Legea, 
o tsailaren 14koa, 

Turismoari 
buruzkoa

LFDRN

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

Navarra

NLGFL

17/2003 Foru Le-
gea, mar txoaren 

17koa, Nafarroako 
Landa Garapenari 

buruzkoa
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Gaztelania Euskara

	 TEXTO	LEGAL 	 LEGE-TESTUA

LFFN
Ley Foral 20/2003, 
de 25 de marzo, de 
familias numerosas

FUFL

20/2003 Foru Le-
gea, mar txoaren 
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, aproba-
do por el Decreto 
Foral Legislativo 

213/ 2002, de 14 de 
octubre

NPKFLAFL

30/2003 Foru Le-
gea, apirilaren 

4koa, Nafarroako 
Polizia Kidegoei 

buruzko Foru Le-
gearen Testu Bate-
gineko 35. eta 43. 
artikuluak alda-

tzekoa, zeina urria-
ren 14ko 213/2002 
Legegin tzako Foru 
Dekretuak one tsi 

bai tzuen

LFMLREPN

Ley Foral  
4/2004, de 2  

de junio, de modifi-
cación del  artículo 
21 de la Ley Foral 
16/1986, de 17 de 
noviembre, regula-
dora de las eleccio-
nes al  Parlamento 

de  Navarra

NPHFLAFL

4/2004 Foru  Legea, 
ekainaren 2koa, 

Nafarroako Parla-
menturako hautes-
kundeak arau tzen 
dituen azaroaren 

17ko 16/1986 Foru 
 Legeko 21. 

 artikulua  alda tzen 
duena

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 E txebizi-

tzari Babes Pu-
blikoa emateari 

buruzkoa
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Gaztelania Euskara

	 TEXTO	LEGAL 	 LEGE-TESTUA

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 Le-
hendakariari 

Buruzkoa

LFACFN

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

ción de la Comuni-
dad Foral de Nava-

rra

NFKAFL

15/2004 Foru 
 Legea,  aben duaren  
3koa,  Nafarroako  

Foru Komu nitateko 
 Administrazioari 

buruzkoa

LFCFRFPHLTN

Ley Foral 17/2004, 
de 3 de diciembre, 
por la que se esta-
blece la Cuantía y 

Fórmula de Reparto 
del Fondo de Parti-
cipación de las Ha-
ciendas Locales en 
los Tributos de Na-
varra para los ejer-
cicios presupuesta-
rios de 2005 a 2008 

TONTPFZBFFL

17/2004 Foru Le-
gea, abenduaren 

3koa, toki ogasunek 
Nafarroako tribu-
tuetan parte har-
tzeko fun tsaren 
zenbatekoa eta 

bana tzeko formula 
ezar tzen dituena 

2005etik 2008ra bi-
tarteko aurrekontu-

ekitaldietarako

LFIPA

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

intervención para la 
protección ambien-

tal

IBEHFL

4/2005 Foru Legea, 
mar txoaren 22koa, 
ingurumena babes-
teko esku har tzeari 

buruzkoa

LFPCAEN

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

Protección Civil y 
Atención de Emer-
gencias de Navarra

NBZLKFL

8/2005 Foru Legea, 
uztailaren 1ekoa, 
Nafarroako Babes 
Zibilari eta Larrial-
dien Kudeaketari 

buruzkoa 
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Gaztelania Euskara

	 TEXTO	LEGAL 	 LEGE-TESTUA

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 Me-

dio Nocturno 

AGIBAFL

10/2005 Foru Le-
gea, azaroaren 9koa, 

Argiteria Gaueko 
Ingurumena Babes-
tearren Antola tzeari 

buruzkoa

LFS
Ley Foral 11/2005, 
de 9 de noviembre, 
de Subvenciones

DFL

11/2005 Foru Le-
gea, azaroren 9koa, 

Dirulagun tzei 
buruzkoa

LFPCN

Ley Foral 14/2005, 
de 22 de Noviem-

bre, del Patrimonio 
Cultural de Navarra

NKOFL

14/2005 Foru Le-
gea, azaroaren 

22koa, Nafarroako 
kultur ondareari 

buruzkoa

LFPAPIA

Ley Foral 15/2005, 
de 5 de diciembre, 

de Promoción, 
Atención y Protec-
ción a la Infancia y 
a la Adolescencia

HNSLBFL

15/2005 Foru Le-
gea, abenduaren 
5ekoa, haurren-

tzako eta nerabeen-
tzako sustapenari, 

lagun tzari eta babe-
sari buruzkoa

LFOV

Ley Foral 16/2005, 
de 5 de diciembre, 
de Ordenación Vi-

tivinícola

MAAFL

16/2005 Foru 
 Legea, abenduaren 

5ekoa, Mahastizain-
tza eta Ardogin tza 

arau tzeari buruzkoa

LFCPN

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

Navarra

NEAFL

17/2005 Foru Le-
gea, abenduaren 

22koa, Nafarroako 
ehizari eta arran-

tzari buruzkoa
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Gaztelania Euskara

	 TEXTO	LEGAL 	 LEGE-TESTUA

LFEPPCSP

 Ley Foral 21/2005, 
DE 29 de diciem-
bre, de Evaluación 
de las Políticas Pú-
blicas y de la Cali-

dad de los Servicios 
Públicos

PPZPKEFL

21/2005 Foru Le-
gea, abenduaren 

29koa, Politika Pu-
blikoak eta Zerbi tzu 
Publikoen Kalitatea 

ebalua tzeari 
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 Con-
sumidores y Usua-

rios

KEBFL

7/2006 Foru  Legea, 
ekainaren 20koa, 
Kon tsumi tzaileak 
eta Erabil tzaileak 

 Babesteari buruzkoa

LFSPN

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

de Navarra

NSPFL

8/2006 Foru  Legea, 
ekainaren 20koa, 

Nafarroako Segur-
tasun Publikoari 

buruzkoa

LFRRTCN

Ley Foral 12/2006, 
de 21 de noviem-

bre, del Registro de 
la Riqueza Territo-
rial y de los Catas-

tros de Navarra

NLAEKFL

12/2006 Foru 
 Legea, azaroaren 

21ekoa,  Nafarroako 
Lurralde Aberasta-

sunaren Erregis-
troari 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
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3.2. Nafarroako	lege-testuak:	zuzenbidearen	adarrak

Lege-testuak zuzenbidearen adar guztietakoak dira. Zenbait nabarmen-
tzekotan, 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, abendua-
ren 14koa, Tribu-

tuei buruzkoa

LFTPPACFNOA

Ley Foral 7/2001, 
de 7 de marzo, de 

Tasas y Precios Pú-
blicos de la Admi-

nistración de la Co-
munidad Foral de 
Navarra y de sus 

Organismos Autó-
nomos

NFKAEATPPFL

7/2001 Foru Legea, 
mar txoaren 27koa, 
Nafarroako Foru 

Komunitateko Ad-
ministrazioaren eta 

haren Erakunde 
Autonomoen tasa 

eta prezio publikoei 
buruzkoa

ISD

Decreto Foral Legis-
lativo 250/2002, de 
16 de diciembre, por 
el que se aprueba el 
Texto Refundido de 
las Disposiciones del 
Impuesto sobre Su-
cesiones y Donacio-

nes

ODZ

250/2002 Legegin-
tzako Foru Dekre-
tua, abenduaren 

16koa, Oinorde tzen 
eta Dohain tzen gai-
neko Zergaren Tes-
tu Bategina onesten 

duena
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Gaztelania Euskara

	 TEXTO	LEGAL 	 LEGE-TESTUA

LFCFRFPHLTN

Ley Foral 17/2004, 
de 3 de diciembre, 
por la que se esta-
blece la Cuantía y 

Fórmula de Reparto 
del Fondo de Parti-
cipación de las Ha-
ciendas Locales en 
los Tributos de Na-
varra para los ejer-
cicios presupuesta-
rios de 2005 a 2008 

TONTPFZBFFL

17/2004 Foru Le-
gea, abenduaren 

3koa, toki ogasunek 
Nafarroako tribu-
tuetan parte har-
tzeko fun tsaren 
zenbatekoa eta 

bana tzeko formula 
ezar tzen dituena 

2005etik 2008ra bi-
tarteko aurrekontu-

ekitaldietarako

3.2.2. Nekazari tza-zuzenbidea

Gaztelania Euskara

	 TEXTO	LEGAL 	 LEGE-TESTUA

LFIA

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

Agrícolas 

NAFL

1/2002 Foru Legea, 
mar txoaren 7koa, 

Nekazari tza 
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, 
Nekazari tzako 
Finan tzaketari 
buruzko lege 

mailako xedapenen 
testu Bategina 
alda tzen duena
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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 Legegin-
tzako Foru 

Dekretua, uztaila-
ren 2koa. Onesten 

du Nafarroako 
Nekazari tza 
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, mar txoaren 
17koa, Nafarroako 
Landa Garapenari 

buruzkoa

3.2.3. Zuzenbide politikoa

Gaztelania Euskara

	 TEXTO	LEGAL 	 LEGE-TESTUA

LFMLREPN

Ley Foral 4/2004, 
de 2 de junio, de 

modificación del ar-
tículo 21 de la Ley 
Foral 16/1986, de 
17 de noviembre, 
reguladora de las 

elecciones al Parla-
mento de Navarra

NPHFLAFL

4/2004 Foru Legea, 
ekainaren 2koa, 

Nafarroako Parla-
menturako hautes-
kundeak arau tzen 
dituen azaroaren 

17ko 16/1986 Foru 
Legeko 21. artiku-
lua alda tzen duena
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Gaztelania Euskara

	 TEXTO	LEGAL 	 LEGE-TESTUA

LFDPN

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

Defensor del Pue-
blo de la Comuni-

dad Foral de Nava-
rra

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 Administra-

ción de la Comuni-
dad Foral de Nava-

rra

NFKAFL

15/2004 Foru 
 Legea, abenduaren 
3koa, Nafarroako 

Foru  Komunitateko 
Administrazioari 

buruzkoa

3.2.4. Merkatari tza-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 Con-
sumidores y Usua-

rios

KEBFL

7/2006 Foru Legea, 
ekainaren 20koa, 
Kon tsumi tzaileak 
eta Erabil tzaileak 

Babesteari buruzkoa
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Gaztelania Euskara

	 TEXTO	LEGAL 	 LEGE-TESTUA

LFRCN

Ley Foral 17/2001, 
de 12 de julio, Re-
guladora del Co-

mercio en Navarra

NMAFL

17/2001 Foru Le-
gea, uztailaren 

12koa, Nafarroan 
merkatari tza arau-

tzen 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 Legegin-
tzako Foru Dekre-

tua, urriaren 14koa, 
Nafarroako Polizia 
Kidegoei buruzko 

Foru Legearen Tes-
tu 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 

hirigin tzari 
buruzkoa

LFSBN

Ley Foral 32/2002, 
de 19 de noviem-
bre, por la que se 
regula el Sistema 

Bibliotecario de Na-
varra

NLSFL

32/2002 Foru 
 Legea, azaroaren 

19koa, Nafarroako 
Liburutegien Siste-
ma arau tzen duena

LFTN
Ley Foral 7/2003, 

de 14 de febrero, de 
Turismo de Navarra

TFL

7/2003 Foru  Legea, 
o tsailaren 14koa, 

Turismoari 
buruzkoa
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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

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 Le-
gea, abenduaren 

11koa, Nafarroako 
Kooperatibei 

buruzkoa

3.4. Nafarroako	lege-testuak:	elebitasuna	eta	ofizialtasuna

Nafarroako Foru Komunitatean, bertako aldizkari ofiziala (BON/NAO) gaz-
telaniaz eta euskaraz argitara tzen da, zein bere aldetik. Hau da, ez da erabil tzen 
bi zutabeko sistema, Euskal Autonomia Erkidegoak aukeratu duena; ai tzitik, 
gaztelaniazko ber tsioa eta euskarazkoa bereiz kalera tzen dira. Nolanahi den ere, 
bata eta bestea ofizialak dira, eta, ondorenez, bi-biak maila berean baliatu dai-
tezke, besteak beste, epaitegietan, organo administratiboetan eta abarrekoetan.

Ofizial izateak berarekin dakar kontu handiz ida tzi beharra, gaztelaniaren 
kasuan, eta kontu handiz i tzuli beharra, euskararen kasuan, bata bestea 
bezain ofiziala delako.
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Nafarroako Aldizkari Ofizialaren webgunea gaztelaniaz kon tsultatuz 
gero, bada atal edo esteka berezi bat, LEXNAVARRA izenekoa, lege-tes-
tuen bilaketa egitea ahalbide tzen duena.

Bilaketa hori sistematikoa izan daiteke, hau da, gaika, eta, orobat, Nafa-
rroako Gobernuaren sail desberdinen araberakoa. Eroso gerta tzen da, ger-
tatu ere, argitalpen-data jakin gabe, eremu jakin batean indarrean dauden 
foru-arau oinarrizkoak eskuratu ahal izatea. LEXNAVARRA horren gazte-
laniazko ber tsioak zorrotz joka tzen du eta eskainitako testuen indarreko 
ber tsioak eskain tzen ditu, jatorrizko testuak aldian-aldian izan dituen eral-
daketak nabarmenduz. Horretarako, artikulu eraldatuari etiketa jar tzen dio 
(NV laburdurarekin; «nueva versión»), eta, etiketa horren gainean klik egi-
nez gero, kasuan kasuko eraldaketa azal tzen da, hots, zein lege izan den 
eralda tzailea eta zein zen testuaren aurreko ber tsioa.
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Euskaraz, ordea, ez da LEXNAVARRA izenekorik. Eta, beraz, norbaitek 
arlo jakin batean indarrean dauden foru-arauak euskaraz eskuratu nahi ba-
ditu, ez du horretarako zuzeneko aukerarik izango, zori txarrez. Eskaini be-
harreko zerbi tzua dela uste dugu guk.

3.5. Baliabide	teknikoa:	Multiterm

Hustuketa terminologikoaren emai tzak jaso tzeko, TRADOS lizen tziaren 
barruko MULTITERM erreminta erabili da. WORDFASTek egun lortu 
duen zabalkundeari denik txikiena kendu gabe, eta Erauzterm, I tzulterm eta 
UZEIren termino-erauzlea balioe tsita, guk erreminta hori aukeratu genuen 
bere garaian, bi abantaila eskain tzen zituelako: batetik, datu-baseak MUL-
TITERM horren barruan sor tzea eta kudea tzea erraz gerta tzen da, kon-
tsultarako hainbat aukera ematen ditu, eta inprima tzeko ere bai; eta, beste 
alde batetik, WORKBENCH deiturikoarekin lanean diharduenak, behin 
datu-basea aukeratuta, bistara izango ditu berbategiko sarrerak, halakoak 
ager tzen zaizkionean i tzuli beharreko segmentuan.

3.6. Eskain	tza	zabala:	7.757	sarrera

Datu zeha tza emateko, esan beharra dago datu-baseak zazpi mila zazpie-
hun eta berrogeita hamazazpi (7.757) sarrera jaso tzen dituela. Kopurua iku-
sita, eskain tza zabala dela uste dugu. Gainera, kontuan hartu behar da ez 
dela horretan bikoizketarik egin, gaztelaniazko unitateak euskaraz bi ordain 
dituenean. Haatik, fi txa bakar batera bildu da informazio hori. Esate bate-
rako, gaztelaniazko explotación hi tzaren kasuan, euskarazko ordainak «ustia-
tegi» eta «esplotazio» dira; orobat, extinción (iraungi tze/amai tze) eta deduc-
ción (kenkari/dedukzio) hi tzen kasuan. Zenbaketak bikoizketa hori kontuan 
hartuko balu, sarrera-kopurua zor tzi milatik gorakoa izango li tzateke. Ikus 
di tzagun 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 hauta tzea. Izan ere, gure lana lexikografikoagoa izan da, termino-
logikoa baino. Lexikografikoa diogu ikuspegi deskriptiboa izan dugulako 
gehienbat. Hurrena ere, gure kezka izan da horra bil tzea unitate lexikal 
soilak (lexemak) eta unitate lexikal multilexemikoak, bi-biak baitira gure 
lexikoaren sarrerak:

«A. Polguère reprend une typologie proposée en lexicologie expli-
cative 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 
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(MARIE-CLAUDE L´HOMME et SYLVIE VANDAELE, Lexico-
graphie…, 5. or.)».

Horretarako arrazoia izan dugu gure iri tzia. Hartara, gure ustez, espezia-
litateko hizkeretan, unitate lexikal horiek euren balio terminologikoa har-
tzen dute, eta unitate lexikal arruntetatik bereizten dira, jokoan diren se-
mantika eta pragmatikaren arabera:

«Seule une théorie linguistique cognitive et fonctionnelle, 
c´est-à-dire quie renferme des composantes sémantiques et prag-
matiques 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 lexi-
cales (TERESA CABRÉ, Lexicographie…, 101. or.)».

Arean ere, datu-basearen sarrera ba tzuk unitate lexikal soilak dira, esate 
baterako, transmitente eta solar.
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Beste ba tzuk, 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 osteran tzeko ezaugarriak izatea.

Horrela, lege-testuen ortotipografia gorde dugu. Horrek errazten du uni-
tate lexikala zein lege-testutik atera eta testu horrekiko fideltasuna. Inork 
ez dezala ikusi horretan gure legekeria, lege-testuak duen balio performati-
bo eta arau-emailea ez baitugu horretaraino eramaten.

Ez gara larregi arduratu, bide beretik ere, teknika araugileaz, horretarako 
zuzentarauak ez baititugu Nafarroan ezagu tzen.

Betoz hona bi adibide, azaldutakoaren lagungarri:

Batetik, letra larriak erabili direnean, euren horretan jaso dira datu-ba-
sean, kasurako, Registro de Adopciones de Navarra eta Registro de Comercian-
tes Minoristas de Ventas Especiales de la Comunidad Foral de Navarra izene-
koen 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 
garran tzi handikoak direla. Irizpide horiek objektibiza tzea, haatik, ez da lan 
erraza. Are gu txiago, horiek deskriba tzea eta zerrenda tzea.

Gaingiroki bederen, esan dezagun hurrengoa:

a)  Lege-testu zehatz ba tzuen gainean egin dugu lan, sistema juridiko oso 
baten barruan.

b)  Helburu genuen datu-base elebiduna presta tzea, bi ele horiek gara tze- 
-maila desberdina dutela zuzenbidearen munduan.

c)  Datu-basea osa tzeko corpusa testu i tzuliek hornitu dute.

Horiek horrela,

1)  Lehene tsi ditugu zuzenbidearen alorrean mundu hori egitura tzeko 
erabili ohi diren irizpideak, arloka eta kon tzeptuka. Horren ondorioz, 
gure tresnak izan dira doktrina juridikoak ohiko dituen bereizketak 
eta sailkapenak, metahizkeraren bidez gauza tzen direnak. Horrenbes-
tez, kon tzeptu abstraktuak dira gehienak, batik bat, unitate lexikal 
soilei dagozkienak.

2)  Unitate lexikal soilez aparte, sartu ditugu beste tankerakoak, gorago 
azaldu dugun legez, gure tzat horiek, ezinbestekoak ez ezik, guztiz adie-
razgarriak baitira zuzenbidearen esparruan, betiere osagai lexiko, se-
mantiko eta pragmatikoa dutenean, horiek egiten baititu halakoak 
esangura tsu diskur tso juridikoaren barruan.

  Horrela joka tzean, eskuratu nahi izan dugu THIRY egileak aldarrika-
tu duena:

«Este tratamiento del corpus para su más completa descrip-
ción bien puede parecerse al «vaciado» de la práctica lexico-
gráfica; 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 
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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-nociones, 
cuyo registro, selección y delimitación se fundamentan en la 
estructura nocional (THIRY, Terminología…, 193. or.)».

  Beste hitz ba tzuetan esateko, hustuketaz harago joan nahi izan dugu 
(hustuketa horrek zama lexikografikoa duelako, eta ez horrenbesteko 
terminologikoa), nozio kon tzeptua tartekatuz; eta, horren bidez, bi 
hizkun tzen arteko baliokide tzak bilatu nahi izan ditugu, horixe baita 
oinarrizko mekanismoa i tzulpen 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 hau-
tuan; hain justu ere, legelarien subjektibotasuna. Hura, dena den, 
orekatu nahi izan dugu, lege-testuak euskara tzeko eginkizunean le-
hendik daukagun eskarmentuarekin (ESTHER URRUTIA, Zuzenbi-
dearen irakaskun tza…).

5. Fi	txaren	osagaiak

Mikroegiturari errepara tzen badiogu, fi txa bakoi tzaren osagaiak dira azal-
du beharrekoak. Fi txa guztietan, goiburu moduan, entry number izenekoa 
ager tzen da, kontagailuak egindako lana isla tzeko, besterik gabe. Hori alde 
batera u tzita, fi txaren osagaiak hurrengoak dira:

5.1. Iturria

Osagai honek bi datu eskain tzen 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. Betie-
re, lege-testuaren aipamena egiteko, izen ofizial osoa erabili beharrean, ho-
rren laburdura erabil tzen da, gaztelaniaz eta euskaraz jarrita, eta, aldame-
nean, artikuluaren zenbakia.
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5.2. Gaztelaniazko	sarrera

Esan bezala, datu-basea i tzulpena egin zen norabide berean, hau da, gaz-
telaniatik euskarara abiatuta egin da, eta, ondorenez, gaztelaniazko unitate 
lexikala ager tzen da, iturriaren ondotik.

5.3. Testuingurua	gaztelaniaz

Behin unitatea bera jasota, horren testuingurua ageri da, testuinguruaren 
barruan har tzen baitu bere esanahi osoa unitate horrek.

«Desde el punto de vista comunicativo el texto es el signo lingüís-
tico 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 dicciona-
rio…, 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 fi txa berean, lehen esan dugun bezala.

5.5. Testuingurua	euskaraz

Euskarazko ordainak ere bere testuingurua behar du eta hori jasota dago 
fi txa bakoi tzean. Ordainak bat baino gehiago direnean, zein bere testuingu-
ruarekin jaso da; horrela argiro ikus daiteke egokia den ala ez euskaraz bi 
ordain egotea, gaztelaniaz unitate bakarra izanik.

Ikus di tzagun, fi txaren mikroegiturari buruz, zenbait adibide:
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6. Egitasmoaren	emai	tzak

6.1. Lexiko	egituratua:	onomasiologia/semasiologia

Lehen puntua da datu-base horren izatea, onomasiologia edo semasiolo-
giaren aldetik. Esan beharrik ez dago datu-basea modu semasiologikoan 
antolatu dela.

Makroegituraren osa tzea, beraz, hurrenkera alfabetikoan egin da, dela 
unitate lexikal soilen tzat, dela besteen tzat.

Ez dugu iri tzi unitate lexikalen arteko batuketa, hitz mul tzoka egin dai-
tekeena, eta, gure iri tziz, i tzulpen juridikoan, eta, areago, legearen korre-
dakzioan pisu erabakigarria izan dezakeena (ENEKO OREGI, Korredakzioa 
araugin tzan…). 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, contamina-
ción, contaminado, contaminador y contaminar, y palabras como 
container o contal, que vendrían antes de contaminar, aparecen des-
pués, 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 i tzulien tzat halako barne 
kohesioa, testuaren kalitatea, juridikoa nahiz linguistikoa, bermatuko 
 lituzkeena.

Horrek ekarriko luke, berebat, lege-testuaren sistema juridikoa eta bi 
hizkun tzen arteko i tzulpena edo transposizioa egiteko aukera aparta.
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Ildo horretatik, nahiz eta oraingoan barruratu ez, sakondu izan dugu be-
rrikitan lehen eraku tsitako fi txa, gure ustez honako osagai hauek izan be-
harko lituzkeena, onomasiologiaren bidean:

[zk.]	Hitz	juridikoen	mul	tzoa	identifika	tzea

Arloa:

Iruzkina:

Eremu semantikoa:

[zk. eta letra] ES gaztelaniazko hi tza

EU euskarazko ordaina

Lege-testua:

Euskara tze-bidea:

Eta fi txa horren adibideren bat jar tzekotan, hona hemen:

[1]	Ebazpen	judizialak:	motak

Arloa: Proz. zuz.

