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I

II
Hemen aurkezten dugun lan hau aspaldi hatean Zuzenbide-ere
murako egin azterketa hatzuren fruitu bat besterik ez da.

Hain zuzen, Zuzenbidearen hiztegigintzan ari direnen hel
hurua da,Zuzenhide munduko hiztegia eta hizkera p ahal den neurrian,
finkatzea eta normalizatzea. Gai herari buruz arlo honetan ageri
diren bi joera desherdinen mostra bat eskaintzen dugu hemen, Puto
nomi Estatutuaren hi itzulnenak, Euskerazaintzarena eta ofiziala
rena, aurkeztean.

Euskarak hartu hehar duen hidea erabahitzen laguntzeko
aztergai besterik ez dira hauek. Ez duc:u narterik hartzen ez ha
taren ez hestearen alde, bilatzen ducTuna da kritika nositibo
hat eta eztabaida argigarri hat.

rharra:
Textua Euskerazaintzakoarena hakarrik dago . osoro aztertu
rik. Arrazoi sinple bategatik: bera agertu zenean lehenengoa eta
hakarra zelako,eta estatutuaren azterketa honi buruz egin zelako.
rlure asmoa honekin hete zen eta lana luzea zenez gero bigarrenari,
ofizialari alegia, zati haten azterketa besterik ez zitzaion egin.

Titulo preliminar

Articulo 1
El Pueblo Vasco o Euskal-Herria, como expresi6n de su.nacionalidad y para acceder a su autogobierno, se constituye en Comunidad
Aut6noma dentro del Estado español bajo la denominaci6n de Euskadi
o Pais Vasco, de acuerdo con la Constituci6n y con el presente Estatuto
que es su norma institucional Hsica.

Articulo 2
1. Alava, GuipÜzcoa y Vizcaya, asi como Navarra, tienen derecho a
formar parte de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco.
2. El thrritorio de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco quedarã
integrado por los Territorios Hist6ricos que coinciden con las provincias,- en sus actuales limites, de Alava, Guipzcoa y Vizcaya, asi como
la de Navarra, en el supuesto de que esta ültima decida su incorporaci6n de acuerdo con el procedimiento establecido en la Disposici6n
Transitoria 4° de la Constituci6n.

Articulo 3
Cada uno de los Territorios Hist6ricos que integran el Pais Vasco
podthn,' en el seno del mismo, conservar, o, en su caso, restablecer y
actualizar su organizaci6n e instituciones privativas de autogobierno.

Articulo 4
La designaci6n de la sede de las•instituciones comunes de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco se harâ mediante Ley del Parlamento
Vasco y dentro del territorio de ►a Comunidad Aut6noma.

Articulo 5
1. La bz..ndera del Pais Vasco es la bicrucifera, compuesta de aspa
verde, cruz blanca superpuesta y fondo rojo.
2. Asimismo se reconocen las banderas y enseñas propias de los
Territorios Hist6ricos que integran la Comunidad Aut6noma.
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Atariko burua

C 0 ATALA
1. artikulua
Euskal Herria, bere naziotasunaren adierazgarri, eta bere burujabetasuna iristeko, espainol Estatuaren barruan Komunitate Autonomo
gisa eratzen da. Beronen izena Euskadi zein Euskal Herria izango da;
eta Konstituzio eta Estatuto honetan adierazten direnak izango ditu oinarrizko instituzio-arautzat.

Eusk err ia, bere erritasuna adieraz-•
teko bere buruagintea lortu aal izat2ko Autonorni-Iurralde biurtu da,
España'ko Estadu barruan, Konstituzioaren eta Araudi onen arabera.
Araudi au izango da bere erakundearen oifiarri-legea, eta Euzkadi edo
Euskalerria izango du lurralde onek
izena.

2'GN ATALA
2. artikulua
I. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak eta era berean Nafarroak ere, Euskal Herriko Komunitate Autonomoaren partaide izateko eskubidea
dute.
2. Euskal Herriaren Komunitate Autonomoaren lurraldea Araba,
Bizkaia eta Gipuzkoa Herrialde Historikoez osatuko da, bai Nafarroakoarenaz ere, hauek egungo probintzien mugetan hartzen direlarik; eta
baldin eta azkeneko horrek Konstituzioaren 4. agindu iragankorrean
erabakitzen den prozeduraren arabera partaide izatea erabakitzen
badu.

3. artikulua
Euskal Herria osatzen duen Herrialde Historikoetako bakoitzak,
beti ere berorren baitan, autogobernuko bere antolakera eta instituzio
propioak gorde ditzake edota, bestela, berrezar eta egunera.

I . Araba'k, Bizkaia'k eta. Gipuzkoa'k, eta bai Naparroa'k, eskubide dute Euzkadi Autonorni-Lurraldea osoueko.
Euskalerriari dagokion lurraldea,
Kondaira-Lurraldeek osotuko
ciute, Araba, Bizkaia ta Gipuzkoa
erkiek edo probintziek gaur dituzten mu gen barruan. Bai Naparroak ere, noizbait Konstituzioaren. 4'gn Erabaki Iragankorrean
aginduta dagon eran elkartzea
erabakI ezkero.