Iruzkina: Epaitegi eta auzitegiek emandako ebazpen judizialak hiru motatakoak izan 
daitezke: probiden tziak, autoak eta epaiak. Probiden tziak izapide tza hu tseko ebazpenak 
dira. Autoek, berriz, erabaki tzen dituzte auzipetuen, akusa tzaile partikularren edo auzi-
jar tzaile zibilen gain zuzeneko eragina duten in tzidenteak edo fun tsezko gaiak; epaitegi edo 
auzitegiaren eskumena; ezespena bidezkoa edo bidegabea izatea; probiden tziaren bat 
birjar tzea; birjar tzearen uka tzea; espe txera tzea eta aska tzea; froga edo doako lagun tza 
onar tzea edo uka tzea; eta, azkenik, legeen arabera oinarridunak izan behar diren ebazpe-
nak ere autoak izaten dira. Epaiek, buka tzeko, auzia behin betiko erabaki tzen dute auzial-
di bakoi tzean.

Eremu semantikoa: Taxonomikoa da.

1. Ebazpen judizialak

1.b Probidentzia 1c. Epaia1a. Autoa
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[1a]	ES auto

EU auto

Lege-testua

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

Euskara tze-bidea

PKL.160eu: In tzidenteak ebazten dituzten autoak prokuradoreei bakarrik jakinaraziko zaizkie.

[1b]	ES providencia

EU probiden tzia

Lege-testua

PKL.204es: Las providencias se dictarán y firmarán inmediatamente que resulte de las actua-
ciones la necesidad de dictarlas, o en el mismo día o el siguiente al en que se hayan presentado las 
pretensiones sobre que recaigan.

Euskara tze-bidea

PKL.204eu: Probiden tziak eman eta sinatuko dira, horiek emateko beharrizana sortu bezain 
laster, edo, probinden tzia 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.

Euskara tze-bidea

EK.165eu: Ez da desadostasunik egongo Auzitegi Gorenak kasazio- edo berrikuspen-errekur-
tsoetan ematen dituen epaien inguruan; ondore horretarako, baztertu egingo dira botoen erabateko 
gehiengoa lor tzen ez duten ikusizkoak eta kontuan hartuzkoak.

Lehen pausoa dugu, beraz, oraindik semasiologikoa dena, baina molde 
osoz on daitekeena, onomasiologiara eramateko, edo, behin tzat, biak aha-
la biak eskain tzeko, horrekin erdiesten dela tresna osoagoa, i tzulpenean 
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edo korredakzioan jokoan diren sistema juridikoak eta hizkun tzak barrura-
tzen dituena.

6.2. Hiztegi	lexikografikoa/terminologikoa:	definizioen	arazoa

Bigarren puntua da datu-basearen izate lexikografikoa edo terminolo-
gikoa. Zerbait eman dugu adi tzera hasieran, eta orain hura berre tsiko dugu. 
Hemen ez gaude datu-base terminologiko huts baten aurrean, lan lexiko-
grafiko baten aurrean baino. Egia da hiztegi, berbategi eta glosarioaren ar-
teko bereizketa ez dela aise zer tzen:

«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 especili tzat, 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 utili tzem el terme glossari (RAFEL, Lexicografía, 15. or.)».

Gure tzat, berbategia izango li tzateke berbarik egokiena, RAFEL lexiko-
grafo katalanaren eskutik, halako unitate lexikalen mul tzoa, datu-basera 
bilduta dagoena, izenda tzeko. 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 erabil tzen diren erakusten digu-
lako. Horretan ere azpimarratu behar da ez dela hori maiztasun handikoa 
gure hiztegietan edo berbategietan, salbuespenak salbuespen (bata, 
«AGINTARI TZA-ALDIZKARIETATIKAKO HITZ-BILDUMA/VOCA-
BULARIO DE LOS BOLETINES OFICIALES»; eta, bestea, «LURRALDE 
ANTOLAMENDU ETA HIRIGIN TZARI BURUZKO HITZ-BILDUMA/
GLOSARIO SOBRE TÉRMINOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITO-
RIO Y URBANISMO»).
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Bi kasuotan hori egiten bada ere, aipamenak ez du lege-testuaren ba-
rruko kokapena eskain tzen, kasu honetan gerta tzen den bezalaxe. Azpima-
rra dezagun erabileraren berbategi izate hori, gero eta sarriago argitara tzen 
baitira egun halakoak.

Gure eredua ez da bakarra izan. Ai tzitik, eskura izan ditugu, besteak bes-
te, galegoari eta gaztelaniari dagokiena («VOCABULARIO XURÍDICO-
ADMINISTRATIVO GALEGO-CASTELÁN»), fran tsesari eta gaztela-
niari 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 jaso tzen baiti-
tu, bi liburukitan, zin-zinezko hiztegiak, elebidunak eta lege-sistema bi ba-
tzen dituztenak.

6.3. Hiztegi	berezia:	hizkera	juridikoa,	lege-ingurunean

Lexiko hau, bistan da, espezialitateko hizkera baten berbategia da; are 
zeha tzago, 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 juridi-
ques: 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 dakar tza lege-hizkerak ezar tzen dituen baldin tzak 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 de-
zakeena.
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Ida tzi ere, Kanadan ida tzi da, ez hain aspaldian, guri ere aplikagarri izan 
dakikeguna:

«En common law comme dans les systèmes d´inspiration roma-
no-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 idio-
matique pour formes un énoncé déterminé. Ce phénomène 
s´appelle, en linguistique, collocation (ou cooccurrence) (BEAU-
DOIN, La traduction…, 181. or.)».

Hitz gu txitan 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 bi-
detik, berbategi horren makroegiturak eta mikroegiturak ahalbide tzen bai-
tute eginaren balan tzea egitea:

Horretara,

6.4.1. Aurrera goaz

Euskarazko lexikografia juridikoaren inguruan aurrerapausoa da, beste 
ba tzuk beharko dituena; euskarri teknologiko estandar baten bidez ondu 
da; unitate lexikal juridiko ba tzuk bil tzen ditu; eta, horrekin batera, unitate 
horiek esangura tsu den sistema juridikoari erreferen tzia egiten die.

6.4.2. Baliokidearen arazoa

Koka tze hori kronologikoa eta testuala da, euskararen eta gaztelaniaren 
arteko baliokide tzak jaso tzen ditu, eta testu i tzulien eraberekotasun-maila 
zehazteko balio du.
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6.4.3. Kon tsultarako lanabesa

Kon tsultarako tresna da, aurreran tzean Nafarroako Gobernuak eta Eus-
karabideak eskura dutena eta i tzulpen juridikoa hobe tzeko aukera ematen 
diena.

Hobe tze hori, argi dagoenez, ez dagokio kalitate linguistikoari bakarrik; 
egin-eginean ere, gaur badira horretarako baliabideak:

«IDITE tresnaren azken xedea terminologia-egiazta tzailea izatea 
da, baina, horretarako, hiztegi terminologiko normalizatua izan be-
har du oinarrian. EUSKALTERMeko terminologia juridikoa 
normalizatu tzat jo tzeko moduan denean, terminologia-egiazta-
tzailearen oinarri ezin hobea izango li tzateke. Edozein i tzulpen juri-
diko egindakoan IDITE erabiliko balitz, i tzulpenean erabili den ter-
minologia normalizatua ote den jakingo li tzateke (LEIRE 
ZENARRUZABEITIA, Euskarazko testu juridikoen…, 203. or.)».

Hobe tze hori, beraz, kalitate linguistikoari ez eze, kalitate juridikoari ere 
badagokio, bi tzuok baitira erreferen tzia saihestezinak, bi hizkun tza ofizialen 
arteko i tzulpen juridikoa ai tzina tzeko.

6.4.4. Testua eta testuingurua

Euskarazko lexikografia juridikoan ohiko izan dugun baliokide tzen ze-
rrenda baino harago doa hau, beraren baitan baitu hautu juridiko baten 
irizpidea, eta, gainera, lege-hizkeraren unitate lexikalen erabilera ere ba-
rruan har tzen baitu, Nafarroako Foru Komunitatean.

6.4.5. Etorkizuna: zuzenbidea/hizkun tza

Etorkizunari buruz badu ibilbidea egiteko moldea, horrek lagundu de-
zakeelako lexikografia eta terminologia juridiko elebiduna jorra tzeko unean, 
bi alderdiak, linguistikoa eta juridikoa, ain tzat hartuz eta berme seguruagoa 
eskainiz.
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6.4.6. Euskararen normatibizazioa

Bestalde, bada tresna esangura tsua ere, euskara arau tzeko xedeetan. 
Hainbatez, gure buruari gero eta ozenago egin behar diogun galderak ere 
hemen du bere kokalekua, ukaezina baita egungo gizarteetan jakitate es-
pezializatuak hiztegi orokorretan duen sarbide azpimarragarria:

«Kontua da espezialistena eta espezialitateko hori nola neurtu eta 
barruratu. Labur-zurrean esanda, orekaren nondik norakoak nola zehaz-
tu. Horretan, zalan tzarik ez izan, Euskal tzaindiak zuen lana beharko du, 
Akademiaren emai tzak balioets di tzazuen eta zuen arrangurak barrura 
di tzagun, ahal delarik, modurik sistematiko eta agerikoenetan. Horre-
laxe lortuko dugu, menturaz, egun munduan zehar zabal tzen ari dena 
euskaraz ere egitea, hots, Cabre aditu katalanaren esanari helduz, termi-
nologia in vitro batetik terminologia in vivo batera igaro tzea, eten eta 
jausirik gabe (ANDRES URRUTIA, Hizkun tza orokorra…, 60. or.)».

Estatistikek erakusten dute horren gorakada. Euskararen kasuan, Euskal-
tzaindiaren Hiztegi Batuaren bigarren i tzulian, %5,16koa da ehunekoa, le-
hen hiru letretan; DRAE´01 horretan, aldiz, %8koa:

«Las apariciones de marcas jurídicas en el DRAE´01 (1498) re-
presentan el 8% del total de apariciones de marcas técnicas (19.160) 
y colocan al Derecho como tercera disciplina más representada, des-
pués de la Medicina (10,2%) y el transporte marítimo (9,6%) (LÓ-
PEZ SAMANIEGO, La terminología…, 296. or.).»

Horri gehi tzen badiogu zuzenbideak euskararen historia linguistikoan 
duen ibilera urria, onargarria da lan lexikografiko eta terminologikoa, tes-
tuinguru elebidunean, etorkizuna eta zeresana izatea, euskararen esparruan, 
hizkera arruntean nahiz espezialitatekoetan, eta, esan gabe doa, zuzenbidea-
ren hizkeran ere.

6.4.7. Azkena

Bukaerarako u tzi dugu gure tzat pisu handikoa den azken oharra. Nafa-
rroako Foru Komunitatearen legeen mul tzoak, corpus testual gisa hartuta, 
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datu-basea osa tzeko bidea eman digu. Beharrezkoa da hori osa tzea eta 
finka tzea, hain zuzen ere, i tzul tzaileek eta hizkun tza-teknikariek onurarik 
handienak atera di tzaten lantresna horretatik, eta, azken batean, euren 
eguneroko zereginetatik.

Gure aldetik, zuen harrera eta arreta esker tzea 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 Euskal-
tzaindiaren artean egin daitekeena.

Gaur badugu bidea horretarako, eta beste lan ba tzuetarako ere bai. Ho-
rien guztien helmugak euskararen ai tzinamendua izan behar duela uste 
dugu guk, uste dugulako, berebat, euskal kulturan ere i tzul tzaile, teknikari 
eta legelariok zer esan eta zer egin ugari dugula.
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0. Sarrera

Jaun-andreok, egun on!

Lehenik, eskerrak eman nahi dizkiet Euskarabideari eta Euskal tzaindiari 
egin didaten gonbitagatik. Eta mila esker zuei, baita ere, gure solasak adi-
tzera etorri zaretelako.

Jardunaldiko nire azalpenarekin hasi baino lehen, bilera honetara ekarri 
nahi nuke Joxemiel Bidadorren oroi tzapena. Gaizkitu zelako berria ikasi ge-
nuenetik airean geunden, jakinik hagitz egoera larrian zegoela. Eta herenegun 
arra tsaldean, hunat ekar tzeko hi tzak presta tzen ari nin tzen bitartean, irakurri 
nahi ez nituenak iri tsi zi tzaizkidan. Hemen gauden ani tzek ezagutu genuen. 
Gizon gazte a tsegina, euskararen uniber tso ttipian argi propioa zuen iker tzaile 
distira tsua, eta, eginiko lanek sala tzen dutenez, langile porrokatua. Hor dago 
u tzi digun ondarea. Izan denagatik guztiagatik luzaroago nahi eta behar ge-
nuen gure artean. Besarkada bat bere jendaki eta lagunen tzat. Goian bego.

Baina hemen gaudenok segitu behar baitugu, gaurko saiorako prestatu 
dudan gaira i tzuliko naiz. Nire asmoa Nafarroako Gobernuko I tzulpen Ata-
la eta bertan egiten dugun lana zuei ezagutaraztea da. Izenburuak dioen 
bezala, Aldizkari Ofizialean ez eze ber tze jardun-gune ba tzuetan ere ari tzen 
gara. Horien guztien berri ematen saiatuko naiz.

1. Historiako	mugarri	aipagarrienak

1.1. I	tzulpen	Atalaren	sorrera

Euskarari buruzko 18/1986 Foru Legearen 7. artikuluan ezarri zen Nafa-
rroako Aldizkari Ofiziala eta Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofiziala 
gaztelaniaz eta euskaraz emanen zirela argitara (aldibereko edizio banan-
duetan); eta lege bereko 9. artikuluan, Nafarroako Gobernuak Iruñean 
euskara-gaztelania i tzulpen ofizialeko unitate administratiboa sortuko zuela.

Hain zuzen ere, lege agindu horien ondorioz, 1987an lehiaketarako dei 
egin zen, zazpi i tzul tzaile plaza bete tzeko. Gisa horretan, beraz, hurrengo 
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urtean zazpi lagun hasi ziren i tzulpen lanean, nafar Administrazioaren tzat. 
Eta langile haiek bilduko zituen unitate administratiboa ere, I tzulpen Atala, 
urte hartan berean sortu zen, 1988an, Hizkun tza Politikarako Zuzendari tza 
Nagusiaren baitan.

1.2. Atalaren	eginkizunak

Zuzendari tza Nagusi berriaren sorrera one tsi zen foru dekretuan zehaztu 
ziren beraren mendeko unitate guztien eginkizunak. Honela aipa tzen ziren 
I tzulpen Atalaren esku u tzitakoak:

«Boletin Oficial de Navarra delakoaren euskarazko alean sartu be-
harreko xedapen orokor, administrazio ebazpen eta beste egin tza eta 
dokumentuen i tzulpen ofiziala.

Administrazio Publikoek nahiz partikularrek eska tzen dizkioten 
euskara-gaztelera eta gaztelera-euskara i tzulpen ofizialak, Euskarari 
buruzko Foru Legean xedatua dagoenari jarraikiz.

Euskara-gaztelera eta alderan tzizko i tzulpen ofizialetan entitate 
lokalei eta beste administrazio publikoei aholkua ematea».

Handik urte ba tzuetara, aholku emateko eginkizunaren barrenean, 
zeregin berezi bat azpimarratu zen, Hezkun tza eta Kultura kon tseilari 
Javier Marcoteguik sinaturiko 161/1998 Foru Aginduaren bitartez. Agin-
du hura zela medio, Atalak «euskara-gaztelania eta gaztelania-euskara 
i tzulpenak ofizialki baliozkoteko eskumena» berea zuela zehaztu zen es-
presuki.

Hiru eginkizun nagusi horiek, aparte eran tsitako zehaztapena barne, gaur 
egun ere indarrean diraute.

1.3. Departamentu	batetik	ber	tzera

I tzulpen Atala, erran bezala, Hizkun tza Politikarako Zuzendari tza Nagu-
siaren mendean sortu zen, eta Zuzendari tza Nagusia, bere aldetik, 
Lehendakari tza eta Barne Departamentuaren barrenean. Baina gerora, 
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1996an, Zuzendari tza Nagusi osoa Hezkun tza eta Kultura Departamentura 
pasatu zuten, bere zerbi tzu, atal eta bulego guztiekin.

2000. urtean, aldiz, aldaketa handiak izan ziren Gobernuan, eta Hizkun-
tza Politikarako Zuzendari tza Nagusiari berari bete-betean eragin zioten. 
Horren ondorioz, Zuzendari tzaren izena aldatu zen. Izen berria eman zioten: 
Uniber tsitateetarako eta Hizkun tza Politikarako Zuzendari tza Nagusia. Horre-
kin batera, I tzulpen Atala Zuzendari tza horretatik atera eta ber tze leku ba-
tean txertatu zen: Nafarroako Aldizkari Ofizialaren Zerbi tzuan, berriz ere 
Lehendakari tza eta Barne (eta Justizia) Departamentuan. Hori bai, lehengo 
eginkizun berberak zituen, eta i tzul tzaileak ere, bat ez ber tze gainerako guz-
tiak, unitate berrira pasatu gintuzten.

1.4. Xehetasun	pare	bat

1.4.1. Lehenbiziko	 zazpi i tzul tzaileak 1988an hasi ziren lanean, eta 
1990ean ber tze zazpi gehiago. Hamalau lagun haiek osatu zuten hasierako 
blokea. Gero beste lau lanpostu gehiago sortu ziren.

1.4.2. Hasierako hamalau lagun haiek i tzul tzaile lanpostuak bete zituz-
ten. Ez zen kontuan hartu interprete lana ere egin beharko zela. Ordea, 
suertatu zen horrelako zerbi tzuak emateko beharra ere (haietako ba tzuk 
gizartean oihar tzun handia izan zuten kasuetan, epaitegietatik etorritako 
eskariari eran tzuteko). Horren ondorioz, a tzetik etorri ziren lanpostu be-
rriak i tzul tzaile-interpreteen tzat izan ziren. Gaur egun, Ataleko plantillan 
i tzul tzaileok hamalau plaza ditugu, eta i tzul tzaile-interpreteek lau.

1.5. Laburpen	gisara

Euskarari buruzko 18/1986 Foru Legean ezarritakoaren ondorioz, 1988an 
sortu zen Hizkun tza Politikarako Zuzendari tza Nagusia, eta beraren baitan 
I tzulpen Atala. Hagitz gertaera garran tzi tsua, nire iri tziz, euskara nafar Ad-
ministrazioaren plazara JALGI zelakoz, ordurarte sekula izan ez zuen esta-
tusarekin.
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2. Gaur	egungo	egoera	eta	jarduna

2.1. Lanpostuak	eta	lan	banaketa

2.1.1. I tzul tzaileak

Plantillako plaza guztiak beterik ez badaude ere, dagoeneko abiatua 
den lehiaketa amai tzen denean, hemezor tzi i tzul tzaile izanen gara (horie-
tatik lau i tzul tzaile-interprete, gainerako hamalauak i tzul tzaile huts), 
denak atalburu baten zuzendari tzapean. Inork ez du organikoki eginkizun 
berezirik a txikita; alde horretatik, denak berdinak gara. Baina, lan mota-
ren arabera, geure arteko espezializazio moduko bat egina dugu. Ba tzuek 
Aldizkari Ofizialeko lanak i tzul tzen dituzte (eta horien barrenean ere 
bakoi tza sail batean ari da), eta ber tze ba tzuk aldizkaritik apartekoetan 
ari tzen dira.

2.1.2. Zuzen tzaileak

Aldizkarirako iragarkien sail bakoi tzak bere zuzen tzailea du, eta aldizka-
ritik aparteko sailak ere bai. Zuzen tze lana ez dago per tsona jakin ba tzuen 
esku; denok sartuak gaude eginkizun horri dagokion gurpilean, eta, txan-
daka-txandaka, guztiok ari behar izaten dugu zeregin horretan, egoki tzen 
zaigunean, hiru hilabeterako bederen. Lankideen i tzulpenak (eta kanpoko 
enpresak eginak, eta elebitan iristen direnak) orrazteaz gainera, aldian al-
diko zuzen tzailea bere sailari dagokion kaieraz ardura tzen da. Hartan idaz-
ten ditu eztabaidagai irudi tzen zaizkion kontuak eta burura tzen zaizkion 
proposamenak, zuzen tzaile denboran a tzeman dituen arazoei buruzkoak.

2.1.3. Terminologoa

Une honetan, taldekide bat ardura tzen da, bere lan denbora osoan, pro-
posamenak bideratu eta erabakiak bil tzeaz eta datu-baseak egunera tzeaz. 
Halere, gure historian hori ez da beti horrela izan. Sine tsiak gaude koordina-
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tzaile edo terminologo eginkizuna ere nahitaezkoa dela, baina ez dago orga-
nigraman, eta, horregatik, neurri batean, lan-kargaren eta Ataleko nahiz 
Zerbi tzuko buruen borondatearen mende dago.

2.1.4. Lan bereziak

Ber tzelako mandatuak ere eslei tzen zaizkigu i tzul tzaile guztioi, tarteka-
tarteka. Betiere egiten dugun lanarekin zerikusia dutenak. Konparazio ba-
terako, euskaraturik ditugun lege-testu garran tzi tsuenen bilduma egitea, 
gero Gobernuaren web gunean txerta tzeko, gaztelaniazkoak Lex Navarra 
gunean dauden gisara; gai jakin ba tzuetako glosategi bereziak zehaztea (Jus-
tizia, Hirigin tza…); iragarki eta inprimaki-ereduak presta tzea…

2.1.5. Kanpoan eginiko lanak

Ber tzalde, Atalak bere baliabideekin egin ezin dituen lanak kanpora 
atera tzen dira, eta enpresa baten esku uzten, baina horiei ere Ataleko 
zuzen tzaileek azken begiratua ematen diete, i tzulpenaren egokitasuna eta 
testu guztien koheren tzia (terminologikoa eta estilistikoa) ahal den neu-
rrian berma tzeko.

2.2. NAOn	eta	ber	tze	plaza	ba	tzuetan

Ai tzineko puntuetan aipatu dudan bezala, nahiz eta Atala gaur egun 
Nafarroako Aldizkari Ofizialaren Zerbi tzuan txertatua egon, aldizkarirako 
i tzulpenak egitea Atalaren eginkizunetako bat ber tzerik ez da.

Egia da lan-karga mardulena Aldizkariaren i tzulpenetik datorrela, eta 
jende-mul tzorik handiena ere horretan ari tzen dela, baina ber tzelako 
i tzulpen lanak eta aholkulari tzakoak ere ez dira gu tti, kopuru aldetik, eta, 
jakina, NAOkoak bezain garran tzi tsuak.

Beraz, hi tzaldiari jarritako izenburuak dioen bezala, plaza bat baino ge-
hiagotan ari tzen gara. Zehazki, lau jardun-gune ditugu, Atalaren esku 
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u tzitako lau eginkizunen ondoriozkoak, lau plaza, lau lantegi, hemezor tzi 
lagunen artean banatuak.

2.2.1. Lehenbiziko plaza: Nafarroako Aldizkari Ofiziala

Nafarroako Aldizkari Ofiziala ez da ehuneko ehun euskaraz argitara tzen, 
horretarako bidean bada ere, Euskararen Legean ezarritakoa bete beharko 
baili tzateke: 

«Aldizkari Ofiziala gaztelaniaz eta euskaraz emanen da argitara 
(aldibereko edizio bananduetan)…». 

Progresio bat izan da, eta berriki hasi gara euskaraz ere argitara tzen, 
adibidez, udalen hirigin tza planak, Justizia Administrazioko iragarkiak, ur 
konfederazioenak..., orain arte euskara tzen ez zirenak.

2009an, NAOn, 16.000 orri editatu ziren, eta horietatik % 70 inguru 
euskarara i tzuli ziren (gaur egun, azken erabakien ondorioz, are handiagoa 
da i tzulitako orrien por tzentajea). Gai aldetik ere, denetik izaten da, mota 
guztietako herritarrei eragiten dietenak: legeak, foru dekretuak, lan deial-
diak, eraiki tzeko lizen tziak, isunen jakinarazpenak...

Iragarki ba tzuk elebitan iristen dira gurera, alegia, euskaraz eta erdaraz 
igor tzen dituzte sor tzen diren lekuetatik. Zehazki, udal ba tzuetatik bidal tzen 
dituzte horrela; Nafarroako Uniber tsitate Publikotik; Gobernuko departa-
menturen batetik (Hezkun tzatik, Lehendakari tzako Administrazio Pu-
blikoaren Institututik…)… Baina testu gehien-gehienak hizkun tza baka-
rrean iristen zaizkigu, gaztelaniaz, eta geronek i tzuli behar izaten ditugu. Ele 
bitan ailega tzen zaizkigunen propor tzioa oraindik ttikia da, nahiz eta gero 
eta gehiago izan.

Bi hizkun tzetan iristen diren iragarkien argitara tze-bidea desberdina iza-
ten da. Zuzen tzaileak gainbegiratu egiten ditu, eta, ahal dela, igorlearekin 
harremanetan jar tzen da, nolabaiteko adostasun terminologikoa lor tzeko, 
Atalean finkatuak ditugun erabakiekin bat etor daitezen.

Benetan pozgarria da iragarki elebidunen kopurua berre tzen doala ikus-
tea, euskara, pixkanaka bada ere, ber tze administraziogune ba tzuetan heda-
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tzen ari dela jakitea, euskarazko testu administratiboak, gaztelaniazkoen 
ordaina emateaz gainera, egiazki erabil tzen direla ohar tzea.

2.2.2. Bigarren plaza: ber tzelako i tzulpen ofizialak

Erran bezala, I tzulpen Ataleko lanak ez dira Aldizkariaren eremu karra-
tuan amai tzen. Muga horietatik kanpora atera tzen direnak ere egiten ditu-
gu. I tzulpen Unitatea dei tzen diogun azpiatala ardura tzen da horretaz. Eta 
hor zer i tzul tzen da? Oro har, Gobernuko Administrazioaren edozein bule-
gotatik eska tzen diguten zernahi: Gazteriaren Institutuko aldizkariak, Osa-
sunbideko kanpainak ezagutarazteko informazio orri edo liburuxkak, Go-
bernuko lehendakariak errepide puska baten inaugurazioan erran behar 
dituen hi tzak, kon tseilari edo zuzendari nagusiek udaletara eta ikaste-
txeetara bidal tzen dituzten gutunak, errotuluak (errepideetakoak, nahiz 
eraikin ofizialetakoak), errenta aitorpenerako inprimakiak, webguneak edo 
Internet bidez eskain tzen diren zerbi tzuak... eta abar. Euskaratik gaztelania-
ra ere bai: Administrazioari eginiko erreklamazioak, herri ba tzuetako udal 
bilkurak (departamenturen batera hala bidali duelako udalak)...

Bereziki azpimarratu nahi nuke jardun-gune hau, jende ani tzek ez baita-
ki honelako i tzulpen lanak egiteko eskumena dugula. Informazio falta hori 
saihestu eta gainditu nahi genuke. Horretarako, Interneterako esteka bat 
presta tzen ari gara, Gobernuaren webgunean txerta tzeko, eta haren bidez 
interesdun guztiei ezagutarazi I tzulpen Atalak eskain tzen dituen zerbi tzuak.

2.2.3. Hirugarren plaza: aholku ematea

Aholku eta informazioa ematen dugu, Gobernuko Administrazioko ber-
tze bulego ba tzuetatik, edo udaletatik, edo ber tze edozein administrazio 
publikotatik (Trafiko Zuzendari tzatik, konparazio baterako), eskaririk egi-
nez gero. Zeri buruz? Zehazki i tzulpen ofizialei buruz, baina baita horiekin 
lotutako ber tze gai ba tzuei buruz ere: toponimiaz (larriaz eta xeheaz); ka-
leen izenaz; edo gurean nahiz guretik kanpo euskaraturik dauden lege eta 
arauez, eta abar.
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2.2.4. Laugarren plaza: i tzulpenen gaineko irizpena

Eginkizun hau ere esleitua du Atalak, sorrerari eta eginkizunei buruzko 
lerroaldeetan aipatu dudan bezala. Esate baterako, egiaztatu behar izan 
dugu	testamenturen baten i tzulpena zuzena ote zen; zenbait elkarteren es-
tatutuak (erregistroan euskaraz eta gaztelaniaz aurkeztu direnak) ...

2.2.5. Ber tze eginkizun bat: interprete lana

Bakan samar, baina suerta tzen denean egin behar izaten dute i tzul tzaile-
interprete direnek. Konparazio baterako, Nafarroako Eskola Kon tseiluaren 
edo Euskararen Aholku Ba tzordearen bileretan izan dira Ataleko interpre-
teak; baita ber tze kasu bi txiago ba tzuetan ere. Adibidez, Nafarroako Auzi-
tegi Nagusitik eskaera egin zi tzaion Gobernuari interpreteak behar zituela 
Gar tzaingo hilketa ospe tsuaren epaiketarako.

2.3. Laburpen	gisara	(eta	gogoetaxka)

Horiek horrela, gaur egungo gure antolamenduaz eta jardunaz, puntu 
hauek azpimarratu beharrekoak irudi tzen zaizkit:

–  Hezkun tza Departamentuak bere beharretarako Euskarabidean dituen 
i tzul tzaileak kenduta, Nafarroako Gobernuaren Administrazio osorako 
gainerako i tzulpen lan guzti-guztiak I tzulpen Ataleko i tzul tzaileon esku 
daude.

–  Atala Aldizkari Ofizialaren Zerbi tzuan txertatua dagoenez, irudipena 
dugu jende ani tzek ez dakiela i tzul tzaile talde honek aldizkaritik apar-
teko i tzulpen ofizialak ere egiten dituela, ez eta i tzulpen ofizialen gai-
neko aholkua emateko eginkizuna esleitua dugula ere.

–  Lan asko sartuagatik, uste dugu informazio falta horren ondorioz ez 
dela eskaera gehiago ailega tzen, eta zerbait egin beharko li tzatekeela 
Atalak eskain tzen dituen zerbi tzu guztiak ezagutarazteko. Espero dugu 
Gobernuaren webgunean jarri gogo diren argibide eta estekek horretan 
lagunduko dutela.
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–  Ia Administrazio osoari (eta ber tze administrazio ba tzuei ere bai, neu-
rri batean) i tzulpen unitate bakar batek zerbi tzu ematea baino hobea 
li tzateke, segur aski, nolabaiteko deszentralizazioa gerta tzea, eta 
 Departamentu bakoi tzak bere i tzul tzaileak izatea. Era horretan,  gauza 
gehiago i tzuliko lirateke (ustez), eta i tzul tzailea hurbilago egonen 
 li tzateke kasu bakoi tzean zerbi tzu horren beharra duen per tso-
narengandik.

–  Halere, ber tzalde, nahitaez erran beharra dago zein inportantea izan 
den, gure tzat eta oro har I tzulpen Atala mar txan jar tzeko, hogei (eta) 
urte honetan elkarrekin egotea. Neurtezina da taldean ari tzeak zenbat 
eman digun gutako bakoi tzari, zenbat ikasi dugun. Beteranoenak (mul-
tzo handiena) eskola zaharrekoak gara eta bertatik bertarako komu-
nikazioan ohituak. Sekulako suertea izan da, gure ikasbiderako, elka-
rrekin honela gerta tzea.

3. I	tzulpenaz	eta	Terminologiaz

3.1. I	tzulpen	lanaren	urra	tsak	gurean

I tzulpen lana egiteko, gaur egun, i tzulpen-memoria bat erabil tzen dugu, 
Trados izeneko aplikazio informatikoa. Sekulako lagun tza ematen digu ba-
liabide horrek, baina, aldi berean, i tzul tzailea eta zuzen tzailea are kontu 
handiagoz lan egitera behar tzen du, memorian gorde tzen dena, geroko era-
bilgarri geldituko dena, egokia eta, une bakoi tzeko erabakien arabera, zuze-
na dela egiaztatu behar baita.

Beraz, i tzul tzaileak i tzulgaia hartu, aplikazio horren bidez i tzuli eta zuzen-
tzaileari ematen dio. Zuzen tzaileak bere oharrak egiten ditu eta, horiek kon-
tuan hartuta, i tzul tzaileak azken ukituak egiten dizkio testuari, argitara-
tzeko edo dagokionari bidal tzeko prest uzteko.

Zuzen tzailearen lana fun tsezkoa da, i tzulpenaren egokitasun orokorraz 
gainera, hizkun tza arauak, toponimia kontuak, lantaldean hartu ditugun 
erabakiak eta gainerako guztiak errespetatu eta aplika tzen ote diren begira-
tzen duelako.
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3.2. I	tzulgaia	eta	i	tzul	tzailea

Testu administratiboak izaten ditugu langai. Ordea, horien artean, es-
pezializazioaren ikuspegitik, ez dira denak maila berekoak izaten, hizkera 
arruntetik hurbil daudenetatik hasi eta espezialitateetako teknolektoetara 
bitarte.

Konparazio baterako, udalek ematen dituzten ordenan tza ba tzuk... ani-
maliak e txean eduki tzeari buruzkoak edo hilerriko tasak arau tzen dituzte-
nak, adibidez, arrunt samarren zakuan sartuko genituzke; udal horie txen 
hirigin tza planak, berriz, edo Nafarroako Gobernuak emandako zenbait foru 
dekretu, ekonomia arlokoak, adibidez, espezializazio maila handi samarre-
koak dira.

Nolanahi dela ere, egia da terminologia espezifikoa behar duten testu 
espezializatuak izaten direla franko, jatorrizko hizkun tzan arloan arloko adi-
tuek sortuak: Zuzenbidea, Ekonomia, Hirigin tza, Medikun tza, Biologia, 
Artea... Eta lehenbiziko buruhaustea hor sor tzen da, testu espezializatuari 
aurre egin behar izaten diolako, kasu gehienetan, espezializatu gabeko i tzul-
tzaileak, gai horretaz sobera ez dakienak.

Gure artean denetik dago (Biologia, Medikun tza, Historia, Filologia, 
Kazetari tza, Kimika… ikasketak eginak), eta horri esker nolabait molda tzen 
gara i tzulgaiaren mami osoa geuregana tzeko. Baina Administrazioan, Nafa-
rroakoan behinik behin, hagitz gaizki antolatuak daude gauza ba tzuk, eta 
hau da horietako bat, i tzul tzaileok apenas dugulako harremanik testuen 
sor tzaileekin. Eta i tzul tzaileak, ahal izanez gero, testuaren egilearengandik 
hurbil egon beharko luke, edo, ber tzerik ez bada, harengana iristeko modu 
garbiren bat izan beharko luke.

Administrazioari inporta bazaio euskarazko testuaren egokitasuna, eta 
badakigu Administrazioaren tzat zein inportantea den letra ida tzia, lehenbi-
ziko urrats hori hobeki antolatu beharko luke: i tzul tzaileak norbait behar 
luke eskura, zalan tza guztiak argi tzeko. Eta hori ez da normalean hala gerta-
tzen. Nahikoa li tzateke dokumentu bakoi tzean ohar tto bat jar tzea: honi 
buruzko zalan tza eta galderak halako jaunari edo emakumeari galdetu...
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3.3. Euskarazko	terminologia

Horiek horrela, nolabait ere i tzul tzen hasi eta ordainak aurkitu behar 
izaten ditugu, euskaratik, jatorrizko hizkun tzan termino zeha tzez ongi hor-
nitua heldu den testuaren tzat. Euskaraz ere adiera zeha tzeko termino ego-
kiak behar.

I tzulpen Atalean ez gara terminologia-sor tzaileak, salbuespen kasuren 
batean kenduta (oker ez banaiz, foruzain izena eta ingurukoak –Foruzaingoa 
eta abar– gurean sortuak dira; eta, bidenabar erranen dut, oraindik ere 
Euskal tzaindiaren «onespenaren» zain daude, ez baitira Hiztegi Batuan sar-
tu, ezta bigarren i tzulian ere).

Gu terminologia-erabil tzaileak gara, eta, praktika horretan, termino 
finkorik ez dagoenean, terminologia-hauta tzaile. Gure egoera ez da ber tze 
edozein «i tzultegitan» bide dagoenetik oso diferentea, eta, denboraren joa-
nean, garai bakoi tzean eskura izan ditugun baliabideen arabera eran tzun 
diogu eginkizun honi. Arlo honetan egoera izugarri aldatu baita, orain dela 
hogeita bi urte hasi ginenekoarekin aldera tzen badugu.

Aldatu dira baliabide materialak, zeren denbora hartan erabil tzen geni-
tuen hiztegiak eta gainerako glosario eta informazio iturri guztiak paperean 
baikenituen, ez ber tzelako inolako euskarritan. Ordenagailua asmakizun 
berria zen, baina Internet eta posta elektronikorik gabe hasieran. Ai-
tzinamendu horiek geroago etorri ziren, eta urra tsez urrats joan ziren gara-
tzen (eta gu haietara egoki tzen) gaur egun ditugunetara ailegatu arte. Ete-
nik gabeko «iraul tza», oraindik ere amaitu gabe bide dagoena.

Eta baliabide materialen bilakaeraren arrimuan, euskarazko terminolo-
giaren panorama ere dezente aldatu da. Ez du lehenak nahitaez bigarrena 
ekarri, baina ukaezina da baliabide informatikoen eragina, bereziki, urte 
hauetan i tzul tzaileok eta terminologoek eginiko bidean.

Lehenbiziko urte haietan, gehienbat UZEIren hiztegi espezializatuak 
erabil tzen genituen, eta, haiekin batera, Elhuyarenak eta garai hartan esku-
ra genituen orokor guztiak ere bai. Beharrik haiei guztiei, baina, halere, 
denak eskas!
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Interneten etorrerarekin, Euskalterm eskura izatea hagitz garran tzi tsua 
izan zen. Gainera, orduko Zuzendari tza Nagusiak hi tzarmena sinatu zuen 
UZEIrekin, datu base terminologiko hori Nafarroako Gobernuaren barre-
neko sarean txerta tzeko (eta aholkulari tza zerbi tzuetarako), eta zinez aurre-
rapauso nabarmena izan zen gure eguneroko zereginei begira. Guk ez eze 
Gobernuaren Administrazioaren zerbi tzuko gainerako langile guztiek ere 
ikus eta balia zezaketen aplikazioa.

Haren ondotik etorri zen hiztegi eta glosategi guztien sarera tze orokorra; 
Euskal tzaindiaren ondare guztiarena; posta elektronikoaren bidezko komu-
nikazioa erabat hedatu eta normaliza tzea. Bai eta i tzul tzaileen I tzulist foroa 
ere, Eiziek prestatu zuena; 2 tzul; Eimaren lan monografikoak…

Horiekin batera, nire iri tziz izugarri garran tzi tsua izan da EAEn Termi-
nologia Ba tzordea sor tzea eta Euskalterm, orain, Terminologia Banku Pu-
blikoa izatea. Irudi tzen zait gertaera hori mugarri azpimarragarria izanen 
dugula euskarazko terminologia-lanaren historian. Uste dut sekulako jauzia 
emanen dugula (ai tzinera, jakina, bromarik gabe), falta genuen erreferente 
onartua bilaka tzen bada eta erritmo egokian lan egiten bada.

3.4. Terminologia	arazoak	eta	gure	jokabidea

Beraz, eskura izan ditugun baliabide guztiak erabili ditugu beti, unean 
unekoak. Hiztegi eta glosategiak, hango eta hemengo corpusak. Betiere, 
bereizten jakinik hiztegi klasikoak eta modernoak; orokorrak eta espeziali-
zatuak... Denen beharra izan dugu, batean aurki tzen ez genuena ber tzeak 
emanen ote zigun begira tzen genuelako, edo, i tzulgai beraren tzat ordain bat 
baino gehiago aurki tzen baldin bagenuen, zein forma nagusi tzen zen jakitea 
interesa tzen zi tzaigulako.

Horrela joan gara osa tzen geure datu base propioa, geure hiztegi partiku-
larra. Geure barne koheren tzia behar genuelako, bederen!

Ahal izan den neurrian, saiatu gara arlo bereko gainerako i tzul tzaileekin 
(EAEko nahiz Nafarroako administrazioetakoekin) batera joaten, ondorio 
eta erabaki berberetara iristen, baina hori ez da beti posible izan: komu-
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nikazioak mugatu gaitu. Hor ere aurrerapauso handia eman dugu. Baliabi-
de informatikoen alorrean, gaur egun ai tzakiarik ez dago. Ia dena eskura 
dugu. Harreman per tsonalen sarean, ordea, oraindik zer hobetu badagoela 
uste dut.

Atalean ez dugu antolamendu «eredugarria» izan terminologia lan tzeko. 
Gure agintariek maiz ez dute ain tzat hartu eginkizun hau, eta i tzul tzaileok 
kolpeka fun tzionatu dugu, boladaka. Garai ba tzuetan modu arautu sama-
rrean, diziplina gu ttienekoari jarraikiz; ber tze denboraldi ba tzuetan, berriz, 
desantolamendua eta inprobisazioa nagusitu dira gure jardunean.

Nolanahi ere, oro har, ordu asko eta asko eman dugu iker tzen, galde tzen, 
eztabaida tzen. Makina bat ordu. Gutako bakoi tzaren tzat zinez ariketa abe-
rasgarria izan da. Baina, ber tzalde, aitortu behar dugu e tsipengarri samarra 
ere izan dela ohar tzea lan horrek guztiak apenas izanen zuela ber tze inon 
oihar tzunik. Irudipena dugu Nafarroa urrun samar ez ote den gelditu eus-
kararen terminologia zehazten joan den guneetatik, ez dela behar edo nahi 
bezalako zubi lanik egin.

Halere, nafarrok eskerrak eman beharrean gaude, i tzulpengin tzaren eta 
hiztegigin tzaren nahiz terminologiaren alorretan eta, oro har, euskararen 
normalizazioarenean, Euskal Autonomia Erkidegotik jaso dugun eta jaso-
tzen ari garen guztiagatik. Hortik xurrupatu eta xurrupa tzen baitugu guk! 
Ez dakit zer eginen genukeen gai honetan lanean aritu eta ari diren hango 
erakunde publiko eta pribatuak hor izan ez balira.

3.4.1. Gure ikerketa partikularrak

Baliabide gu ttiago genuen garaian bezalaxe, gaur egun ere gure ikerketa 
xumeak egin behar izaten ditugu terminoren bat falta dugunean, edo behin-
behinekoz harturiko erabakiren bat norbaitek berriz ere auzitan jar tzen due-
nean.

Normalean (ez beti) ez dugu inor «molestatu» nahi izaten, eta, posta 
elektronikoaren bidez edo telefonoz ber tze erabil tzaileren bati zuzenean gal-
detu beharrean, Interneten murgil tzen gara, han zer aurkituko.
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Gauza jakina da, ordea, bilaketa horren emai tza bila tzailearen abildadea-
ren esku dagoela, neurri batean. Zaila da Internetek eman dezakeen guztia-
ren berri izatea. Denok kontrola tzen ditugu web gune ba tzuk, baina noizna-
hi deskubri tzen ditugu lehen ezagu tzen ez genituenak.

Bila tzen hasi eta begira tzen ditugu Hiztegi Batua eta Orotariko Euskal Hiz-
tegia; Euskalterm; hiztegi orokorrak (Zehazki, Elhuyar, 3.000 hiztegia…); hizte-
gi en tziklopedikoak (Elhuyar, Lur...); EIZIEren I tzul foroan inoiz eztabaidatu 
ote den; ber tze aldizkari ofizialen testuak (Aldundienak, Parlamentuenak, 
Eusko Jaurlari tzarena...); erakunde publiko eta pribatuek sartuak dituzten 
glosategiak edo ber tzelakoak (Bizkaiko Foru Aldundia, ETB, Jaurlari tzako 
Justizia Departamentua, Elhuyarren corpusak, ...); Ereduzko Prosa...

Arrunt interesgarriak irudi tzen zaizkit, niri behinik behin, irakaskun tza 
espezializatuetako materialak, uniber tsitateetakoak bereziki. Egiazko erabil-
tzaileenak direlako, espezialista euskaldunenak. Pen tsa tzen dut nahitaez 
egon behar dutela nonbait, baina, salbuespen ba tzuk kenduta, kasu gehie-
netan ez naiz halakoetara ailega tzen, txiripaz ez bada.

Leioako Biologia Fakultateak aurten 30 urte ditu euskaraz irakasten ha-
sirik. Hor nahitaez terminologia nahiko finkatua eduki behar dute; hala ere, 
badirudi ez dela dena hiztegietara ailegatu. Nonbait behar du!	Donostiako	
Arkitektura Fakultatekoak hiztegia egiten ari dira eta dagoeneko behin-
behineko ber tsioa ikus daiteke. Osasungoa Euskaldun tzeko Erakundeak ere 
badu bere webgunea (eta hiztegia egiteko asmoa), baina ber tze ba tzuen fal-
ta suma tzen dut: non daude Ingeniari tzakoak, Arte Ederretakoak, Histo-
riakoak…?

Nolanahi dela ere, bilaketaren amaieran, hondarreko, proposamen bat 
edo ba tzuk aukera tzera iristen gara. Behin horiek eskura ditugula, ba-
tzuetan, berriz ere Interneteko corpus osoan begira tzen dugu, hautagaien 
maiztasunak aldera tzeko.

Tarteka-tarteka «onddo beltx» bat edo ber tze aurki tzen dugu («gorrin-
gorik» ia inoiz ez), baldin tza guztiak bete tzen dituena: adiera, hizkuntz 
araua eta, beharbada inportanteena, adostasun-maila handia erabil tzaileen 
artean (eta gu «enteratu» gabe!)
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Normalagoa izaten da, ordea, bilaketa horren amaieran a tsekabetuxeak 
geldi tzea aurkitu dugunarekin. Ez dugulako «jateko» deus fidagarririk aur-
kitu (saskia hu tsik), edo, ber tzerik gabe, disper tsio handiarekin topo egiten 
dugulako (aurki tzen dugunak ez du gure gosea aseko).

Nolanahi ere, horrekin guztiarekin, kasuan kasuko hi tzari buruz ahalik 
eta informaziorik gehien bildu ondotik, proposamen bat presta tzen dugu. 
Aipatuko dugu zer aukera dugun, eta bakoi tzaren aldeko eta aurkako argu-
dioak emanen ditugu. Gero, bileran elkarturik, erabaki bat hartuko dugu. 
Nahitaez ordain bat behar dugulako, ezin garelako esperoan egon auzia argi-
tzen den arte.

3.5. Ordezko	protokoloa	behar

Terminologia Ba tzordeak aurreikusi bezala lan egiten badu, euskarazko 
terminologiagin tzaren ikuspegia erabat argituko da, dudarik gabe. «Ezer ez 
da berdin» izanen. Nik, behinik behin, hala izatea espero dut. Uste dut, zi-
nez, Euskalterm berriak aurrerapen handia ekarriko digula, eta zain nago 
agindutako fi txak (argibide gehiagorekin, ponderazio markekin…) noiz 
agertuko.

Ordea, Ba tzordeak denbora puska bat beharko du oraindik terminologia 
bankua osa tzeko eta, hori gerta tzen den bitartean, irudi tzen zait erabil-
tzaileok ordezko protokoloren bat beharko genukeela, ai tzineko puntuan 
deskribatu dudana baino zer ttobait hobea.

Hasteko, Administrazioaren tzat ari garenok, bederen, harreman motaren 
bat finkaturik eduki beharko genuke, erakundeek beren artean dituztene-
tatik aparte. Problema berberei ez bada, oso an tzekoak direnei egin behar 
izaten diegulako aurre. Oraindik erabaki gabeko kasuetan, behin-behine-
koak adosten saiatu beharko genuke.