3'GN ATALA
Euzkadi osotzen duten Euskalerriko
Kor.daira-Lurralde bakoitzak, aren
b ar ruan , bere aginte-bide eta erakunleei eutsi aal iza•go die, eta bear izan
ezkero, birreraiki eta gaurkotu ere
bai.

4'GN:r ATALA
4. artikulua
Euskal Biltzarreak emango duen legearen bitartez eta Komunitate
Autonomoaren lurraldearen barruan egingo da Euskal Herriko Komunitate Autonomoaren Erakunde komunen egoitzaren hautaketa.

5. artikulua
l. Euskal Herriko ezaugarria ikurriii bigurutzeduna da: aspa berde
bat, gurutze zuri bat gainean eta hondo gorriaz osatua.
2. Orobat onartzen dira Komunitate Autonomoaren barruko Herrialde Historikoetako banderak eta ezaugarriak.

Eus,kalerriko Parlarnentu edo Legegini.R.-Biltzarraren Legez erabakiko
ca Autonoml-Lurralde guztirako diran er Ikunde:n egoi tz a non izango
kitonorni-Lurraldear
mugatear:uan.

i'G N ATA
I . F_uzkac4. .o kurrir:a, gurutzebikoa Ca: gurutze orleŠia :arka, eta gurutze zuria gaiñean. .
2. .kutonorni-Lurraldea osotzen duten Kondaira-Lurraldeetako ikur
eta ezaugarri bereziak ere ontzit
ematen dira.

Articulo 6
I. El euskera, lengua propia del Pueblo Vasco, tendra, como el casteIlano, caracter de lengua oficial en Euskadi, y todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y usar ambas lenguas.
2. Las instituciones comunes de la Comunidad Aut6noma, teniendo
en cuenta la diversidad del Pais Vasco, garantizaran el
uso de ambas lenguas, regulando su caracter oficial, y arbitraran y
regularan las medidas y medios necesarios para asegurar su conocimiento.
3. Nadie podra ser discriminado por raz6n de la lengua.
4. La Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia es instituci6n consultiva oficial en lo referente al euskera.
5. Por ser el euskera patrimonio de otros territorios vascos y com un
dades, ademas de los vinculos y correspondencia que mantengan las
instituciones aca&micas y culturales, la Comunidad Aut6noma del
Pais Vasco podra solicitar del Gobierno español que celebre y presente,
en su caso, a las Cortes Generales para su autorizaci6n los tratados o
convenios que permitan el establecimiento de relaciones culturales con
los Lstados donde se integran o residan aquellos termorios y comunidades, a fin de salvaguardar y fomentar el euskera.

Articulo 7
1. A los efectos del presente Estatuto tendran la condici6n politica de
vascos quienes tengan la vecindad administrativa de acuerdo con las
Leyes generales del Estado, en cualquiera de los municipios integrados
en el territorio de la Comunidad Aut6noma.
2. Los residentes en el extranjero, asi como sus descendientes, si asi lo
solicitasen, gozaran de i&nticos derechos politicos que los residentes en
el Pais Vasco, si hubieran tenido su Ultima vecindad administrativa en
Euskadi, siempre que conserven la nacionalidad española.
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6. artikulua
1. Euskarak, Euskal Herriaren berezko hizkuntza denez, hizkuntza
ofizialen maila izango du Euskal Herrian gaztelaniarekin batera eta
guztiek dute bi hizkuntzok ezagutzeko eta erabiltzeko eskubidea.
2. Komunitate Autonomoko Erakunde amankomunek Euskal Herriko egoera sozio linguistikoaren ñabardurak kontutan izanik, bi hizkuntzen erabilpena bermatuko dute, beroien ofizialtasuna erregulatuz,
eta beroien ezagutza segurtatzeko behar diren neurriak eta medioak

erabaki eta baliaraziko dituzte.
3. Hizkuntza dela-eta, ez da inor gutxietsiko.
4. Euskarari dagozkionetan, Euskaltzaindia izango da erakunde
aholku-emale.
5. Euskara beste euskal lurralde eta komunitate batzutako ondarea
ere izanik, erakunde akademiko eta kulturazkoek beroiekin izan ditzaketen harreman eta loturez kanpo, Euskal Herriko Komunitate Autonomoak eskatu ahalko dio espainol Gobernuari lurralde eta komunitate horiek kokaturik daudeneko Estatuekin itunak eta komenioak egin
ditzala —edo eta hala behar izanez gero Gorte Jeneralei horretarako eskabidea ager dezan, berauek hura cmartzeko—, horretara euskara zaindu eta bultza dadin.