Egia da badugula elkarren berri eta, ba tzuetan, gu txienez, elkarrengana 
jo tzen dugula i tzulgai jakin ba tzuen ordainetan akort izateko. Adibidez, 
hauteskundeetarako paper klase guztiak i tzuli behar direnean (Nola i tzuli 
«credencial de interventor»? Nik dakidala, oraindik finkatu gabe ditugu 
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«credencial» eta «interventor»). Erokeria li tzateke Nafarroan modu batean 
ematea eta EAEn ber tze modu batean (eta Iparraldean?). Horregatik, azke-
neko bozketaldietan, behinik behin, lortu dugu ahal zen gehiena batera 
ematea halakoetan erabil tzen diren testuak.

Adibide hori bezalako ehunka aipa geni tzake. Eta errealitatean bakoi tzak 
berea isur tzen du, eta gure ordain guztiekin «i tsaso urdinik» egiten ez duten 
pu txu xikin kontaezinen anabasa sor tzeko arriskua dugu.

Horregatik, orain ditugun baliabideak ber tzela baliatu edo ber tze zerbait 
asmatu beharko genuke, eta horren bitartez lortu nolabait handi tzea finka-
tu gabe dauden terminoei buruz har tzen ditugun erabakien segurtasuna. Ez 
daitezela hain behin-behinekoak izan. Ez dut uste ezinezkoa denik, baina ez 
dakit ohartu beharko genukeenok kontura tzen ote garen, ez eta behar adi-
nako garran tzia ematen ote diogun ere.

3.6. Nafarroa	eta	Terminologia	Ba	tzordea

Eusko Jaurlari tzako Terminologia Ba tzordean ez dago gaur egun gure 
erkidegoko kiderik, eta uste dut ongi legokeela nafarren bat izatea. Ez baka-
rrik euskalki eta geografia guztiak ordezkatuak egoteko. Eta hori ere ez da 
kalte. Kontua da garbi dudala erabakiak hagi tzez aiseago ulertu eta aplika-
tzen direla norbera inplikatua (ordezkatua) senti tzen bada.

Horrekin batera, bidezkoa irudi tzen zait erratea gustatuko li tzaidakeela 
nafar Administrazioak ere babestea Ba tzordea, hi tzarmen bidez edo, garai 
batean Euskalterm Gobernuaren intranetean txerta tzeko UZEIrekin egin 
zuen bezala. Ez, ordea, gure Administrazioari dirua nolanahi gastarazi nahi 
diodalako. Baina uste dut, alde batetik, justua li tzatekeela dagokion parteaz 
ardura tzea, eta, ber tzetik, gure agintariek ain tzat hartu beharko luketela 
euskararen garapena arlo honetan, eta ohartu eginkizun hau ere beha-
rrezkoa dela.

Barka atreben tzia, baina hor dago proposamena, dagokionak, nahi izanez 
gero, kontuan har dezan.
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3.7. Gure	i	tzulpenen	erabil	tzaileak

Terminologiaren arazo zeha tza alde batera u tzi eta, begiak goiti eginez, 
urrunagotik begiratu nahiko nieke gure i tzulpen lanei. Uste dut gero eta 
hobeki ari garela, eta denboraren poderioz -ardo ba tzuen gisara- i tzul tzaile 
hobeak garela gaur egun. Gutako bakoi tzak bere aurrerabidea izan du, eta 
lankideokin nahiz gainerako i tzul tzaileekin esperien tzia partekatuz, anitz 
ikasi dugu.

Irudi tzen zait baldin tza egokietan lan eginez gero, kalitate oneko 
i tzulpenak egiteko gai garela, eta egin egiten ditugula. Ez nuke erranen zer 
hobetu ez dugunik, baina, horretarako, fun tsezkoa den zerbait falta dugu: 
beharrezkoa da gure testuak ahalik eta gehien erabil tzea; eta gero, erabil-
tzaileen iri tzia jakin.

Onar tzen badidazue sukaldarien paperean jar tzea, irudi tzen zait hagitz 
jaki gustagarriak presta tzen ditugula; batez ere, edozeinek kon tsumi di-
tzakeenak; inori kalte egiten ez diotenak. Halere, jakina, hori nire irudipena 
da, eta aitortu beharko dut betiere duda koxkor bat geldi tzen zaidala gure 
produktuen ondasun horretaz. Zergatik? Jaleak ez zaizkigulako hurbil tzen 
euren iri tzia ematera. Ez hori bakarrik, ez dakigu atera dizkiegunak jan di-
tuzten edo zakarron tzira ez ote dituzten bota.

Txan txa modura errana dago, baina ez da broma. Hori inportantea da 
gure tzat. Horrek lagunduko liguke produktua hobe tzen, eta, dudarik gabe, 
are gehiago motibatuko gintuzke.

Nafarroako Administrazio zentraleko eta udaletako bulegari, teknikari, 
idazkariak… Osasunbideko mediku eta erizainak… Ogasuneko inprimakiei 
buruzko argibideak ematen dituzten teknikariak... Ikaste txeetako mota guz-
tietako langileak… Sindikalistak… Kargudun politikoak… Euskarazko ko-
munikabideetako kazetariak... Eta herritar arruntak ere bai. Horiek denek, 
zer iri tzi dute gure testuez?

Aldizkari Ofizialean haiei eragiten dien iragarkiren bat atera tzen denean; 
edo argitaratu den zerbait ber tze norbaiti ezagutarazi nahi diotenean; edo 
euren bulegora edo e txera Administrazioaren argibide-orri bat iristen zaie-
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nean, nahiz eta euskaraz jakin eta alfabetatuak egon, nora jo tzen dute/
dugu? Gaztelaniazko testura? Zergatik? Testuak ez du fun tziona tzen edo 
ohitura falta da?

Ber tze ikuspegi batetik, an tzeko kezka agertu du berriki iri tzi-artikulu 
batean Lasarte-Oriako Udaleko euskara teknikariak: Euskara EAEn ofiziala 
dela 30 urte baino gehiago bete direnean, zergatik atera tzen dute gidabaimena 
gaztelaniaz Gipuzkoako gazte guztiek?

Uste dut badela garaia kontu hauek argi tzen joateko. Eta jendea ez ba-
zaigu etor tzen iradokizunak, kexak eta oro har iri tzia ematera, guk joan 
beharko dugula, nolabait ere, jendearengana, eran tzun eske.

Lehenik, administrazioetan (Gobernuan eta udaletan, eta Estatuaren 
mendekoetan) euskaraz ari tzen direnekin harreman estuagoa behar dugu. 
Elkarrekin ari, testu berberak erabil tzen ditugulako. Gurean sor tzen diren 
testuek hor frogatu behar dute balio dutela (eta ez naiz bakarrik terminolo-
giaz ari). Horretarako, nahitaezkoa da elkarren berri izatea, eta kritika saio 
etengabea.

Bigarrenik, gure testuak zabal di tzaketenekin solas egin beharko genuke 
(komunikabideak, euskaltegiak…).

Eta gero, hortik ai tzinerako guztiak.

4. Ondorio	eta	proposamenak

Jardunaldi honetan eskaini zaidan aukeraren bitartez, saiatu naiz esplika-
tzen I tzulpen Atala zer den eta zertan-nola ari tzen garen bertako i tzul-
tzaileok. Ber tzalde, gaiak berak ekarri du, halabeharrez, gogoeta egitea gure 
jardunaz, egin beharko genukeenaz, egin genezakeenaz... Hona hemen 
errandako guztia laburbil tzeko gogora tzen zaizkidan ondorio ba tzuk, eta 
haiei loturiko zenbait proposamen:

1.  I tzulpen Ataleko i tzul tzaileok hogeita bi urte ditugu Nafarroako Go-
bernuaren mendeko Administrazioaren tzat i tzul tzen hasirik. Lehena-
gotik hasia zen euskara Administrazioaren oihan usuan habia egiten. 
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Oraindik mesfidatirik geldi tzen bada, uxa di tzala berehala zalan tza 
guztiak. Testuak sendoak dira eta arazorik gabe jasaten dute 
i tzulgaiaren pisua.

2.  Protokolo edo antolamenduren bat behar dugu terminologia arloan, 
Administrazioaren tzat ari garenon artean, bederen, terminologia arras 
finka tzen den bitartean, behin-behinekoz har tzen ditugun erabakiak 
ahalik eta sendoenak izan daitezen.

3.  Erran bezala, berme osoko testuak sor tzeko gai gara. Baina horreta-
rako, behar diren baldin tzak lortu behar ditugu. Elebitasuna ain tzat 
hartu behar dute testugin tzan zerikusia duten estamentu guztiek.

4.  Beharrezkoa da testu hauek erabil tzea Administrazioan-Admi nis tra-
zioarekin-Administrazioaren tzat euskaraz lan egiten duten per tsona 
guztiek. Fun tsezkoa zaigu haien iri tziaren berri izatea. Elkarrekiko ha-
rremana nolabait egituratu behar dugu.

5.  Hiztun arruntak ere ohitu beharko luke administrazioko hizkerarekin, 
edozein herritarrek ohikoak dituen beharretarako (inprimakiak bete, 
lan deialdiak kon tsultatu, kartelak prestatu...). Ikaste txeek (eskola-
ikastolek, institutuak, uniber tsitateak, administrazioetako langileen 
ikastegiek, euskaltegiek…) ain tzat hartu beharko lukete eginkizun 
hau, eta komunikabideek ere zubi lana egiten lagundu dezakete.

6.  Nafarroako Gobernuak orain arte baino gehiago esku hartu beharko 
luke euskarazko terminologiagin tzari loturiko arloetan: hizkera admi-
nistratibo-juridikoaren sorreraren eta ezarpenaren gaineko ikerkete-
tan; euskara Administrazioan normaliza tzeko eman beharreko urra-
tsetan. Gaurko saioa urrats bat da, baina jarraipena behar luke, hau 
bezalako ekitaldi gehiagoren bidez eta auzo erkidegoan dagoeneko 
mar txan diren edo gerora sortuko diren ekimenetan parte hartuz.
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Nafarroako Parlamentuko i tzul tzaile-interpreteek beren eguneroko lanean terminologiare-
kin duten harremana azter tzen da artikuluan. Terminologiaren erabil tzaile eta sor tzaile badira 
ere, planifikatu gabe dituzte, ordea, terminologia zabal tzeko eta erro tzeko bideak. Bide horiek 
planifika tzearen garran tzia agerian geldi tzen da kontuan har tzen badugu balizko eginbide plani-
fikatu horien har tzaile nagusiak parlamentariak eta kazetariak izango liratekeela; izan ere, ho-
rien hizkerak eragin aski handia du hizkun tzaren erabil tzaile arruntengan.

Hitz-gakoak:	Nafarroako Parlamentua, itzultzaile-interpretak, terminologia, ter mi no lo-
gia-plangin tza, terminologiaren zabalkundea, terminologiaren erro tzea.

Se analiza la relación que en su labor diaria tienen los traductores-intérpretes del Parla-
mento de Navarra con la terminología. A pesar de ser usuarios y creadores de terminología, 
no tienen sin embargo planificados los cauces para su difusión e implantación. La importan-
cia de planificar dichos cauces queda de manifiesto si se tiene en cuenta que las acciones 
planificadas de difusión e implantación, en caso de realizarse, tendrían como principales 
destinatarios a los parlamentarios y los periodistas, cuyos usos lingüísticos tienen una reper-
cusión notable en los usuarios comunes de la lengua.

Palabras	clave:	Parlamento de Navarra, traductores-intérpretes, terminología, planifica-
ción terminológica, difusión terminológica, implantación terminológica.

Cet article analyse les relations que les traducteurs-interprètes au Parlement de Navarre 
entretiennent avec la terminologie dans leur travail quotidien. Bien qu’ils soient à la fois 
usagers et créateurs de terminologie, ils n’ont cependant pas planifié les procédés nécessaires 
à sa diffusion et à son implantation. Il est très important que soient planifiées ces procédés 
si l’on tient compte du fait que les actions qui seraient menées pour sa diffusion et son im-
plantation toucheraient surtout les parlementaires et les journalistes dont le langage a une 
grande influence sur les usagers habituels de la langue. 

Mots-clés	: Parlement de Navarre, traducteurs-interprètes, terminologie, planification 
terminologique, diffusion terminologique, implantation terminologique.

This paper examines the relationship the translators-interpreters of the Parliament of Na-
varre have with terminology in their everyday work. Even though they are users and creators 
of terminology, the channels for spreading and establishing it have not been planned. The 
importance of planning these channels becomes apparent if we bear in mind that the main 
target users of these eventual channels would be the members of parliament and journalists; 
in fact, their speech exerts a considerable influence on the ordinary users of the language.

Keywords:	Parliament of Navarre, translators-interpreters, terminology, terminology 
planning, spreading of terminology, establishing of terminology.
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1. Sarrera

Hasteko eta behin, nire irudipen bat ekarri nahi nuke hona, eta ohar bat 
egin ere bai hurrengo. Irudipena da Administrazioan ari garen i tzul tzaileok, 
eguneroko lanaren zurrunbiloan harrapaturik-edo, sarri askotan ez dugula 
behar den tarterik harrapa tzen hats pixka bat hartu, hausnartu eta geure 
ahaleginak egoki bidera tzeko. Buru-belarri ari tze horrek badu, gainera, bes-
te ondorio gaizto bat, eta da ez duela biderik ematen harremanik izateko 
ingurukoekin: hurbil-hurbilekoekin zein hara txeagokoekin, gure lanbide 
berekoekin nahiz gurearekin zerikusia duten lanetan ari direnekin. Buru-
belarri ari tze horrek ez ote dakarren, ba tzuetan, behar adina bururekin ez, 
eta belarri gu txi txorekin ere ari tzea... Gai tzok ez dira seguruenik han-he-
mengo administrazioetan ari garen i tzul tzaileonak bakarrik, baina, gureak 
ere badirenez, eman diezaiegun ongietorria honelako jardunaldiei eta to-
paketei; batetik, hausnar tzera behar tzen gaituztelako, eta, bestetik, euska-
raren inguruan ari garenon arteko ezaupidea indar tzen dutenez, lankide-
tzarako bideak presta tzen ere lagun diezaguketelako. Bestalde, eta 
irudipenaren ondotik noan orain oharkizunarekin: hona dakardan nire 
hausnarketa hau ez da terminologian aditua den norbaitena, baizik eta ad-
ministrazio jakin batean lanean ari den i tzul tzaile eta interprete soil batena; 
hori du berezitik, eta horixe du, halaber, mugetako bat.

Aldez aurretik adierazi beharrekoak adierazita, azal dezadan orain nola 
ikusten dudan Nafarroako Parlamentuko i tzul tzaile-interpreteok termino-
logiarekin gaur egun dugun harremana.

2.  Nafarroako	Parlamentuko	i	tzul	tzaile-interpreteen	
gaineko	zenbait	datu	eta	argibide	(2010)

Koka tzen lagun tzeko, eta, ikusiko dugunez, nolabaiteko garran tzia ere 
baduelako, zenbait datu eta argibide emango ditut hasteko: gaur egun, 
2010ean, zenbat garen, zein dugun egoera organikoa eta zertan gauza tzen 
den gure i tzulpen-lana.

–  Nafarroako Parlamentuan bost i tzul tzaile-interprete gara gaur egun. 
Datu horri neurria har tzen lagun tzeko, hona beste zenbaki ba tzuk: Na-
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farroako Parlamentuak guztira 56 fun tzionario ditu; behin-behineko 
langileak, berriz, 16 dira (parlamentu-taldeen lagun tzaileak eta beste-
lako langileak); eta parlamentariak, azkenik, 50 dira, zeinetatik, VII. 
legegin tzaldi honetan (2007-2011), 9 baitira parlamentu-saioren ba-
tean euskara erabili dutenak, hein handiagoan edo txikiagoan, eta ho-
rietatik 5, berriz, idazkiren bat euskaraz aurkeztu dutenak.

Nafarroako	Parlamentuaren	zerbitzuan	ari	diren	langileak	(2010)

16

5
51 Nafarroako parlamentuko behin-behineko langileak

(parlamentu-taldeen laguntzaileak, etab.)

Itzultzaile-interpreteak
Nafarroako Parlamentuko gainerako funtzionarioak

Foru	parlamentariak,	hizkuntza-jardueraren	arabera		
(VII.	legegintzaldia:	2007-2011)

5

4
41

Euskaraz inoiz jardun ez duten parlamentariak

Parlamentu-jardueretan euskaraz mintzatu izan
diren parlamentariak

Parlamentu-jardueretan euskaraz mintzatzeaz gain,
idazkiren bat ere euskaraz aurkeztu izan duten
parlamentariak

–  I tzul tzaile-interpreteok Pren tsa, Argitalpen eta Protokolo Zerbi tzuaren 
barruan gaude; zerbi tzu horren buru egiten duen per tsona da gure na-
gusia, eta ez da euskalduna. Gainerako lau zerbi tzuak honako hauek 
dira: Zerbi tzu Juridikoak; Zerbi tzu Orokorrak; Ar txibo, Liburutegi eta 
Dokumentazio Zerbi tzua; eta Kontu-har tzaile tza eta Ekonomia Gaie-
tarako Zerbi tzua.
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–  Zertan gauza tzen da gure i tzulpen-lana?:

 •  I tzulpen-lana (ida tzia):

 -  Fun tsean, Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofiziala euskara tzen 
dugu. Parlamentuko aldizkaria, Euskarari buruzko Legearen 7. ar-
tikuluak hala aginduta, gaztelaniaz eta euskaraz argitara tzen da, 
aldibereko ale bereizietan. Parlamentuko aldizkarian, legebil tzar 
baten eginkizunekin zerikusia duena argitara tzen da. Esate bate-
rako, legegin tzarekin zerikusia duena: lege proposamenak, lege 
proiektuak, ekimen horiei proposaturiko zuzenketak, legearen be-
hin betiko testua, eta abar. Edota Gobernua kontrola tzeko eginki-
zunarekin zerikusia duten parlamentu-ekimenak: parlamentariek 
nahiz parlamentu-taldeek aurkeztutako mozioak eta jabeldurak, 
edo parlamentariek Gobernuari eginiko galderak. Gobernuak par-
lamentarien galderei emaniko eran tzun ida tziak ere i tzuli eta 
argitara tzen ditugu, eta Comptos Ganberaren txostenak eta Nafa-
rroako Ikus-en tzunezko Kon tseiluarenak ere bai; izan ere, bi horiek, 
Erregelamenduak ezar tzen duenez, Nafarroako Parlamentuko Al-
dizkari Ofizialean argitaratu beharrekoak dira. Nafarroako Ararte-
koaren txostenak ere argitara tzen dira gure aldizkari ofizialean, 
baina horiek i tzulita iristen zaizkigu orain.

 -  Gaztelaniara i tzul tzen ditugu, bestalde, euskaraz aurkezten diren 
parlamentu-ekimenak eta Parlamentuko Erregistroan euskaraz aur-
kezten diren idazkiak. Horrelakoak oso gu txi izaten dira.

 -  Eta, azkenik, gaztelaniara i tzul tzen ditugu, Bilkura Egunkarirako 
hain zuzen, parlamentariek euskaraz eginiko hi tzaldien transkri-
pzioak.

 • Interpretazio-lana (aldiberekoa):

 -  Gaztelaniara i tzul tzen dugu parlamentarien euskarazko jarduna, 
hala Osoko Bilkuretakoa nola ba tzordeetakoa.

 -  Halaber, ba tzordeen lan bilera esaten diegunetara etor tzen den 
kanpoko jendearen euskarazko jarduna ere i tzul tzen dugu.
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3. Terminologia	eta	gu

Aipatu berri dudan jardunbide horretan guztian dugu harremana, modu 
batean edo bestean, terminologiarekin. Eta, jakina, ez bakarrik arlo juri-
diko-administratiboko terminologiarekin –nahiz eta terminologia hori 
zedarri tzea erraza ere ez den beti–, baizik eta terminologiarekin oro har. Hor 
sar tzen ditut, baita ere, erakundeen organigrametako izendapen ofizialak 
adibidez, her tsiki terminoak ez badira ere, lekua badute-eta datu-base ter-
minologikoetan. Baina nolakoa da harreman hori? Bada, harreman gazi-
gozoa, esango nuke. Eta, seguruenik, gauza bera gertatuko zaio, arrazoi bat 
dela edo bestea dela, euskara langai duen askori.

Gure kasu zeha tzera etorrita, esan behar dut, begi-bistakoa bada ere, i tzul-
tzaile eta interprete garen aldetik, terminologiaren erabil tzaileak garela, kon-
tsumi tzaileak modu grafikoagoan esatearren. Esan genezake, azken urteotako 
aurrerabide teknologikoei esker, gaur egun harreman gozo an tzekoa dugula 
horri dagokionez. Horrela, Internetez kon tsulta di tzakegu bai Euskalterm, bai 
beste hiztegi espezializatu zein arrunt mordoxkada bat ere; bestalde, geuk sor-
tutako testuetan bila tzeko moduak ere asko erraztu zaizkigu i tzulpen-tresnek 
eskain tzen dizkiguten aukerekin; gure kasuan, Tradosen Concordance aukera-
rekin, eta, hein txikiagoan –ondo bidean alderan tziz beharko balu ere–, Mul-
titermekin. Hala ere, irudipena daukat, berriro diot, lanean ari garelarik erraz 
an tzean-edo ekar tzen ditugula unean-unean sukaldean beharrezkoak gerta-
tzen zaizkigun gaiak; besterik da kasuan-kasuan ekarritako material horiek 
erabat ase tzen ote dituzten gure beharrak, hau da, beti ordain bakarra aurki-
tzen dugun, balia tzen dugun terminoa egokia eta biribila den, eta abar.

Arlo asko uki tzen dituzten testuak i tzul tzen ditugunez –era askotako tes-
tuak euskara tzea egoki tzen bai tzaigu, esan dudan bezala–, ba tzuetan, nahi-
taez, terminologia-sor tzaile ere bagara1. Terminoen sorbideari dagokionez, 

1 Ba tzuetan, parlamentu-terminoak izan daitezke sor tzen ditugunak. Konparazio baterako, Nafa-
rroako Parlamentuan, 2007. urtean, foru parlamentarien elkartea izeneko figura (agrupación de parla-
mentarios forales) sortu zuten. Labur esanda, parlamentu-taldera izatera iristeko adina kide ez duen 
parlamentari mul tzoa da, eta euskararen eremuko legebil tzarretan, oraingoz, ez da halakorik inoiz 
izan –nik dakidala–. Beste ba tzuetan –gehienetan–, beste arlo ba tzuetako terminoak izaten dira 
sor tzen ditugunak. Lege-testuetan, esate baterako, nahiko ohikoa da legegileak arlo jakin bateko 
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harremana ere gozo-an tzekoa dela esango nuke, nahiz eta sorbidearen ondo-
tik etorri beharrekoari errepara tzen badiogu, geldi tzen zaigun aho zaporea ez 
den hain gozoa. Hala, esate baterako, sor tzen dugun terminologia ez dugu 
modu sistematikoan bil tzen; horrela joka tzeko arrazoiak bat baino gehiago 
dira, baina de facto hala da. I tzulpen-lanerako, hu tsune hori ez zaigu itogarria 
gerta tzen, terminologia-beharrak, lehen esan bezala, erraz an tzean-edo ase-
tzen ditugulako (tira, gu aseta geldi tzen gara, har tzaileak –halakorik baldin 
badugu– ez dakit); horrek esplika dezake, hein batean bederen –arrazoi ge-
hiago ere badira–, zergatik ez garen gar biziagoz jar tzen terminologia bil tzeko 
lan horietara. Edozein modutan, i tzulpen-lanean terminoez behar tzen gare-
nean ere, alegia terminologia kon tsumi tzerakoan –aurreko irudiarekin jarrai-
tzearren–, ohar tzen gara zenbait gauza modu sistematikoan gordeak izango 
bagenitu, ba tzuetan lana erraztuko li tzaigukeela, eta txikiagoa genukeela, 
esate baterako, koheren tzia-aka tsak izateko arriskua ere. Baina, hori baino 
garran tzi tsuagoa da, agian, bilketa-lan horren emai tza baliagarria gerta leki-
gukeela beste eginkizun ba tzuetarako ere, geroxeago azalduko dudanez.

Egindakoaren gaineko bilketa-lan sistematikoari gagozkiola, ez nuke aipatu 
gabe u tzi nahi geuk egindakoak, ordea, edo geuretik pasatuak, bai erabil tzen 
direla, edo kontuan har tzen direla, kanpotik eginiko lan sistematikoagoeta-
rako. Hor dago, konparazio baterako, Andres Urrutiak eta Esther Urrutiak 
aurkeztu berri diguten Nafarroako lege-testuen lexiko juridiko elebidunaren 
hustuketa, edota UZEIk presta tze bidean duen Sektore publikoko kontratuen 
hiztegia, zeinetan Nafarroako Kontratu Publikoei buruzko Foru Legea ere kon-
tuan har tzen ari baitira. Legeei buruz, bai zehaztu nahi nuke, edonola ere, 
testu horiek abiapuntu, askotan, Gobernuak prestatutako lege proiektuak iza-

adigaiak zehaztea. Adibidez, 8/2011 Foru Legean, hil tzeko prozesuan per tsonaren duintasunari da-
gozkion eskubideei eta bermeei buruzkoan (lege testu horrek foru lege proposamen bat izan zuen 
oinarri; hau da, foru lege proiektuak ez bezala, Nafarroako Parlamentuan i tzuli zen), zehaztuta age-
ri da nola ulertuko diren, lege horren ondorioetarako, honakoak: baimen informatua (consentimiento 
informado), zainketa aringarriak (cuidados paliativos) aurretiazko borondateen adierazpen-agiria (docu-
mento de voluntades anticipadas), biziari eusteko neurria (medida de soporte vital), obstinación terapéutica 
(seta tze terapeutikoa), sintoma immunea (sintoma refractario), sedazio aringarria (sedación paliativa) edo 
bizi-testamentua (testamento vital). Terminologia klasikoaren ikuspegi zurruna gaindi tzen badugu, 
zerrendatu ditugun horiek termino tzat har tzekoak dira. Horri gagozkiola, An tton Elosegik (Elosegi, 
2002) jakingarri ugari bil tzen ditu terminologiaren gaineko teoria orokorrari egindako kritikei buruz, 
terminologien arteko diferen tziei buruz eta terminoen forma linguistikoei buruz.
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ten dituztela, eta proiektuok Gobernuko i tzul tzaileek euskaratuta iristen zaiz-
kigula. Beraz, Nafarroako Parlamentutik atera tzen diren legeetako asko, fun-
tsean, Gobernuko gure lankideek mamituak dira, nahiz eta testuok gurean ere 
aldaketak izaten dituzten, dela legegileek hala erabakita –gaztelaniazko tes-
tuan erabakita, jakina–, dela geuk, hobe beharrez, hala erabakita.

Terminologiaz eta terminologia-lanaz hitz egiten dugunean, i tzul tzaile 
apaloi, hasieran behin tzat, horrelako hustuketak eta terminologiako lan 
sistematikoak datozkigu gogora. Bada gauza bat, ordea, oso kontuan izan 
beharrekoa; hain zuzen ere, terminologia-lana ez dela amai tzen terminolo-
gia-produktuak sor tzearekin, askotan uste ohi dugunez. Ez dugu aski termi-
noen glosarioak eta zerrenda elebidunak izatea, are gu txiago guk soilik 
erabil tzeko badira, baldin eta ez badugu ezer egiten termino horiek behar 
bezala zabal tzeko (diffusion) eta erabileran erro tzeko (implantation). Egia 
hori, begi-bistakoa dirudiena, eta a tzo goizekoa ere ez dena2, ez dakit behar 
bezala geureganatua eta barneratua dugun. Ideia hori hobeki azal tzeko as-
moz, aipamen teoriko labur bat eginen dut lehenbizi, eta, gero, aurrekoa 
oinarri, Parlamentuko egoera aztertuko dut, argigarri gerta daitekeelakoan 
beste egoera ba tzuk ere azter tzeko.

4. Teoria	pixka	bat

Gogoratu behar da hizkun tza baten normalizazioak prozesu planifikatua 
izan behar duela, eta plangin tza terminologikoak zen tzua duela soilik 
hizkun tza-plangin tza orokor baten barruan. Horrela, Cabrék (1993, 109), 
Auger quebectarrak plangin tza terminologikoaren ezaugarri diren sei fun-

2 «Dans la perspective de l’aménagement linguistique (et aussi du développement terminologique 
d’une langue) il faut se débarrasser de l’idée reçue qui veut que le produit terminologique (appe-
lons-les dictionnaires, lexiques, vocabulaires) soient seulement des outils servant à la traduction 
des textes spécialisés, à leur encodage ou à leur rédaction. Conçus spécifiquement pour une clien-
tèle de traducteurs, de rédacteurs spécialisés, ils ont été voués à des rôles essentiellement statiques 
qu’illustre bien le rangement qu’on en fait sur les tables de travail ou au mieux, sur des étagères 
parfois. C’est un fait généralement reconnu qu’on ne lit pas les dictionnaires et qu’en conséquen-
ce il ne suffit pas de distribuer de lexiques pour amorcer aussitôt une modification des habitudes 
langagières des individus». Auger (1986, 49)
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tzioak oinarri hartuta3, prozesu dinamiko bat proposa tzen du, urrats hauek 
izan beharko lituzkeena:

–  Egoera batek dituen behar terminologikoak aztertu.
–  Lan-plan bat prestatu, egoerara egokitua.
–  Terminologia bera prestatu.
–  Terminologia normalizatu, terminologian normalizazioari ematen 

zaion esanahiarekin, hau da, autoritatea duen norbaitek termino bat 
proposa tzea.

–  Aukeratu zer euskarritan eta zer modutan eman behar den terminolo-
gia, haren zabalkunderako.

–  Terminologia erro tzen saiatu erabil tzaileen artean, dinamizazio-ekin tza 
egokien bidez. Adituen ustez, termino bat erabileran errotu dadin gu txi 
gorabehera hamar urte behar omen dira.

–  Terminologiaren erabileraren jarraipena egin.
–  Terminologia etengabe eguneratu.

Hasierako lau urra tsek corpusarekin dute zerikusia, hizkun tzaren kodi-
fikazioarekin nolabait esatearren, eta azken laurek, aldiz, estatusarekin, hau 
da, alderdi soziolinguistikoekin.

5. Nafarroako	Parlamentuko	egoera,	aurrekoaren	argitan

Behin erreferen tzia teoriko horiek emanda, etor gaitezen orain Parlamen-
tuko kasura, eta har dezagun adibide gisa terminologia parlamentarioa. Oso 
kasu zeha tza da, baina bere txikian baliagarria gerta daiteke azter tzeko zer 
gerta tzen den beste kasu ba tzuetan; hau da, zer gerta tzen den beste admi-
nistrazio edo gune ba tzuetan, zer gerta tzen den beste arlo ba tzuetako termi-
nologiarekin, eta are, hein batean, zer gerta tzen den lexiko orokorrarekin 
ere –muga zeha tzik ezar tzerik baldin badago terminologiaren eta lexiko 
orokorraren artean–.

3 «… nous caractériserons l’aménagement terminologique par six fonctions fondamentales: 
a) fonction recherche, b) fonction normalisation, c) fonction diffusion, d) fonction implantation, 
e) fonction évaluation et contrôle et f) fonction mise à jour...» Auger (1986, 48)
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Horrenbestez, geurera etorriz, eta, azaldu berri dudan ikuspegi horretatik 
azter tzen badugu egoera, lehen harreman gozo-an tzekoa genuena, orain 
zapore gazi, eta are mikatz, bihur tzen zaigu. Ikus dezagun. Terminologia 
parlamentario bat badugu sortua, neurri batean normalizatua esan genezake 
–lehenago zehaztutako esanahiarekin–, baina hortik aurrera emandako 
pausoak, egia esateko, urriak izan dira orain artean. Hala, irudipena dugu 
(zorrotz jokatuta, ebaluatu egin beharko li tzateke baina) terminologia ho-
rren lehentasunezko erabil tzaile direnek, gure kasuan nagusiki foru parla-
mentariek eta komunikabideek, sarri samar, ez dutela kontuan har tzen 
terminologia normalizatu hori. Esan genezake parlamentu-termino mor-
doxkada bat (horietako ba tzuk lexiko orokorrekoak ere badirenak) errotu 
gabe daudela haiengan; ba tzuetan, gainera, horien ordez, forma ez oso 
egoki tzat jo tzen direnak dituzte sartuta beren hizkeran4. Eta har dezagun 
kontuan, begi-bistakoa bada ere, euskaldun arruntarengan askozaz ere era-
gin handiagoa duela komunikabide batean en tzundakoak –kazetari bati, 
politikari bati edo beste edozeini– aldizkari ofizial batean argitaratutako 
edozerk baino. Erreferen tziazko bihur tzen diren hiztun horien jokabidea 
juzga tzerakoan, ordea, kontuan izan beharko genuke, besteak beste, guk zer 
bitarteko jarri ditugun parlamentu-terminologia hori zabal tzeko eta erro-
tzeko. Egia esan behar bada, adibidetarako hartua dugun terminologia hori 
zabal tzeko, bitarteko gu txi, eta erro tzeko, berriz, are gu txiago edo batere ez.

Estatusaren arlo horretan, nire iri tziz, gehiago saiatu beharko genuke, 
nork bere esparruan eta bere eragin-eremuan, eta ahal duen neurrian noski. 
Eta horretarako bai behar ditugu bil tze sistematikoak, zerrendak eta abar, 
hau da, corpusa; lan horiek beharrezkoak ditugu, hain zuzen, gero, kasuan 
kasuko bideak erabiliz, eragin ahal izateko bai ezagu tzan eta bai erabileran.

4 Ohikoa da parlamentariek bozka esatea, boza edo boto esan beharrean, edo emendakin erabil tzea 
zuzenketa beharrean; parlamentari (iz.) eta parlamentario (izond.) nahastea ere nahiko arrunta da. 
Adibide gisara aipatu ditugunok parlamentu-terminoak izateaz gain, argi samar dago lexiko oroko-
rrekoak ere badirela, eta hain zuzen ere horregatik ditugu horien gaineko argibideak Euskal-
tzaindiaren Hiztegi Batuan. Hala, euskararen hiztegi arauemailean xehetasun hauek aurki di-
tzakegu: «boz 2 1 iz. Ipar. ‘botoa’»; «bozka iz. Ipar.: bozka-eguna» [bozkak beraz, bozketa edo botazio 
esan nahi du]; «emendatu, emenda, emenda tzen. da/du ad. ‘gehitu, eran tsi’ (ez du ‘zuzendu’ adie-
razi nahi)»; «parlamentari iz.: parlamentarien bilera»; «parlamentario izond.: talde parlamentario 
(hala ere, hobe parlamentu[ko] talde».



iriZAr ApAolAZA, A.: Nafarroako Parlamentuko itzultzaile-interpreteak... 207

Euskera. 2010, 55, 1. 197-208. Bilbo
issn  0210-1564

6.  Arau-testuetan	ezarritako	terminologia	egunera-
tzerakoan	ager	tzen	den	oztopo	berezi	bat

Gorago aipatu dudan prozesu dinamiko horren argitan, beste kontu bat ere 
agertu nahi nuke hemen, bide batez. Ikusi dugunez, prozesu horren azken pauso 
gisa ageri dena da terminologia etengabe egunera tzea. Horretara, ba tzuetan, iris-
ten gara; ez terminologiaren erabilera zorrozki jarrai tzen eta ebalua tzen dugulako 
eta horrek bidera tzen gaituelako terminoak berrazter tzera, baizik eta hartara era-
maten gaituztelako hizkun tza-arauen bilakaerek, termino baten hu tsuneez ohar-
tzeak, besteen jokabideek (terminologia parlamentarioaren kasuan, beste legebil-
tzar ba tzuetan dituzten jokabideek esaterako), eta abar. Gerta tzen dena da, 
ordea, arlo juridiko-administratiboan, terminoak sarritan arau-testuetan dauzka-
gula ezarrita, halako moduz non kinka gaizto batean gerta tzen baikara behin 
baino gehiagotan; hain zuzen ere, erabaki behar dugunean kasuko arau horrekin 
izan koherente, ala men egin, aldiz, araua sortu ondoren hartuak diren hizkuntz 
erabakiei edota eskarmentuak eraku tsi digunari.

Berriro ere Parlamentua adibide hartuz, pen tsa dezagun terminologia par-
lamentario gehiena Erregelamenduan dagoela jasoa, hori izaten baita legebil-
tzar baten arau nagusia; eguneroko lanean, ahal dela, testu horretan ezarri-
tako terminologiari jarraituko zaio –hala ematen du agin tzen duela zen tzuak–, 
eta jokabide zen tzuzko hori, horrela, oztopo gerta tzen da, neurri handiagoan 
edo txikiagoan, termino horiek egunera tzeko. An tzeko zerbait gerta tzen da, 
halaber, lege-aldaketa bat izaten denean; zen tzuak agin tzen du, izan ere, lege 
zaharrago bat alda tzen duen legean, ahal izanez gero, lege hartan erabilitako 
terminologia errespetatuko dela, azken batean legean txertatuko baita al-
daketa; eta, horrelakoetan ere, zen tzuzko jokaera dena nolabaiteko oztopo 
bihur tzen da terminologiaren eguneraketarako. Hara hemen ere gazitasun 
pixka bat terminologiarekiko gure harremanean, bai eta kontuan hartu beha-
rreko elementu bat, agian, terminologiaren balizko jarraipen planifikatuan.

7. Amai	tzeko

Gure i tzulpen-zerbi tzuetan, beraz, terminologiaz ardura tzean, ez genuke geure-
gan bakarrik pen tsatu behar, beste asko ere gogoan izan beharko genituzke: gure 
lanaz balia daitezkeen, eta, ba tzuetan, are baliatu behar luketen beste asko. 
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Haiengana iristeko bideak landu beharko genituzke, eta haiek guregana iristeko 
bideak ere bai. Eta horrek gure i tzulpen-zerbi tzuak, ahal den neurrian, zerbi tzu 
orokorrago bihurtu beharko lituzke nire ustez, zerbi tzu linguistikoen moduko 
zerbait-edo. Jakina, ongi dakit horrek baduela alderdi aran tza tsurik, baina gure 
ikuspegia pixka bat zabal tzea beharrezkoa dela irudi tzen zait, hizkun tzaren kodi-
fikazioaren arloko ahalegin eta lanak, terminologiaren esparrukoak barne, ahalik 
eta probe txugarrienak gerta dakizkion ahalik eta jende gehienari.
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Euskara Biziberri tzeko Plan Nagusiak (1999) terminologia-lanaren plangin tza egitea agin-
du zuen. Eusko Jaurlari tzako Hizkun tza Politikarako Sailburuorde tzak plangin tza egin zuen 
bi ardatz nagusi ain tzako tzat hartuta: batetik, Terminologia Banku Publikoa sortu zuen 
2001ean eta, bestetik, Terminologia Ba tzordea eratu zuen 2002an Euskararen Aholku Ba-
tzordearen barruan, Ba tzorde-atal berezi moduan.

Artikulu honetan, plangin tza bera eta lan-metodologia eta, plangin tza sortu zenetik, Ter-
minologia Ba tzordeak egindako lanak aurkezten dira.

Hitz-gakoak:	terminologia-plangin tza, terminologiaren normalizazioa, EUSKALTERM 
Terminologia Banku Publikoa, Terminologia Ba tzordea, terminoen fidagarritasuna, termi-
noak gomenda tzea.

El Plan General de Promoción de Uso del Euskera (1999) estableció la necesidad de 
llevar a cabo la planificación del trabajo terminológico en euskera. Así, la Viceconseje-
ría de Política Lingüística del  Gobierno Vasco elaboró el Plan sobre la base de dos ejes 
fundamentales: por una parte, en 2001, creó el Banco Terminológico Público y, por otra, 
en 2002, constituyó la Co misión de Terminología en el seno del Consejo Asesor del 
Euskera, como Comisión Especial.

En este artículo, además del plan y la metodología de trabajo, se presentan los trabajos 
realizados por la Comisión de Terminología desde la puesta en marcha del Plan.

Palabras	clave:	planificación terminológica, normalización de la terminología, EUSKAL-
TERM Banco Terminológico Público, Comisión de Terminología, fiabilidad de los términos, 
recomendar términos.

Le Plan Général de Promotion de l’Utilisation de la Lange Basque (1999) a démontré la 
nécessité de mener à bien la planification du travail terminologique en basque. Le Sous-
ministere de la Politique Linguistique du Gouvernement Basque a donc élaboré un Plan basé 
sur deux axes fondamentaux : d’une part il a créé en 2001 la Banque Terminologique Publi-
que et, d’autre part, en 2002, il a constitué une commission spéciale au sein du Conseil 
Consultatif de la Langue Basque : la Commission de Terminologie.

Dans cet article, mis à part le plan et la méthodologie de travail, sont présentés les tra-
vaux réalisés par la Commission de Terminologie depuis la mise en marche du Plan.

Mots-clés:	planification terminologique, normalisation de la terminologie, Banque Ter-
minologique Publique EUSKALTERM, Commission de Terminologie, fiabilité des termes, 
recommander des termes.

The General Plan ti Promote Basque Language (1999) established the need to plan ter-
minology work. The Sub-ministry for Language Policy of the Basque Autonomous Commu-
nity Government produced the planning, taking two basic aspects into consideration: firstly, 
the se tting up of the Public Terminology Bank in 2001, and secondly, the constituting of the 
Terminology Commi ttee in 2002, as a special commi ttee section within the Advisory 
Commi ttee for Basque.

This paper presents the planning i tself and the working methodology, as well as the work 
carried out by the Terminology Commi ttee since the planning was set up.

Keywords:	terminology planning, terminology normalisation, EUSKALTERM Basque 
Public Term Bank, terminology Commi ttee, reliability of terms, recommending of terms.
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Euskararen Aholku Ba tzordeak Euskara	Biziberri	tzeko	Plan	Nagusia 
(EBPN) egin zuen 1998an. Urtebete beranduago, 1999an, Eusko Jaurlari-
tzaren Kon tseiluak berre tsi egin zuen hurrengo hamar urteotarako hizkun-
tza-politika finkatu zuen Plana.

EBPNk terminologia-lanaren plangin tza egitea agindu zuen VI.3.2.c ata-
lean. Hori horrela, Hizkun tza Politikarako Saiburuorde tzak (HPS) plangin-
tza egiteari ekin zion eta, horretarako, bi ardatz nagusi ezarri zituen: batetik, 
Terminologia	Banku	Publikoa sortu zuen 2001ean eta, bestetik, Termi-
nologia	Ba	tzordea eratu zuen 2002an Euskararen Aholku Ba tzordearen 
barruan.

Bestalde, terminologia-lanean erabil tzeko bi erreferen tzia-lan argitara-
tu zituen Hizkun tza Politikarako Sailburuorde tzak 2003an: Terminologia 
hiztegia, euskarazko terminologiaren kon tzeptuak eta izendapenak finka-
tzen dituena, eta Terminologia-lanaren metodologiako eskuliburua, euska-
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razko terminologia-lanak egiteko orduan erabili beharreko metodologia 
zehazten duena. Terminologia-lana egiteko metodologia, bai teoria 
orokorra bai terminologiaren praktika edo terminografia, nazioarte 
 mailan oso finkatuta dago baina hizkun tza bakoi tzaren ezaugarrien ara-
bera moldatu behar da eta hori da, hain zuzen, eskuliburuak eskain tzen 
duena.

EUSKALTERM	Terminologia	Banku	Publikoa		
www.euskara.euskadi.net/euskalterm

Bankua UZEIk 1987an sortutako EUSKALTERM bankuaren oinarrian 
sortu zen 2001ean eta, ordutik, Hizkun tza Politikarako Sailburuorde tzak 
kudea tzen du. Bankua Terminologia Ba tzordeak finkatutako lehenta-
sunen arabera egunera tzen da eta HPSk eta IVAPek finan tza tzen dituzte 



diAZ de leZAnA, A.: Euskarazko terminologia-lanaren plangintza 213

Euskera. 2010, 55, 1. 209-232. Bilbo
issn  0210-1564

EUSKALTERM manten tzeko eta elika tzeko lanak, bi erakunde horiek 
sinatutako hi tzarmenaren bidez. Banku Publikoa manten tzeko eta 
egunera tzeko lanak lehiaketa publikoaren bidez kontrata tzen ditu Hizkun-
tza Politikarako Sailburuorde tzak. EUSKALTERM publikoa denetik, 
UZEI Terminologia eta Lexikografia Zentroa izan da egunera tze- eta 
manten tze-lanen ardura izan duen entitatea.

Terminologia	Ba	tzordea

Terminologia Ba tzordea	179/2002 Dekretuaren bidez sortu zen Euskararen 
Aholku Ba tzordearen barruan Ba tzorde-atal berezi moduan (EHAA, 148 zk., 
2002-08-07). Dekretuak honako egiteko hauek ezar tzen dizkio Ba tzordeari:

–  Terminologia-alorrean dauden lehentasunak finka tzea.

–  Lan-proposamenak egitea eta urteko jarduketa-planetan jaso tzea.

–  Terminologia-lanerako irizpideak ematea.

–  Termino bat baino gehiago dagoenean termino hobe tsia proposa tzea.

–  Landutako terminologia-lanei onespena ematea.

–  Finkatutako terminologia zabal tzeko bideak proposa tzea eta termino-
logia zabal tzea.

–  One tsitako terminologien erabilera gomenda tzea.

Euskararen Aholku Ba tzordearen azken dekretua 2007an argitaratu zen 
(EHAA, 204. zk., 2007-10-23).

Ba tzordearen	osaerari dagokionez, dekretu horrek, 19. artikuluan, hauxe 
zehazten du:

a)  Lehendakaria: Hizkun tza Politikarako sailburuordea

b)  Lehendakariordea: IVAPeko zuzendari nagusia

c)  Idazkaria: Euskara Aholku Ba tzordearen Ba tzorde Osoaren idazkaria

d)  Ondorengo erakundeek eta organismoek proposatuta izendatuko di-
ren kideak:
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	 –  Hizkun	tza	Politikarako	Sailburuorde	tzako ordezkari bat

	 –  IVAPeko ordezkari bat

	 –  Hezkun	tza,	Uniber	tsitate	eta	Ikerketa	Sailaren Euskara Zerbi-
tzuko ordezkari bat

	 –  Euskal	tzaindiko ordezkari bat

	 –  UZEIko ordezkari bat

	 –  EHUko	Euskara	Institutuko ordezkari bat

e)  Gehienez ere sei	kide, Hizkun tza Politikarako sailburuordeak euska-
raren eta terminologiaren arloan ospe aitortua duten per tsonen ar-
tean izendatutakoak.

f)  Azter tzekoa den terminologia-arloaren	arabera, Hizkun tza Politika-
rako sailburuordeak beste	aditu	ba	tzuk ere izenda di tzake, arlo horre-
tako ba tzorde-atal bereziko kideei aholku	 emateko. Izendapenak	
dena	delako	lan	hori	amaitu	artean	iraungo	du.

2003-2005 aldian, hauek izan ziren Terminologia Ba tzordeko kideak:

Pa	txi	Goenaga, Hizkun tza Politikarako sailburuordea, lehendakaria
Jon	Urrutia, IVAPeko zuzendaria, lehendakariordea
Miren	Mateo, HPSko Koordinaziorako zuzendaria, EABko idazkaria
Araceli	Diaz	de	Lezana, HPSkoa
Eneko	Oregi, IVAPekoa
Ibon	Olaziregi, Hezkun tza Saileko Euskara Zerbi tzukoa
Andrés	Urrutia, Euskal tzaindikoa
Miel	Loinaz, UZEIkoa
Xabier	Alberdi, EHUko Euskara Institutukoa
An	tton	Gurru	txaga, aditua
Pascual	Rekalde, aditua
Joseba	Erkizia, aditua
Jose	M.	Berasategi, aditua
Charles	Videgain, aditua
Alberto	A	txabal, aditua

Idazkari tza teknikoa:	Lurdes	Arruti
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2007ko dekretuaren ostean, hauek izan ziren kideak:

Pa	txi	Baztarrika, Hizkun tza Politikarako sailburuordea, lehendakaria
Jon	Urrutia, IVAPeko zuzendaria, lehendakariordea
Erramun	Osa, HPSko Koordinaziorako zuzendaria, EABko idazkaria
Araceli	Diaz	de	Lezana, HPSkoa
Mer	txe	Olaizola, IVAPekoa
Ibon	Olaziregi, Hezkun tza Saileko Euskara Zerbi tzukoa
Andoni	Sagarna, Euskal tzaindikoa
Iker	E	txebeste, UZEIkoa
Xabier	Alberdi, EHUko Euskara Institutukoa
Alfon	tso	Mujika, aditua
Asier	Larrinaga, aditua
Joseba	Erkizia, aditua
Miel	Loinaz, aditua
Alberto	A	txabal, aditua

Idazkari tza teknikoa:	Izaskun	Osinalde

Dekretuak agindutakoa kontuan, ikus dezagun orain arte Ba tzordeak 
egindako bidea:

–  Lehentasunak	 finka	tzea. Ba tzordeak hainbat lehentasunezko eremu 
finkatu zituen: irakaskun tza (bereziki lanbide-heziketa eta uniber tsitatea, 
horien jarraipena enpresa-mundua dela ain tzako tzat hartuta); hizkun tza-
paisaia (jate txeetako menuak, errotuluak…); esparru sozio-ekonomikoa; 
herri-administrazioa (Zuzenbidea); eta teknologia berriak.

–  Terminologia-lanerako	irizpideak	ematea.	Terminologia-lanean	era-
bakiak modu koherentean eta sistematikoan hartu ahal izateko, Ba-
tzordeak hainbat irizpide ezarri zituen. Terminologia-lanean ez dira 
erabil tzen bakarrik irizpide linguistikoak, bestelakoak ere beharrezkoak 
baitira. Horrela, Ba tzordeak irizpide linguistikoak (Hiztegi Batuaren 
irizpideen oinarrian), irizpide terminologikoak eta irizpide soziolinguis-
tikoak / pragmalinguistikoak onartu eta bildu zituen dokumentu ba-
tean. Halaber, terminologia-lanean maileguak eta kalkoak integra tzeko 
irizpideak landu eta onartu zituen. Bi dokumentuak irekiak dira eta, 
Ba tzordeak lan egin ahala, osatuz eta eguneratuz joango dira.
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  Irizpideak ezar tzeko orduan Ba tzordeak hainbat maila desberdin berei-
zi zituen terminologiaren barruan:

 •  Terminologia zientifiko-teknikoa: oro har, nazioartekoa (internatio-
nal words) eta, beraz, hizkun tza gehienetan berdin erabil tzen denez, 
euskaraz normalean ez du arazorik sor tzen.

 •  Euskal terminologia tradizionala: tradizioz euskararen uniber tsoan ter-
minologiaren ikuspuntutik oso abera tsak diren eremuak (arran tza, 
nekazari tza, abel tzain tza, burdingin tza…) baina gure oraingo gizarte 
teknologikoan desager tzear daudenak. Hala ere, terminologia hori 
erreferen tzia, inspirazio izan daiteke termino berriak sor tzeko orduan.

 •  Eguneroko bizi tzako terminologia edo sasi-terminologia (elikagaiak, 
jan tziak, e txeko tresnak, al tzariak…), hau da esparru sozio-ekono-
mikoa. Eremu hau maileguz beteta dugu, izan ere, eguneroko bizi-
tzan maileguak modu masiboan sar tzen zaizkigu etengabe eta, hori 
dela eta, oso garran tzi tsua da erabaki tzea zelako bidea hartuko duen 
hizkun tzak, hau da, zelako hizkun tza nahi dugun geroari begira. Ho-
rregatik, irizpide argiak eta garbiak behar dira arlo horretan modu 
sistematikoan aplika tzeko.

 •  Azkenik, terminologia juridiko-administratiboa dugu. Zuzenbide 
propiorik izan gabe, terminologia hori berezia da gure testuinguruan, 
terminologiaren iturri i tzulpena baita. Beraz, irizpide bereziak finka-
tu behar dira eremu horretan espresuki aplika tzeko.

  Bestalde, kontuan izanda terminologia-lana eta terminologiaren normaliza-
zioa egiteko orduan beti ager tzen direla arazoak, Terminologia Ba tzordeak 
«normalizazio-txostena» dokumentua onartu zuen. Dokumentuak termi-
no baten gaineko azterketa sakona egiteko, hau da termino horren gai-
nean erabakiak har tzeko behar den informazioa jaso tzeko, balio du.

  Hala ere, beti geldi tzen dira konpondu gabeko arazoak edo modu pun-
tualean konpon tzen direnak. Hori kontuan, Terminologia Ba tzordeak 
«Arazo terminologikoen inbentarioa» egitea erabaki zuen. Laneko 
dokumentua da eta sistematizazioa manten tzen lagun tzen du. Horrela, 
arazoak konpon tzeaz bat, irizpideen dokumentura pasa tzen dira eta, 
horrela, normalizazio-prozesua bizirik eta dinamiko manten tzen da.
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–  Termino	bat	baino	gehiago	dagoenean	termino	hobe	tsia	proposa	tzea.	
Erabil tzaileei terminoen fidagarritasunari buruzko informazioa eman be-
har zaie eta, horretarako Ba tzordeak bost ponderazio-marka ezarri zituen:

–  0  Baztertu beharreko terminoa (T. Ba tzordeak onar tzen ez duena)
–  1  Termino erabilia (aztertu gabea baina besterik ezean erabil tzen dena)
–  2  Termino proposatua (baina oraindik T. Ba tzordeak normalizatu gabea)
–  3  Termino onartua (baina ez lehene tsia, T. Ba tzordeak beste bat 

gomenda tzen duelako)
–  4  Termino normalizatua / gomendatua

  Beraz, 1 eta 2 markak, bereziki, lan egiteko orduan erabil tzen dira, 0 
erabili behar da, espresuki, termino baten erabilera baztertu behar de-
nean, eta 3 eta 4 dira Terminologia Banku Publikoan, EUSKAL-
TERMen, bereziki, ikusiko ditugunak. Azpimarratu behar da 3 marka 
daraman terminoa Ba tzordeak sinonimo moduan onar tzen duela, bai-
na gomenda tzen duena 4 marka daramana dela.

  Esan bezala, erabil tzailearen tzat oso praktikoa da terminoen fidagarri-
tasunaren gaineko informazioa aurki tzea eta banku gehienek ematen 
dute informazio hori. Ikus di tzagun adibide ba tzuk:

 •  IATE,	Interactive	Terminology	 for	Europe (aurreko EURODI-
CAUTOM):

 Markatuta ager tzen da: «3 (Reliable)».
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 •  Grand	Dictionnaire	Terminologique	(GDT),	Quebec-eko Go-
bernuaren terminologia-bankua (Office québecois de la Langue 
française):

  Sarreraren azpian argi eta garbi ager tzen da gomendioa:  
«recommandé officiellement par la Commission générale de terminologie 
et de néologie (France)». Gainera, behean ikus dezakegu noizko era-
bakia izan zen: «Arrêté du 14 septembre 1990».
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 •  TERMCATeko	 (Kataluniako Terminologia Zentroa) Neoloteca.	
TERMCATeko Consell Supervisor-ek onartutako terminoak daude bil-
duta bertan. Consell Supervisor da terminoak onar tzen dituen organoa.

  Ezkerrean dagoen terminoak asteriskoa (*) darama. Horrek esan 
nahi du baztertu beharrekoa dela, baina bide ematen du termino 
normalizatuaren fi txara joateko. Horrela, eskuineko fi txan, behean, 
espresuki, esaten da: «Formes desestimades: …»
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–  Landutako	terminologia-lanei	onespena	ematea.	Behean ager tzen 
den eskeman ikus daiteke nola dagoen antolatuta euskarazko termino-
logia normaliza tzeko prozesua:

1.  Hiztegi terminologikoak enkarguz egiten dira. Eusko Jaurlari tzak lehiake-
ta irekiaren bidez eslei tzen ditu lanak. EUSKALTERM manten tzeko eta 
egunera tzeko kontratuaren barrukoak UZEI Terminologia Zentroak egi-
ten ditu. Hala ere, beste bide ba tzuetatik etorritako hiztegiak ere onar tzen 
dira Terminologia Ba tzordearen normalizazio-prozesuan.

2.  Landutako eremuaren arabera, Hizkun tza Politikarako Sailburuorde tzak 
adituz eta hizkun tzalariz osatutako ba tzorde teknikoak antola tzen ditu 
(Terminologia Ba tzordearen eraketa-dekretuaren f) atalean aipatu-
takoari jarraituz). Gehienez ere, lau lagunek osa tzen dituzte ba tzorde 
teknikoak eta prozedura zehatz eta jakin baten arabera lan egiten dute. 
Lehenengo bileran materialekin batera lan egiteko prozedura ematen 
zaie, hau da hiztegia azter tzeko egin beharrekoak: lehenengo eta behin 
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hiztegian dagoen eremu-zuhai tza aztertu, gero, eremu-zuhai tzaren ara-
bera, hiztegiko sarreren pertinen tzia aztertu, an tzeman faltako liratekeen 
kon tzeptuak eta proposatu, hiztegiko definizioen egokitasuna aztertu eta 
zuzendu, sinonimiaren tratamendua (ponderazio-markak) aztertu eta 
horren gainean proposamenak egin eta, azkenik, beste hizkun tzetako 
baliokideak aztertu eta, beharrezkoa izanez gero, zuzendu.

 HPSk 2004-2008 artean 18 ba tzorde tekniko antolatu zituen.

3.  Ba tzorde teknikoek lana amaitu ostean, beraiek landutako material 
guztiak (aktak, normalizazio-txostenak…) pasa tzen zaizkio Termino-
logia Ba tzordeari eta horrek, prozedura jakin baten arabera ere, hizte-
giak aztertu, proposamenak eta eztabaidak egin eta, azkenean, hiz-
tegiak onar tzen ditu.

  Terminologia Ba tzordeak orain arte 21 hiztegi onartu ditu. Eremuaren 
arabera sailkatuta, hau da Ba tzordeak finkatutako lehentasunen ara-
bera sailkatuta, hauek dira:

	 Hezkun	tza	(lanbide-heziketa,	Uniber	tsitatea):

 –  Norbere Irudia, Ile-apaindegiak eta Estetika
 –  Iturgin tza
 –  Turismoa
 –  Irudia, Ikus-en tzunezkoak eta Soinua
 –  Soziolinguistika

	 Hizkun	tza-paisaia:

 –  Jate txe, Taberna eta Kafetegiak
 –  Errotuluak
 –  Merkatari tza-guneetako Errotuluak

	 Esparru	sozio-ekonomikoa:

 –  Hipermerkatuetako produktuak
 –  Bulego-materialak
 –  Oinetakoak
 –  Al tzariak
 –  Arropa-dendak
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 –  Elektrizitate-dendak
 –  Lanbideak
 –  Kirol-materialak

 Herri-administrazioa	(Zuzenbidea):

 –  Datu-babesa
 –  Toki-administrazioa

	 Teknologia	berriak:

 –  Bulegotika

	 Bestelakoak:

 –  Labur tzapenak (laburdurak, siglak eta ikurrak)
 –  Ingurumena (Elhuyarrek Ingurumen Sailaren enkarguz egindako 

hiztegia)

	 Lan	berezi	bat:

 –  Ezintasun, desgaitasun eta gaixotasunen sailkapena, Osasunaren Munduko 
Erakundearena: Gipuzkoako Foru Aldundiak eskatuta, Terminologia 
Ba tzordeak sailkapena gainbegiratu zuen eta bertako terminologia az-
tertu, eztabaidatu eta onartu egin zuen Terminologia Ba tzordeak.

  Ba tzordeak orain arte esparru sozio-ekonomikoari eman dio lehenta-
suna, ikusita euskaraz hu tsune handia dagoela arlo horretan.

  Beste hizkun tzen kasuan, hizkun tza arrunteko hiztegietan ager tzen da 
eguneroko bizi tzako lexikoa baina euskaraz ez da hori gerta tzen eta 
hori da arrazoia Ba tzordeak lehentasun hori marka tzeko.

  Horregatik, ahalegin handia egin du Ba tzordeak erabil tzaileei tresna 
horiek eskaini ahal izateko, nahiz eta jakin, hemendik urte ba tzuetara, 
lexiko hori hizkun tza arrunteko hiztegietan integra tzen denean, segu-
ruenik aldaketak izango direla.

4.  Hiztegiak Terminologia Ba tzordeak onartu eta gero, EUSKALTERM 
Terminologia Banku Publikoan argitara tzen dira www.euskara.euska-
di.net/euskalterm:
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  Horretaz gain, paperezko formatuan ere argitara tzen dira hiztegiak:
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–  Finkatutako	terminologia	zabal	tzeko	bideak	proposa	tzea	eta	ter-
minologia	zabal	tzea.	One	tsitako	terminologien	erabilera	gomenda-
tzea.	Terminologia Ba tzordearen helburuekin bat etor tzeko beha-
rrezkoa da EUSKALTERMen interfazea eta fun tzionalitateak 
alda tzea eta horretan dabil Hizkun tza Politikarako Sailburuorde tza 
azken urteotan. Beraz, lanean aurrera egiteko, ponderazio-marketan 
moldaketa bat egin da eta, horrela, ba tzorde teknikoek lana amaitu 
eta gero, hiztegiak Bankuan txertatuko dira 4 ponderazioarekin baina 
behin-behinean, zeren eta, azken urra tsa Terminologia Ba tzordearen 
onespena izango baita.

  Beraz, Ba tzordeak onartu ostean, 4 markari ikur bat gehituko zaio 
onarpen hori eta erabil tzeko gomendioa espresuki adierazteko.

 Hortaz, honela geldi tzen da 4 ponderazio-marka:
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  EUSKALTERMeko fi txen ber tsio berrian, informazioa, honela egongo 
da antolatuta:

Terminologia	Ba	tzordea:	2010-2013	aldia

Ba tzordeak 2010-2013 aldian lan hauek egin behar ditu:

–  Onartutako terminologiaren zabalkundea: hiztegi guztiak argitaratu eta 
gero, erabil tzaile estrategikoei bidali behar zaizkie. Horretaz gain, bes-
telako ekimenak ere pen tsatu beharko da.

–  2008-2009ko Jarduketa-planaren balan tzea: jarritako helburuak zenba-
teraino bete diren aztertu.

–  2010-2013 Jarduketa-plana, orain arte egindako aurreko bi jarduke-
ta-planen jarraipena izango dena. Honez gero, hiztegi asko dago egin-
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da normalizazio-prozesuaren zain, horietako ba tzuk Zuzenbide ar-
lokoak:

 •  Laneko Segurtasunaren Hiztegia
 • Herri Ogasunaren Hiztegia
 • Negoziazio Kolektiboaren Hiztegia
 • Administrazioarekiko Auzien Hiztegia
 • Mendekotasun Hiztegia

  Aldi berri horretan, Zuzenbide arloari lehentasuna ematea erabaki de-
zake Ba tzordeak. Interesgarria li tzateke, normalizazioaren praktikatik 
etorriko bailirateke eremu horrek behar dituen irizpide bereziak, hau 
da ba tzorde teknikoek nahiz Terminologia Ba tzordeak aplikatuko di-
tuztenak.

  Bestalde, esan behar da EUSKALTERM egunera tzeko eta manten-
tzeko indarrean dagoen kontratuan Zuzenbide arloko hainbat hiztegi 
egingo direla 2012aren amaiera bitartean:

 •  Europako Tratatuen Hiztegia
 •  Hauteskundeen Hiztegia
 •  Herri Ogasunaren Hiztegia
 •  Ezgaitasunen eta Urritasunen Hiztegia
 •  Euskal Herriko erakunde politikoen Hiztegia
 •  Herri Administrazioen Kontratuen Hiztegia (eguneratu)
 •  Hezkun tza Legearen Hiztegia
 •  Fun tzio Publikoaren Hiztegia (eguneratu)
 •  Kon tsumi tzaileen eta Erabil tzaileen Defen tsaren Hiztegia
 •  Lan-arloko Prozeduraren Hiztegia
 •  Erregistro Zibilaren Hiztegia
 •  Prozedura Zibilaren Hiztegia
 •  Prozedura Kriminalaren Hiztegia
 •  Zigor-arloko eta Espe txe-zain tzaren Hiztegia

 Hiztegi ba tzuk eginda daude baina sakondu beharra ikusi da.
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–  Terminologia Ba tzordeak gomendatutako terminologiaren jarraipena 
eta ebaluazioa: Ba tzordearen ibilbidea nahikoa luzea denean egin be-
harko da hau.

  Adituek hamar urteko epea uztea gomenda tzen dute baina, gure tes-
tuinguruan, aztertu beharko da noiz egin eta nola egin.

Hemen aipatutako euskarazko terminologia-lanaren plangin tzari nahiz 
Terminologia Ba tzordeari buruzko informazioa www.euskara.euskadi.net 
webgunean dago kon tsultagai:
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Bai eta Terminologia Ba tzordeak onartutako hiztegiak ere:
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Helbide	interesgarriak

www.euskara.euskadi.net (Euskararen Corpusa eta Teknologia berriak –Termi-
nologia). Hizkun tza Politikarako Sailburuorde tza

www.euskara.euskadi.net/euskalterm EUSKALTERM Terminologia Banku Pu-
blikoa

www.iate.europa.eu Interactive Terminology for Europe (lehen EURODICAU-
TOM)

www.olf.gouv.qc.ca Grand Dictionnaire Terminologique (Gouvernement du 
Québec)

www.termcat.cat Kataluniako Terminologia Zentroa (Cercaterm terminologia-
bankua)

www.btb.termiumplus.gc.ca Kanadako gobernuaren terminologia-bankua

www.cilf.org/bt.fr.html Conseil International de la Langue française
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Iruñeko Udaleko I tzulpen Zerbi tzuaren ibilbideak eta eguneroko jardunak zuzeneko era-
gina dute terminologia-arazoei hel tzeko eran. Aldi berean, udal baten zerbi tzura egoteak eta 
administrazio-jardunean gerta tzen ari diren aldaketa eta berrikun tzek ere eragiten diote.

Bestetik, erakundeetako i tzulpen-zerbi tzuek arazo eta irtenbide asko parteka tzen ahal 
dituzte terminologiaren eta espezializazio-hizkeren arloan, eta horregatik artikulugileak ho-
rien arteko komunikazioa areago tzea proposa tzen du.

Hitz-gakoak:	udal-terminologia, estandarizazioa, batera tze-arazoak, espezializazio-hizke-
rak, komunikazioa, baliabide terminologikoak

La trayectoria del Servicio de Traducción del Ayuntamiento de Pamplona, su dinámica 
de trabajo, el hecho de estar al servicio de una entidad local y las innovaciones introducidas 
en la actividad administrativa influyen en el tratamiento de la problemática terminológica.

Por otra parte, dado que en el ámbito de la terminología existen muchos problemas y 
soluciones comunes a todos los servicios de traducción institucionales, la autora propone 
incrementar la comunicación entre ellos.

Palabras	clave:	terminología local, standarización, problemas de unificación, hablas es-
pezializadas, comunicación, recursos terminológicos.

Le mode de fonctionnement du Service de Traduction de la Mairie de Pampelune, sa 
dynamique de travail, le fait d’être au service d’une collectivité locale et les innovations 
apportées à l’activité administrative ont une influence sur le traitement de la problématique 
de la terminologie.

Par ailleurs, étant donné que dans le domaine de la terminologie de nombreux problèmes 
et leurs solutions sont communs à tous les services institutionnels de traduction, l’auteur 
propose que l’on établisse entre eux une meilleure communication.

Mots-clés	:	terminologie locale, standardisation, problèmes d’unification, vocabulaires 
spécialisés, communication, ressources terminologiques

The track record of Iruñea-Pamplona City Council’s Translation Service and its everyday 
activities have had a direct impact on the way terminology problems have been tackled. At 
the same time, the fact that it is a municipal service plus the changes and innovations taking 
place in administrative work have also made their effects felt.

On the other hand, the translation services of the institutions could have many problems 
and their corresponding solutions in the area of terminology and specialized language in 
common, and that is why the author of the paper proposes that communication among the 
institutions be intensified.

Keywords:	municipal terminology, standardisation, unification problems, specialized 
language, communications, terminology resources
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Sarrera

Hi tzaldi honen helburua da azal tzen saia tzea nola hel tzen diogun Iruñeko 
Udaleko I tzulpen Zerbi tzuan terminologiaren arazoari. Hori egiteko, alabai-
na, aldez aurretik hainbat kontu argitu behar direla uste dut.

Hasteko, agerikoa den gauza bat azaldu nahi dut. Ni i tzul tzailea naiz, eta 
hemen i tzul tzaile baten ikuspegitik hitz egingo dut, gaia terminologia bada 
ere.

Terminologia, i tzul tzaileon tzat, arazoa da askotan, ezinbestean termino-
logiaren inguruko gorabeherekin topo egiten baitugu, gehienetan nahi gabe. 
Hiztunek nork bere gisa barnera tzen dituzte hizkun tzak, eta aukera egiten 
dute, hizkun tza bakoi tzak eskain tzen dizkieten baliabideen artean. I tzul-
tzaileok hiztun gara hein handi batean, eta hiztun arrunten gisa joka tzeko 
joera dugu: testu bat i tzul tzean testu hori geure barneko diskur tsoa baliatu-
ta i tzul tzen dugu, hau da, gure-gureak diren hi tzak, esamoldeak eta ezagu-
tzak erabilita.

Baina i tzul tzaileok ez gara, soilik, hiztun arruntak, eta, gure hizkun tza-
baliabide per tsonalez gain, beste bitarteko ba tzuk erabili behar ditugu. Eta 
BEHAR hori azpimarratu nahi dut, BEHAR hori BETEBEHARRA dela 
esateko. Hitz egokienak bilatu behar ditugu gure i tzulpen-lanak egiteko, eta 
joskera nahiz adierazpide txukun eta argienak ere, eta hizkun tza ahalik eta 
modu zuzen, egoki eta adierazkorrenean erabili behar dugu.

Betebehar horiei eusteko, kontuan hartu behar ditugu, sorburu- nahiz 
xede-hizkun tzen arau, aukera eta baliabideez gain (gramatikak, hiztegiak 
eta abar), kasuan kasuko gaiari dagozkion hizkun tza-berezitasunak.

Berezitasun horietako bi ditugu terminoak, hau da «erabileremu baten 
barruan era unibokoan kon tzeptu bakarra izenda tzen duen unitate linguis-
tikoak» (Terminologia Hiztegia, 2003) eta espezialitate-hizkerak (jakin tza-
esparru jakin bateko esamolde eta adierazpideak). Horregatik esan dut 
i tzul tzaileok topo egiten dugula terminologiaren inguruko arazoekin, noiz 
eta jakin tza-esparru zehatz bateko testuak i tzuli behar ditugunean.
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Izan ere, terminologia «behar bat» da i tzul tzaileon tzat, «jakin tza espezia-
lizatuaren irudikapenean, adierazpenean, komunikazioan eta irakaskun tzan 
zerikusia duten gainerako profesionalen tzat» den bezala (Cabré, 2003).

Haatik, hori, terminologia baliatu behar izatea, ez zaie i tzul tzaile guztiei 
gerta tzen edo, behinik-behin, ez, i tzuli behar dituzten testu guztietan. Lite-
ratura i tzul tzaile batek, esate baterako, beste arazo ba tzuk izango ditu, baina 
terminologiarekin ez du kasik topo egingo. Zien tzia- edo jakin tza-gaiak 
i tzul tzen ari tzen denak, berriz, etengabe heldu beharko die arazo termino-
logikoei. Eta oso i tzul tzaile espezializatua bada, agian adar zientifiko jakin 
bateko terminologiarekin lan egingo du bakarrik.

Horri guztiari dagokiolarik, Iruñeko Udaleko I tzulpen Zerbi tzuan egoera 
berezia dugu. Hasteko, Zerbi tzuko i tzul tzaileok administrazio-i tzul tzaileak 
gara, baina mul tzo horren barruan udal-i tzul tzaileen azpimul tzoan gaude 
kokatuta. Eta udal-i tzul tzaileen artean, gu hiriburu bateko Udalerako egi-
ten dugu lan, hau da, egitura handi eta konplexu samarreko udal baterako. 
Horrek guztiak ondorioak ditu terminologiaren arloan ere, aurrerago iku-
siko dugun bezala.

Ematen du administrazio-i tzul tzaileon lana testu administratibo eta juri-
dikoak i tzul tzea baino ez dela. Baina, kasu ba tzuetan behin tzat, mota horre-
tako testuak i tzul tzen baditugu ere, ez ditugu soilik halakoak i tzul tzen. 
Udal-i tzul tzaileon kasuan, esate baterako, testu juridiko eta administrati-
boez gain, beste testu mota asko ditugu i tzulgai, arlo eta helburu askota-
rikoak. Esan dudanaren froga dira, aurrerago azalduko dudanarekin bat, 
Iruñeko Udaleko i tzul tzaileon egoera eta zereginak.

Gu bezalako udal-i tzul tzaileok esparru ugari jorratu behar dugunez, ter-
minologiari eta espezialitate-hizkerei buruz ditugun beharrak konplexua-
goak dira. Etengabe ari tzen gara esparru batetik bestera pasa tzen, hizkun-
tza-erregistro batetik beste batera, eta testu-mota batetik beste batera. Eta 
horietan guztietan, kasuan-kasuko arloko termino eta esamolde berariaz-
koen euskarazko baliokideak bilatu eta eman behar ditugu.

Ba tzuetan, denbora luzea eman behar izaten dugu iker tzen termino 
edo esamolde egokia aurkitu arte, baina gure lan-zama handia denez, 
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horretarako denbora-falta ere nozi tzen dugu. Halakoetan, malda gora 
egiten zaigu euskarazko termino argi edota adostutako bat ez aurki tzea. 
Adibide bat jarriko dut, terminologia administratiboa eta juridikoarekin 
zerikusirik ez badu ere: Iruñeko Udalean musikaren arloko testu asko 
i tzul tzen ditugu, eta ez dugu aurkitu oraindik arlo horretan gaztelaniaz 
balia tzen dituzten termino eta esamolde bereziak modu azkar batean 
formula tzeko manera.

Arazo bera dugu beste hainbat arlotan, eta horien artean, testu juridiko 
eta administratiboetan. Arlo horretan asko aurreratu da, eta baditugu esku-
ra oso baliabide indar tsuak, baina sarri egiten dugu topo desadostasun ter-
minologikoekin, batez ere, arauzko testuei dagokienez, aurrerago azalduko 
dudan bezala.

Hori egin baino lehen, dena den, Nafarroako hiriburuko Udalean 
i tzulpen-lanek izan duten bilakaeraren berri eman nahi dut, bilakaera ho-
rrek terminologiari dagozkien arazoetan zuzeneko eragina duelakoan.

1.  Iruñeko	Udaleko	I	tzulpen	Zerbi	tzua:	historia	eta	
zereginak

1.1.  I	tzulpen	zerbi	tzua,	Iruñeko	Udalean:	bilakaera

1996ko maia tzean, Iruñeko Udalak i tzul tzaile-lanpostu bat oposizio-le-
hiaketa bidez bete tzeko deialdia egin zuen. Lanpostua bete tzeko probak eta 
lehiaketa urte bereko irailetik azarora egin eta gero, haien ondorioz, ni 
(Inma Errea), bilakatu nin tzen Iruñeko Udalaren historiako lehen i tzul-
tzailea.

Baina horrek ez du esan nahi aurretik ezer ez zela i tzul tzen Nafarroako 
hiriburuko Udalean. Izan ere, ordura arte garai hartako Kultur Aferen 
Alorrean kokaturik zegoen Euskara Zerbi tzuaren ardura ziren i tzulpen-
lanak. Iñaki Azkonak, Euskara koordina tzaileak, zeukan ardura hori. 
Hark egiten zituen i tzulpen-lanen parte bat, eta beste bat, Nafarroako 
Gobernuko i tzul tzaileei zein kanpoko profesionalei enkarga tzen zien. 
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Udalba tzaren Osoko Bilkuran euskaraz min tza tzen hasi ziren zinego tzien 
hi tzen aldibereko interpretazioa ere Euskara koordina tzaileak berak egi-
ten zuen.

Horrekin batera, Iruñeko Alkate tzak, Alkatea Alfredo Jaime zen ga-
raian, ofizial administrari euskaldun bat gaitu zuen herritarrek euskaraz 
aurkeztutako eskabideak gaztelaniara tzeko, udal-organoek haiek bidera-
tze aldera, eta osoko bilkuretako zinego tzien euskarazko min tzaldien gaz-
telaniazko i tzulpena egiteko, horiek euskaraz eta gaztelaniaz aktetan jaso-
tze aldera (osoko bilkuren aktetan euskaraz parte har tzen dutenen hi tzak 
euskaraz eta gaztelaniaz jaso tzen dira, eta gaztelaniaz egindakoak, hizkun-
tza horretan soilik).

Ni 1997ko urtarrilean hasi nin tzen lanean Iruñeko Udaleko i tzul tzaile 
gisa, eta handik gu txira sortu zen Iruñeko Udaleko I tzulpen Zerbi tzua, 
orduko Zerbi tzu Orokorretako Alorraren barruan. Alorren izenetan izan-
dako aldaketen ondorioz, Zerbi tzua Lehendakari tza Alorrean dago koka-
turik orain.

Lehen i tzul tzailea lanean hastearekin batera, i tzulpen-lanen beharra uga-
ritu egin zen Udalean. Horretan eragina izan zuen 1997. urte hartan bertan 
Euskara Zerbi tzuaren gidari tzapean Iruñeko Udalba tzak Euskarari buruzko 
Ordenan tza one tsi izanak. Ordenan tza horrek, batetik, bul tzada eman zion 
elebitasunari Iruñeko Udalean, halako eran non gero eta gehiago ziren he-
rritarrei eskain tzen zi tzaizkien agiri elebidunak. Bestetik, Ordenan tzaren 
onespenaren ondorioz edo, Udalari ida tziz euskaraz zuzen tzen zi tzaizkion 
herritarren kopurua ere handitu zen.

Horren guztiaren ondorioz, urtebete geroago, 1998an, bigarren i tzul-
tzailea kontratatu zuen Udalak. Bigarren lanpostu hori 1999ko plantillan 
finkatu eta urte berean deialdia egin zen. Deialdi haren ondorioz, Pa txi de 
Vicente bihurtu zen Udaleko bigarren i tzul tzaile finkoa.

2000. urtean, Zerbi tzuaren fun tzionamendurako beste urrats garran tzi tsu 
bat eman zen: i tzulpenari lagun tzeko memoria erabil tzen hasi ginen bertan. 
TRADOS memoria-programa. Harrezkeroztik, horrekin ari gara lanean, 
nahiz eta lan-zamaren ondorioz dugun denbora-falta dela medio ezin izan 
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dugun garatu horrek eskain tzen dituen abantaila guztiak, eta horien artean, 
terminologiaren kudeaketarako hain baliagarria den Multiterm tresna. Hori 
da Zerbi tzuaren duen gabezia nagusietako bat.

Bestetik, kontuan hartu behar da Zerbi tzua sortu zen unetik beretik 
i tzulpenen eskaerek gora egin dutela etengabe Iruñeko Udalean, testu-mo-
tak ere asko diber tsifikatu direlarik. Elebitasunaren erabileran murrizketak 
izan direnean ere I tzulpen Zerbi tzua lanez gainezka egon da, eta dago. Hori 
dela-eta, bertako i tzul tzaileon eskaeretako bat beti izan da Zerbi tzuan i tzul-
tzaile gehiago kontrata tzea.

Gure eskaera horren ondorioz, 2006. urtean hainbat hilabetetarako bi 
i tzul tzaile gehiago kontrata tzea lortu genuen. Kontratu horiek amaitu os-
tean, beste i tzul tzaile bat (bi beharrean bakar bat onartu ziguten) kontrata-
tu zuten aldi baterako, 2007. urtean. Lanpostu hori 2009. urtetik dago 
finkatuta plantillan, nahiz behin betiko bete tzeko deialdia egiteke dagoen 
oraindik.

Aurrekoaz gain, noiz edo noiz, kanpoko i tzul tzaileei enkarguak egitera 
jo tzen dugu. Halako kasuetan, Zerbi tzuko i tzul tzaileak ardura tzen gara 
gehienetan enkargua egiteaz eta emai tzen zuzenketaz. Baina salbuespenak 
ere izan badira: Noiz edo noiz Udaleko organo edo bulego batek i tzulpen-
lan bat kanpoan enkargatu izan du, guri ezer esan gabe. Horren ondorioz, 
egoera desegokiak sor tzen dira: jatorrizko testu berak bi i tzulpen desber-
din izatea, adibidez, edo, terminologiari dagokionez, bete-betean termino-
tzat jo tzen diren hi tzen i tzulpen diferenteak ematea. I tzulpen Zerbi tzuan 
saia tzen gara horiek ez gerta tzeko irizpideak finka tzen eta ematen, baina 
Udalaren egituraren konplexutasunak galarazten du halako gorabeherak 
erabat desager tzea.

Aurreko horiek guztiek zuzeneko eragina dute i tzul tzaileon jardunean 
terminologiaz bezainbatean, orokorrean, eta terminologia juridiko admi-
nistratiboari dagokionez, partikularki: hamahiru urtean lan-kopurua izu-
garri handitu bada ere, eta diber tsifikatu –hala lengoaia eta erregistro 
motei nola agirien eta euskarrien klaseei dagokienez–, Zerbi tzuak hiru 
lanpostu baino ez izateak terminologiaren inguruko lanak behar bezala 
gauza tzea galarazten du.



240 erreA, I.: Terminologia juridiko-administratiboa, Iruñeko Udaleko...

Euskera. 2010, 55, 1. 233-256. Bilbo
issn  0210-1564

1.2. Lan-motak

Lehen esan dut udal-i tzul tzaileon jardunaren ezaugarria dela mota eta 
arlo askotako testuak i tzul tzea. Horren froga da, inolako dudarik gabe, gure 
Zerbi tzuko zereginen zerrenda luzea. Zerrenda horren sailkapena egiten 
saiatuko naiz hemen.

Iruñeko Udaleko I tzulpen Zerbi tzuak ida tzizko i tzulpen eta zuzenketen 
arloan nahiz ahozko interpretazioarenean jarduten du. Esan bezala, Zerbi-
tzuak egiten dituen lanak ugariak eta askotarikoak dira, eta gero eta diber-
tsifikatuagoak.

Teresa Cabrék dioenez, garai batean, jakin tza esku gu txitan zegoen ga-
raian, erraza zen terminologiaren kontrola. Gaur egun, berriz, jakin tzaren 
ekoizpena eta zabalpena ugaldu da eta hura transmiti tzeko bideak diber-
tsifikatu dira, eta terminologiari dagozkion zereginak eta kontrola askoz 
konplexuagoak bilakatu dira. Cabrék berak dio azkar ari direla jakin tza es-
pezializatua eta teknologia handi tzen eta diber tsifika tzen, eta terminoak 
ere, haien erritmoari eu tsita eraberritu behar direla (Cabré, 2003). Ez dakit 
zer gerta tzen ari den gurea bezalako beste erakundeetan, baina niri Cabré-
ren hi tzek gurean gerta tzen ari diren zenbait fenomenoren oihar tzuna 
dakarkidate. Izan ere, gure Zerbi tzuari egiten dizkioten enkarguek gero eta 
lan terminologiko handiagoa egitera behar tzen gaituzte.

Eta gainera, terminologia-arazoei aurre egiteko modua ere alda tzen ari 
da. Ez dakit terminoen arazoei hel tzea eska tzen diguten lan-moten eremuak 
inoiz hermetikoak izan diren, iragazgai tzak. Ez dut uste. Baina egun eremu 
horiek inoiz baino iragazkorragoak dira, eta irekiagoak. Axun Aierbek Ad-
ministrazioaren iragarkiei buruz hau esan zuen: «Administrazioko idazki 
diren iragarkiak ba tzuetan berdin-berdinak dira testu aldetik aldizkari ofi-
zialean eta pren tsan; beste ba tzuetan berriz, aldizkari ofizialean testu osoa 
ager tzen da eta pren tsan, aldiz, iragarki horren berri ematen duen beste 
iragarki laburrago bat.» (Aierbe, 2003). Guk Iruñeko Udalean halako asko 
ditugu. Baina egoera are askotarikoagoa bilaka tzen ari da. Egokitu zaigu 
inoiz irratian edo telebistan emateko ziren iragarkiak moldatu behar izatea, 
testu administratiboak abiapuntu hartuta. Eta orain, gero eta gehiago, In-
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terneten jar tzeko moldatu behar izaten ditugu testuak maiz. Gain-gainean 
daukagu Egoi tza Elektronikaren, Herritar Karpeteren eta halakoen afera. 
Eta horietan guztietan hainbat eremutako terminoak nahasten dira, eta 
horien artean ugariak dira esparru administratibo eta juridikokoak. Kon-
tuan hartu behar dugu esparru horrek eska tzen duen zehaztasuna, baina 
helburu komunikatiboa ere ez dugu ahaztu behar, eta web guneetako 
komunika tzeko manerak eta euskarriak ugariak eta diferenteak direla ohar-
tuta gaude.

Hizpide ditudan kontuak hobe uler daitezke agian, gure Zerbi tzuko ardu-
ren sailkapena baliatuta.

1.2.1. Ida tzizko i tzulpenak eta zuzenketak

1.2.1.1. I tzulpen-lanak

Zerbi tzuak egiten dituen ida tzizko i tzulpen-lanen parte handiena, % 90 
baino gehiago, testuak gaztelaniatik euskarara pasa tzeko dira. Euskara tzen 
diren testuak askotarikoak dira, udal-jardunaren esparru diferenteei dagozkie, 
eta haien euskarriak ere gero eta ezberdinagoak dira. Horri dagokiolarik, In-
terneten argitara tzeko testuak dira gehien ugaldu direnak azken urteotan.

1.2.1.1.A) Gaztelaniatik euskarara

Hona Iruñeko Udaleko I tzulpen Zerbi tzuak euskaratu ohi dituen testuen 
sailkapen orokor bat:

–		Testu	juridikoak	eta	administratiboak. Deialdietako oinarriak, edik-
tuak eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara tzeko bestelako tes-
tuak, gutun eta zirkularrak, ebazpen-proposamenak, ordenan tzak, hi-
tzarmen eta kontratuak...

–		Dibulgazio-testuak. Foiletoak, liburuak, katalogoak, web gunerako 
testuak, unitate didaktikoak (paperean, euskarri informatikoetan edo-
ta ikus-en tzunezko gisa argitara tzekoak)...
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–		Publizitatea. Kanpainak, iragarkiak...

–		Ereduak.	eskabide-ereduak eta oro har herritarrek udal-izapideak egi-
teko erabili behar dituzten agirien ereduak. Atal honetan azpimarra-
tzekoa da Udala eredu elektronikoak eskain tzen hasi dela, eta jada 
paperezko ereduen oinarritutako eredu elektroniko horietarako tes-
tuak euskara tzen hasi dela Zerbi tzua.

–		Organigramak. I tzulpen Zerbi tzuak du Udaleko organoen zein haren 
menpe dauden erakundeen euskarazko izenak emateko ardura. Halako 
izenak Udalak etengabe sor tzen eta Zerbi tzuak euskara tzen baditu ere, 
lau urtean behin, udal-hauteskundeetatik sortutako korporazio berria 
lanean hasten denean, Zerbi tzuak arreta berezia jarri behar izaten du 
zeregin honetan, halakoetan udal-organigrama goiti-beheiti alda tzen 
baita. Izen horietan, maiz, terminoak erabil tzen dira, eta horien finka-
penak buruhausteak ematen dizkigu noiz edo noiz.

–		Udalaren	programa	informatikoetarako	testuak. Udala gero eta in-
formatizatuago dago, eta gero eta sarriago balia tzen ditu berariazko 
programa informatikoak haren jardunean. Horren adibide dira, esate-
rako, espedienteak kudeatu eta kontrola tzeko programa, herritarrei 
jakinarazpenak egitekoa edota udal-zergen inguruan ezarritakoak. Ho-
rietan guztietan testu estandar ba tzuk erabil tzen dira. Horiek euskara-
tzea (ba tzuetan testu solteak dira edota zatikatuak) I tzulpen Zerbi tzuari 
dagokio.

Terminologiari dagokionez, Iruñeko udal-i tzul tzaileok esparru gehiene-
tan izaten ditugu behar eta arazo terminologikoak (edo espezialitate-hizke-
rei lotutakoak), baina bereziki handiak dira behar eta arazo horiek testu 
juridiko edo administratiboak, ereduak, organigramak eta programa infor-
matikoetako testuak i tzul tzeko orduan. Orain, gainera, konplexuagoa bi-
lakatu da kontu hori, Egoi tza Elektronikorako testuen i tzulpenarekin. Tes-
tu horiek i tzul tzeko orduan, hainbat konturi erreparatu behar diegu batera: 
terminologia juridiko-administratiboa (askotan testuak legeetatik eratorriak 
dira) eta legeen aipuak, Interneten inguruko hizkera espezializatua, testuen 
komunikagarritasuna eta horrek bere testuinguruarekin duen lotura (testu 
batek ez du berdin fun tziona tzen liburu batean edo sarean) eta kasuan ka-
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suko gaiari (zergak, errolda, haur-eskolak, musika-eskola, gazteria, hezkun-
tza, merkatari tza...) dagokion terminologia. Gainera ohikoa da i tzulgaiak 
oso zatikaturik etor tzea (hi tzak, esaldiak, paragrafoak, denak solte eta age-
riko loturarik gabe haien artean).

1.2.1.1.B) Euskaratik gaztelaniara

Honako testu mota hauek gaztelaniara tzen ditugu Zerbi tzuan:

–		Herritarren	eskaerak. Oro har, erregistro ofizialetan herritarrek aur-
kezten dituzten eskabideak dira. Prin tzipioz, Euskarari buruzko Udal 
Ordenan tzaren arabera herritarrek eskaerak euskaraz aurkezten dituz-
ten orotan Udalak, gero, euskaraz eman behar du eran tzuna.

–		Bestelako	agiriak.	Udaleko organoek gaztelaniara tzeko eskatutakoak 
dira: herritarren iradokizunak eta kexak, gehien bat, web gunearen bi-
dez jasota, eta beste zenbait.

–		Osoko	bilkuretako	euskarazko	min	tzaldiak.	Zinego tziak euskaraz ari-
tzen direnean, lehenik eta behin aldi bereko interpretazioa egiten da. 
Baina gero, aktetan jaso tzeko, haien min tzaldiak transkribaturik bidal-
tzen dizkigute, eta Zerbi tzuan horiek zuzendu eta gaztelaniaratu egin 
behar ditugu.

Terminologiak ez digu hainbeste buruko min sor tzen euskaratik gaztela-
niara i tzuli behar ditugun testuetan, batez ere, terminologiaren inguruan 
sor tzen diren arazoek hizkun tzen normalizazio-mailarekin zerikusia dute-
lako, eta argi dago gaztelaniak ez dituela euskarak paira tzen dituen norma-
lizazio-arazoak. Eremu honetan, hala ere, nolabaiteko bilaketa terminolo-
gikoa egin behar dugu maiz: termino izaki euskarazko testuen sor tzaileek 
(gure kasuan, herritarrek eta zinego tziek) termino tzat jo tzen ez dituzten 
esapide eta hitz ugariren gaztelaniazko baliokideak bilatu behar ditugu, tes-
tuen komunikagarritasuna eta zehaztasuna errazte aldera. Legeen aipuekin 
ere gerta tzen da: herritarrek eta zinego tzi euskaldunek sor tzen dituzten tes-
tuetan lege-aipuak egiten dituzte euskaraz, baina haiek beraiek sortutako 
ber tsioetan ematen dituzte horiek, dela kasuan kasuko arauaren euskarazko 
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i tzulpen ofizialik ez dagoelako dela, i tzulpen hori existi tzen denean, testua-
ren sor tzaileek ez dutelako i tzulpena ezagu tzen. Halakoetan, guk, beti, gaz-
telaniazko jatorrizko testua balia tzen dugu.

1.2.1.2. Zuzenketak

Zerbi tzuak ida tzizko i tzulpenak egiteaz gain, Udalean bertan euskaraz 
ekoiztutako testuak zein Udalerako Zerbi tzuak berak edota kanpoko i tzul-
tzaileek egindako testuak zuzen tzen ditu.

–		I	tzulpen	Zerbi	tzuan	bertan	i	tzulitako	testuak. Zerbi tzuan i tzul tzaile 
batek i tzul tzen dituen testuak beste batek zuzen tzen dizkio. Zuzenketa 
oso parte garran tzi tsua da testu bat i tzul tzeko prozesuan, eta are inpor-
tanteago bilakatu da, i tzul tzaileok i tzulpen-memoriak erabil tzen hasi 
garenez geroztik.

  Baina, i tzulpen memorien erabileretatik etorritako okerrez gain, 
i tzulpen-prozesuan oso erraza da, oro har, hu tsak edo desegokitasunak 
sor tzea, i tzul tzaileok etengabe aritu behar izaten dugulako distan tziaz 
alda tzen sorburu- eta xede-testuen artean. Zuzen tzaileek, ordea, 
distan tzia egonkorrago batetik azter tzen ahal dute xede-testua. Horrek 
berdin balio du gramatikan, joskeran, ortografian, puntuazioan eta hiz-
tegian, eta jakina, erabilitako terminoen egokitasuna ebalua tzean ere.

–		Zerbi	tzutik	 at	 i	tzulitako	 testuak. Halako testuei Zerbi tzuan 
i tzulitakoekin balia tzen dugun zuzenketa-tratamendu bera ematen 
diegu.

  Terminologiaren arloari arreta handiagoz begira tzen diogu kanpoan 
i tzulitako testuetan, Udalean finkatutako termino eta izen berezien 
koheren tzia gorde tze aldera.

–		Osoko	Bilkuretako	euskarazko	parte-har	tzeak. Esan bezala, zinego-
tziek euskaraz egindako hi tzaldien zuzenketa egiten dugu, aktetan sar-
tu aurretik. Gaztelaniazko min tzaldiak Akta Departamentuko transkrip-
zioak egiten dituzten langileek zuzen tzen dituzte.
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–		Udal-langileek	ekoiztutako	testuak. Iruñeko Udalean ez dago ezarrita 
inongo egiturarik, herritar euskaldunei zerbi tzuak euskaraz eskain tzeko, 
eta horregatik euskaraz eskain tzen diren zerbi tzu eta agirien pisu handie-
na Euskara Zerbi tzuak eta I tzulpen Zerbi tzuak daramate. Hala ere, badi-
ra langile euskaldunak eta horiek, ba tzuetan, testuak egiten dituzte, eta 
I tzulpen Zerbi tzuari pasa tzen dizkiote gainbegiratu eta zuzen tzeko.

–		Inprenta-	eta	maketazio-probak.	Udal-argitalpenen kasuan (foiletoak, 
liburuxkak, publizitate-kanpainak...), oso garran tzi tsua da testuak 
maketatuak izan ostean zuzen tzea. Hori are garran tzi tsuago bihur tzen 
da kontuan har tzen badugu gehienetan hala esku-orrien nola kanpai-
netako materialen diseinua elebitasuna kontuan hartu gabe egiten 
dela: I tzulpen Zerbi tzuari jada gaztelaniaz diseinatutako materialen 
i tzulpena eska tzen diote, gaztelania bakarrik kontuan hartuta pen-
tsatutako esloganena barne.

Udalak euskaraz ekoizten dituen testuen	zuzentasunari	dagokionez, ai-
tortu behar dugu I tzulpen Zerbi tzuak ez duela erabateko kontrola Udalaren 
euskarazko testu guztien gainean. Ba tzuetan hortik zehar ikusten diren 
akats bat edo beste Zerbi tzutik pasatako testuetakoak izan badaitezke ere, 
gehienak ez dira. Adibide gisara: gertatu izan da gaztelaniazko testu bakar 
batetik Udalak euskarazko bi ber tsio atera tzea.

1.2.2. Ahozko i tzulpenak (Interpretazioa)

Esan bezala, I tzulpen Zerbi tzuko i tzul tzaileok egiten dugu zinego tzien 
euskarazko hi tzaldien aldibereko interpretazioa, Udalba tzaren osoko bilku-
retan.	Zeregin horretan ere, garran tzia du terminologiak, eta horren ingu-
ruan bi arazo mota sor tzen ahal dira:

1.  Interpretariek terminologia egokia ez erabil tzea gaztelaniaz (bat-ba-
tean ari tzeak berekin dakar arrisku hori).

2.  Haute tsi euskaldunek termino egokiak ez erabil tzea. Hori ahal den 
neurrian ekiditeko, I tzulpen Zerbi tzuak bertan egin eta bildutako ma-
terialak para tzen ditu zinego tzi euskaldunen eskura.
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1.2.3.  Bestelako lanak: aholkulari tza eta barneko agirien lanketa 
(glosarioak, protokoloak...)

Aholkulari	tza. Zerbi tzuaren zereginetako bat euskaraz lan egin behar 
duten langileei hizkun tzaren inguruan aholkuak ematea da. Arlo hau ez da 
behar bezala garatu, esan dudan bezala Udalak ez duelako ezarri inongo 
zirkuitu elebidunik, herritarrei zerbi tzua euskaraz eskain tzeko. Hala ere, 
aholkuak eskain tzen zaizkie halakorik eska tzen duten langileei orori.

Barneko	agirien	lanketa. Zerbi tzuan irizpideak finka tze aldera, hainbat 
lan egiten ari gara, glosarioak eta protokoloak osa tzeko. Nahiz berebiziko 
garran tzia eman esparru honi, hori lan tzeko denbora gu txi izaten dugu 
Zerbi tzuko i tzul tzaileok. Egun arlo honetan egiteko ditugun lan nagusiak bi 
dira:

1.  Zerbi tzuan ditugun glosarioen azterketa eta eguneraketa, Tradosen 
barruan Multiterm datu-basea modu egoki eta eraginkorrean osatu 
eta erabil tze aldera. Zeregin hau fun tsezkoa jo tzen dugu, uste dugu-
lako Multiterm tresnak asko lagundu ahalko digula, terminologiaren 
arloan ditugun arazoei irtenbideak emateko. Esate baterako, Udalean 
sarri erabili ohi ditugun terminoen erabilera koherentea lor tzeko tres-
na baliagarria jo tzen dugu Multiterm.

2.  Hainbat protokolo osa tzea, Zerbi tzuaren fun tzionamendua hobe tzeko: 
Interpretazioari buruzko protokoloa, osoko bilkuretan parte har tzen 
duten guztiei zuzenduta; Zerbi tzuari lanak eska tzeko era zehazten 
duena, i tzulpen-lanak eska tzen dituzten udal-langileei zuzenduta; eta 
euskararen arau ortotipografikoei buruzkoa, Udalerako gaztelaniaz lan 
egiten duten diseina tzaileei eta maketazio-egileei zuzenduta.

2.  Terminologia	juridiko-administratiboa:	arazo	nagusiak

Terminologia juridiko administratiboaz bezainbatean, Zerbi tzuan izaten 
ditugun arazoetan bi mota bereiz daitezke: Zerbi tzuaren egiturak eta lan 
egiteko manerak eragindakoak eta terminologiari berari dagozkionak.
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2.1. Egitura	arazoak

Zerbi tzuaren egituraren ezaugarriek eragindakoak ditugu hauek, eta, no-
labait esateko, fun tzionamendu-arazo tzat jo di tzakegu. Halakoek termino-
logiaren esparruan ere dute isla.

Hauek ditugu Zerbi tzuaren egituraren ezaugarri nagusiak eta horiek era-
giten dituzten arazoak:

–		Zerbi tzukoa lantalde	txikia	da, hiru i tzul tzailek osa tzen baitugu Zerbi tzua.
–		Zerbi tzuak	 lan-eskari	 handia jaso tzen du, modu irregularrean eta, 

maiz, aldi berean (i tzulpen-eskaera asko jaso tzen dira batera). Premiaz-
ko eskaerak jaso tzen dira, eta azkar eta aldi berean lan bat baino gehia-
go egin behar izaten dugu itzul tzaileok.

–		Lan-eskaerak	bidera	tzeko	egitura erradiala da, eta iragazkirik gabea. 
Hau da, Udaleko edozein organotako langileek eska tzen ahal dituzte 
i tzulpenak, eta I tzulpen Zerbi tzuko i tzul tzaileok aztertu behar ditugu 
eskaerak lehentasunak ezar tze aldera. Ez dago inor Zerbi tzuaren gaine-
tik lehentasun horiek finka tzeko orduan. Lehentasunak ezar tzeko iriz-
pideak, oro har, premia eta epeak izaten dira.

Horiek guztiek bi ondorio nagusi dituzte:

–		Denbora-falta. Horrek glosarioak eta Multiterm behar bezala osa tzea 
galarazten digu. Multiterm-en ordez, Tradoseko konkordan tzien ba-
liabidea erabil tzen dugu.

–		Espezializariorik	eza. Horrek arazoak sor tzen ditu terminologia behar 
bezala jorra tzeko orduan.

Hala ere, lan egiteko modu honek baditu abantailak. Horien artean 
azpimarra tzekoak dira I tzulpen Zerbi tzuaren barneko komunikazio erraza 
eta lan egiteko malgutasun handia.

2.2. Terminologiaren	inguruko	berariazko	arazoak

Terminologiaren inguruko arazoak oro har gaztelaniatik euskarara egiten 
diren i tzulpenetan gerta tzen dira. Bi motako arazoak bereiz daitezke:
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2.2.1. Sorburu-hizkun tzatik (gaztelaniatik) datozen arazoak

–		Gaztelaniazko	testuak	ilunak	dira	maiz,	edo	konplexuak,	eta asko-
tan	hi	tzei	zehaztasuna	falta zaie. Hori guztia medio, ba tzuetan ez da 
erraza jakitea hitz bat benetan termino den ala ez, eta horrek kon-
tsultetan luza tzera behar tzen gaitu.

–		Testu-motak. Esate baterako, testuek maila handiagoko legeen eta 
arauen aipuak dakar tzatenean, lege horiek aipaturik edo aipatu gabe. 
Edonola ere, ikertu behar da, lege horiek zein diren eta euskaraturik 
dauden jakiteko. Aurrerago ikusiko dugu modu zeha tzagoan legeen 
inguruan sor tzen diren gorabeherak.

–		Okerrak,	testuetan. Okerrak daudenean, testu-egileei egin behar zaie 
kon tsulta, baina ba tzuetan ez da erraza egileekin harremanetan jar tzea 
edota horiek ez dakite afera argi tzen.

2.2.2. Xede-hizkun tza (euskara) iturburu duten arazoak

2.2.2.1. Estandarizazio-maila

Euskarari dagozkion arazo terminologiko gehienak estandarizazioa eraba-
tekoa ez izatetik datoz.

Estandarizazioa zer den zehazteko, Aitor Gorostizak emandako defini-
zioari hel tzen ahal diogu: «Oro har onartua edo hedatua dagoena» (Goros-
tiza, 2009). Zen tzu honetan hartuta, estandarizazioak berekin dakar tza 
arauak, ereduak eta automatismoak.

Euskararen kasuan, estandarizazioa ez da erabatekoa hizkera juridiko-
administratiboan, beste arlo askotan ez den bezala. Eta horrek arazoak sor-
tzen dizkigu etengabe, eguneroko zereginetan.

Teresa Cabrék, terminologiak hizkuntz normalizazioan dituen zeregina 
eta tokia azter tzerakoan, hizkun tza baten normalizazioa prozesu sozio-kul-
tural dinamiko eta progresiboa jo tzen du (Cabré, 2003). Prozesu horrek 
erabilera gu txitua duen hizkun tza erabilera osokoa bihurtu behar du. Ca-
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brék argi uzten du gu txi tze-egoeran dauden hizkun tzak normaliza tzeko pro-
zesuak ez direla inoiz naturalak, eta hizkun tza batek aurka duen egoera 
gaindi tzeko esku hartu behar dela, neurri ba tzuk hartuta.

Terminologia hizkun tza baten ezinbesteko osagaia denez (Cabré, 2003), 
Terminologiaren esparruan ere derrigorrezkoa da esku har tzea, hizkun-
tzaren normalizazio plangin tzaren baitan. Eta euskarari dagokionez, egin 
egiten ari da.

Araututa ere egon badago nori dagokion euskarazko terminologiaren es-
tandarizazioa: Euskal Autonomi Elkarteko «I tzul tzaile Zerbi tzu Ofiziala 
arau tzen duen 29ko 38/2000 Dekretuan bigarren artikuluan ezarritakoari 
jarraiki,«I tzulpen Zerbi tzu Ofizialari dagokio euskarazko administrazio-hi-
zkeraren nahiz lege- eta administrazio-terminologiaren batasuna, normali-
zazioa eta garapena bul tza tzea» (Díaz de Lezana, 2004).

Praktikan, Alfon tso Mujikak dioen bezala, «Gaur egungo errealitatea 
poloaniztuna da, eta hori, berez, ez da txarra, baldin eta komunikazio-kana-
lak sor tzen badira eta sakabana tze terminologikoa ekar tzen ez badu bere-
kin» (Mujika, 2008). Mujikak ondokoak jo tzen ditu terminologiaren sor-
tzaile eta zabal tzaile nagusiak: Euskal tzaindia; Terminologia Ba tzordea; 
EHU; HAEE-IVAP; Hezkun tza Saila; Deustuko Uniber tsitatea; EHAEE, 
UZEI; Elhuyar; Diputazioak; EITB, Berria eta enparauak; UEU; eta zenbait 
enpresa (IHOBE, Euskaltek, ku txak...).

Horiei esker, urrats handiak eman dira, eta ematen ari dira, estandariza-
zioari dagokionez. Eta estandarizazioaren bidean garran tzi handia dute, nire 
iri tziz, horiek guztiek Interneten	denon	eskura	paratutako baliabideak.

Hala ere, hainbat arazok bere horretan diraute. Miel Loinazek aipatu 
zituen bere momentuan Zuzenbidearen eremuari dagokionez euskarazko 
terminologiak izandako zailtasun bereziak, eta horien artean terminologia 
finka tzerakoan zeuden joera desberdinak, zeinek batera tze-bidea neke tsua 
egiten bai tzuen (Loinaz, 2007).

Nire iri tziz, esparru administratibo eta juridikoari dagokionez, arazo-iturri 
dira gu txitan kontuan har tzen diren bi kontu:
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1.  Administrazio- eta lege-estandarizazioaren eta -terminologiaren in-
guruan ari tzen garenean, euskararen eta gaztelaniaren arteko balio-
kidetasuna har tzen dugu kontuan. Izan ere, izatezko errealitate bat 
daukagu abiapuntua: euskararen garapena, arlo horietan, Hegoalde-
ko erkidego politiko eta administratiboetan gauzatu da, Euskal Au-
tonomi Erkidegoan eta Nafarroan, alegia, eta horietan Espainiako 
zuzenbide- eta administrazio-kon tzeptu eta -arauak ditugu langai 
hala terminologoek eta i tzul tzaileok nola esparru horietako gaine-
rako profesional euskaldunek. Horren ondorioz, Espainiako zuzenbi-
de-sistema bilakatu da esparru horietako terminologia eta hizkera 
berezituaren oinarri nagusia.

  Afera ez da izendapen- edo i tzulpen-kontu hu tsa. Ez da soilik lege, ley 
izatea gaztelaniaz eta loi fran tsesez. I tzulpen eta baliokide tza hu-
tsetatik harago kon tzeptuen eremua dago, non euskarazko terminolo-
gia juridiko-administratiboak zuzenbide-sistema espainiarrean oinarri-
tu behar izan baitu ezinbestean.

  Aurrekoak baditu ondorioak, sistema horren baitako testuak euska-
ratu behar ditugunok nolabaiteko morron tza baitugu, gaztelaniari 
dagokionez, hainbat kon tzeptu euskaraz ematerakoan.

2.  Bigarren arazoak Hegoaldeko banaketa politiko eta administrati-
boarekin dauka zerikusia. Hegoaldean ere diferen tziak baitira eus-
karazko terminologia administratibo eta juridikoari dagokionez, 
EAEren eta Nafarroaren artean. Hizkun tzaren normalizazio proze-
sua gehiago garatu da Euskal Autonomi Erkidegoan, eta gainera 
hizkun tza bera, euskara, hedatuago dago bertan. Ez naiz sartuko ho-
rren zioetan (baina ezin ukatu politikak eragin handia duela kon-
tuan...). Haatik, errealitatea bere horretan ikustea onuragarria de-
lakoan nago. Eta errealitateak erakusten digu euskarazko 
terminologia juridiko-administratiboa EAEn landu dela gehien bat, 
modu formal eta agerikoagoan behinik behin.

  Alfon tso Mujikak (Mujika, 2008) aipa tzen dituen «polo» horiek guz-
tiak, adibidez, EAEkoak dira (ez ditu aipa tzen, esate baterako, Nafa-
rroako Gobernua edo Nafarroako Aldizkari Ofiziala). Mujikaren diag-
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nostikoa ez da okerra. Izan ere, nire ustez, Nafarroan politikak 
mugatu egin du, baldin tzatu, terminologia juridiko eta administrati-
boaren inguruko lan teknikoa.

  Horrek ez du esan nahi, alabaina, terminologia finkatu ez denik Foru 
Erkidegoan. Finkatu, finkatu dira hainbat termino eta esapide, baina 
modu praktikoan, NAOn, adibidez. Eta termino, esamolde eta izenda-
pen juridiko administratibo «nafarrak» bat datoz maiz EAEn finkatu-
takoekin, BAINA EZ BETI. Eta hori arazo bat da gu bezalako i tzul-
tzaileon tzat.

  Guk, Nafarroako udal bateko i tzul tzaileok, gauzak zuzen egin nahi 
ditugu, eta saio horretan huts egiten dugu ba tzuetan, bi jaun edo 
andreren morron tza senti tzen baitugu, pisu tsu, gure buruen gai-
nean: gaztelaniazko termino edo esapide bera bi modu diferentetan 
(ba tzuetan hiru edo lau ere badira, baina tira...) ematen badira 
EAEn (ezin ahaztu Erkidego horrek goberna tzen duela euskarazko 
terminologiaren lema) eta NAOn (kontuan hartu behar dugu hor 
argitara tzen direla guk i tzulitako agiri asko), nori egin behar diogu 
kasu?

  Arazoak asko dira, eta adibideak ugari, baina hemen gu txi ba tzuk 
aztertuko ditugu:

 a)  Ejecución gaztelaniazko	hi	tzaren	inguruko	gorabeherak. Gazte-
laniazko hitz hori esapide ugari eta ezberdinetan ager tzen da: orden 
de ejecución, ejecución subsidiaria, ejecución sustitutoria, unidad de 
ejecución, periodo ejecutivo... Ba tzuetan, lege- eta administrazio-hiz-
kerakoa da bete-betean (orden de ejecución, ejecución subsidiaria, 
ejecución sustitutoria), baina beste ba tzuetan hirigin tzaren arlokoa 
ere bada (ejecución de una obra) edo zergetakoa (periodo ejecutivo).

 •  Orden de ejecución: Euskaraz, modu diferenteetan eman dugu: 
exekuzio agindu* / betearazpen-agindu	/	bete tzeko agindu... Uda-
lean (nola edo hala azken urteotan argitara emandako glosario, 
hiztegi berezitu eta berbategiei jarraituz), azken bi horiek erabil-
tzen ditugu orain, baina zalan tza handiak izan ditugu (betearaz-
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teko agindu ala bete tzeko agindu izan behar du?), eta ditugu, esa-
pide horren inguruan, besteak beste, «exekuzioz» mukuru 
daudelako euskarazko agiri administratibo eta juridiko asko.

 •  Ejecución sustitutoria: ordezko exekuzio*	/	ordezko betearazpen. 
Udalean azken hori erabil tzen dugu. Baina beste arazo bat 
dugu: ez dakigu zehazki ejecución sustitutoria eta ejecución 
subsidiaria gauza bera diren. Horregatik, ejecución subsidia-
ria izenda tzeko, betearazpen subsidiario	aukeratu dugu (le-
hen aipatu ditudan glosario, hiztegi eta berbategiekin bat), 
nahiz iraganean hori izenda tzeko ordezko betearazpen	ere	era-
bili izan dugun.

 •  Unidad de ejecución: Hori exekuzio unitate erabil tzen dute Na-
farroako Gobernuko i tzul tzaileek gehien, baina Euskaltermek	
egikari tze-unitate	proposa tzen du. Guk, Nafarroako Aldizkari 
Ofizialeko ereduarekin bat egitearren, exekuzio-unitate dugu.

 •  Periodo ejecutivo: Nafarroako Gobernuan premiamendu	aldia	
erabil tzen dute, eta Udalean ere hori hautatu dugu. Hala ere, 
ordainarazpen aldi / betearazteko epe / epe betearazle* eta halakoak 
ere ibili dira gurean.

 b)  Expreso / expresa: Euskaraz, berariaz / espresu / esanbidez erabil tzen 
dira gehien bat. Zalan tzak izaten ditugu kasuan-kasuan aukera 
horien artean zein den egokiena zehazteko.

 c)  Remanente: Hitz honekin aukera asko daude euskaraz, eta Euskal-
term datu-baseak zein hiztegiek proposamen ezberdinak egiten 
dituzte:

 •  Euskalterm: GELDIKIN
 •  3000 Hiztegia: GELDIKIN / GERAKIN
 •  Elhuyar: GAINERATIKO / SOBERAKIN

  Guk geldikin hautatu dugu, baina ez dakigu zergatik gelditu (edo 
geratu) garen aukera horrekin.
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 d)  Udal / Udaleko / Udalaren: Aurreko egun batez, I tzul zerrendan 
an tzeko eztabaida sortu zen Arte Eder/Ederretako/Ederren Mu-
seoa delakoaren inguruan. Zalan tza-dan tzan ibil tzen gara termino 
horiekin, batez ere, udal-izenak finkatu behar ditugunean.

  Halakoen inguruan sor tzen diren gorabeherek kontraesanetara 
bul tza tzen gaituzte, estandarizazioaren seinale diren automatis-
moak (Gorostiza, 2009) finka tzea galarazten digute eta etengabe 
kon tsultak egitera behar tzen gaituzte.

2.2.2.2. Legeen afera

Etengabe i tzuli behar izaten ditugu legeen izenak edo testuak aipa tzen 
dituzten testuak. Halako kasuetan, ezinbestekoa da jakitea lege horiek edo 
haien izenak euskaraz dauden ala ez.

Euskaraturik dauden legeen kasuan, euskarazko ber tsioak erabil tzen di-
tugu horiek gure testuetan aipa tzean.

Gerta daiteke legea euskaraturik ez egotea, baina izenburua bai. Orduan 
izenburu hori erabil tzen dugu. Baina hemen arazo bat sor tzen da: ba tzuetan 
i tzulpen bat baino gehiago dabil hortik zehar. Kasu horretan gure arazo 
nagusia zein aukeratu izan ohi da.

Ez legeen testuak ez haien izenburuak euskaraz ez daudenean, guk geuk 
egiten ditugu haien aipuen i tzulpena.

2.2.2.4. Baliabideak

Terminologia-arazoei irtenbidea bila tzeko hainbat baliabide erabil tzen 
ditugu, eta horien artean hauek:

–		HIZTEGIAK: Oro har Euskal	Bar delakoan daudenak: Hiztegi oroko-
rrak (Elhuyar,	3000....) terminologia-baseak (Euskalterm); hiztegi es-
pezializatu eta glosarioak (EUROVOC,), Orotariko	Euskal	Hiztegia 
(ele bakarreko hiztegi gisara), Zehazki, Zien	tzia	eta	Teknika	Hiztegia...
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–		Euskal	tzaindia	(Arauak, Jagonet...)

–		GAZTELANIAZko hiztegiak

–		BESTE HIZKUN	TZETAKO baliabideak eta hiztegiak

–		ALDIZKARI OFIZIALAK:	 Nafarroakoa	 (NAO), Euskal Erkide-
gokoa (EHAO) eta Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabakoak (BAO, GAO eta 
AAO).

–		IVAP-HAEEk	eta	IZOk	sarean eskain tzen dituzten baliabideak: Le-
geen euskarazko i tzulpenak, hiztegiak, arau, gomendioak eta abar.

–		Euskal	Herriko	zein	Deustuko	uniber	tsitateetako hizkun tza-zerbi-
tzuak (legeak, hiztegiak eta abar)

–		I	TZUL	zerrenda

–		ERAKUNDEEN web guneak: gobernu, parlamentu eta udaletakoak, 
EMAKUNDE,	 INGURUMENA	 edota	 JUSTIZIA.net guneen 
tankerakoak, bai eta espezializatuagoak ere (esaterako,	EUSTAT, es-
tatistika-terminoen kasuan).

–		LEGEZALE	web gunea

–		Google, eta, oro har, Interneteko	bila	tzaileak

–		Liburuak: Lege-testuak, testu-liburuak, liburu espezializatuak...

–		KON	TSULTAK	NAOko	i	tzul	tzaileekin

–		Irakaskun tzarekin edota dibulgazioarekin zerikusia duten web guneak: 
ZIEN	TZIA.net,	MUSIKENE,	hiru.com...

2.3. Iruñeko	Udalean	erabilitako	terminoak,	mailaka

Iruñeko Udalean balia tzen ditugun terminoak zehazterakoan bi maila 
bereiz di tzakegu:
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1.  Udalari	dagozkion	terminoak. Gehien bat, udal-organoen izenetan 
finkatu beharrekoak (nahiz kasu askotan berez ez diren termino juri-
diko edota administratiboak).

2.  Udalaz	besteko	terminoak.	Beste erakundeekin parteka tzen ditugu-
nak dira:

 a)  Nafarroako erakundeek erabilitakoak: udalek (Iruñeko Udala bar-
ne), mankomunitateek, Nafarroako Gobernuak eta Nafarroako 
Parlamentuak adostu eta finka tzekoak...

 b)  EAEko erakundeekin batera finka tzekoak direnak.

3. Ondorioak:	Egiteko	direnak

Ondorio gisara, ezinbestekoa da zehaztea zer geldi tzen zaigun egiteko. 
Eta zeregin horietan hiru dira nagusi, gure ustez:

III.  ESTANDARIZAZIO-prozesuarekin	segitu behar dugu, eta termi-
nologia	finka	tzeko	bidean	AURRERA	egin. Arlo honetan asko 
aurreratu badugu ere, oraindik lan asko geldi tzen dela egiteko irudi-
tzen zait.

III.  Euskarazko terminologia juridikoa eta administratiboa lan tzen eta 
erabil tzen dugun guztien arteko KOMUNIKAZIOA	areagotu	be-
har	dugu.	Muga administratibo eta politikoen gainetik, erkidego eta 
lurralde diferenteetako erakundeetan lanean ari garen profesionalok 
gure arteko komunikazio errazagoa ahalbidetu beharko dugu, termi-
nologiaren eta estandarizazioaren bidetik aurrera joko badugu.

III.  Hori guztia mamitu eta egitura tzeko, GUNE	KOMUN	bat	(edo	ba-
tzuk)	sor	tzea oso mesedegarria izanen li tzateke. Puntu honetan aipa-
tzeko modukoa da Nafarroako udaletako euskara teknikariek bizi du-
ten egoera: sarri i tzulpen-lanak egin behar izaten dituzte, nahiz 
i tzul tzaile ez diren, eta terminologiaren eta estandarizazioaren ingu-
ruko arazoak sor tzen zaizkie. Haiendako, eta guretako ere bai, jakina, 
oso interesgarria izanen li tzateke gune komun bat eskura eduki tzea.
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