6' G N
I . Euskera, Euskaierri gk jatorrizko
ofizi2a izarrio da
Elizkadrn --bai gaztelera ere—.
Bertan bizi diran guztiek biak jakiteko ta erabiltzeko eskUbide,a
dute.
2. Autonomi-Lunalde guztirako diran erakundeek, Euskalerriko gizarte ta izkuntza-maillako ezber.
dintasunak gOgoan arturik, izkuntza biak erabiltzeko eskubidea
zainduko dute, ofizialtasun
arauak ezarri, eta biak jakitea lort•
zeko bear diran bideak eratu ta
auei arauak
3. Iñor ez da izkuntzagatik berezi
bear.
4. Euskaltzaindia —"La. Real Academia de la Lengua Vasca"—
aolku-erakunde ofiziaietakoa da
euskerari dagozkionetan.
5. Euskera, beste euskal lurralde ta
giza-talde batzuen ondasun ere
dan ezkero, akademi ta kulturaerakundeek elkarrekin dituzten
lotura ta arremanetaz gain, Euskalerriak euskeraren biziari eusteko ta indar emateko, Esparialco
Gobernuari ondorengo au eskatu
aal izango dio: beste lurralde ta
giza-talde oiek daudeneko estaduekin kulturazko arremanak
sortzeko bear diran itun edo itzarpenak Gobernuak eratzea, eta
bear izan ezkero, "Cortes Generales" diralakoeri onartu ditzaten
aurkeztea.

7. artikulua
1. Estatuto honetaz balia ahal izateko, ondoko hauek izango dute
euskaldunen kondizio politikoa: Estatuko lege orokorren arauera,
Komunitate Autonomoaren lurraldeko edozein udaletan egoitza administratiboa duten guztiek.
2. Atzerrian bizi direnek eta gauza bera beroien ondokoek hala
eskatzen baldin badute,. Euskal Herrian bizi diren egoiliarrek dituzten
eskubide berberak izango dituzte, baldin eta horien azken egoitza
administratiboa Euskal Herrian izan bada, eta españatar naziotasunari
eutsi badiote.

7''GN ATALA
1. Araudi onen ondorioetarako, legez auek izango dira euskaldun:
legezko bizilekua, Estaduko Lege
orokorren arabera, AutonomiLurraldeko edozein uritan daukatenak.,

•
2. Atzerriart bizi diranak eta beren
ondorengoak, auek ala eskatu ezkero, esparlar iritartasuna
ten bitart=311, eta legeiko ctilaekua azkenengoz Euzkadi'n izan
badute, Euskalerrian bizi diranen
politika-eskubide ber-derak
Izan go dituzte.

Articulo 8
Podran agregarse a la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco otros
territorios o municipios que estuvieran enclavados en su totalidad dentro del territorio de la misma, mediante el cumplimiento de los requisitos siguientes:
a) Que soliciten la incorporaci6n el Ayuntamiento o la mayoria de
los Ayuntamientos interesados, y que se oiga a la Comunidad o provincia a la que pertenezcan los Territorios o Municipios a agregar.
b) Que lo acuerden los habitantes de dicho Municipio o Territorio
mediante referndum expresamente convocado, previa la autorizaciOn
competente al efecto y aprobado por mayoria de los votos validos emitidos.
c) Que lo aprueben el Parlamento del Pais Vasco y posteriormente las
Cortes Generales, del Estado, mediante Ley Organica.

Articulo 9
l. Los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos del Pais
Vasco son los establecidos en la Constituci6n.
2. Los poderes pblicos vascos, en el ambito de su competencia:
a) Velaran y garantizaran el adecuado ejercicio de los derechos y
deberes fundamentales de los ciudadanos.
b) Impulsaran particularmente una politica tendente a la mejora de
las condiciones de vida y trabajo.
c) Adoptaran aquellas medidas que tiendan a fomentar el incremento
del empleo y la estabilidad econ6mica.
d) Adoptaran aquellas medidas dirigidas a promover las condiciones
y a remover los obstaculos para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean efectivas y reales.
e) Facilitaran la participaci6n de todos los ciudadanos en la vida
politica, econ6mica, cultural y social del Pais Vasco.
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8'GN ATALA
Beste lurralde naiz uri batzuk ere, sar
daitezke Euskalerriko Autonomi-Lurraldean, oso-osorik onen lurralde
barrutian aurkitzen badira, eta onako
baldintza auen bidez:

8. artikulua
Euskal Herriko Komunitate Autonomoari, beronen lurraldean osorik kokaturik dauden eskualdeak edo udalbarrutiak erants dakizkioke,
baldintza hauek betez gero:

a) Erasketa-eskabide hori Udalaren edo Udalen arteko gehiengoak
egitea eta bide batez sartu nahi duten eskualdea edo udal barrutiak
dauden Komunitate edo Probintziaren iritzia biltzea.
b) Delako udalbarruti edo lurralde horietako bizilagunek berek hala
erabakitzea, horretarako bereziki antolatuko den referendumaren
bidez, eta aldez aurretik baimen guztiak bildurik eta bozkatu diren
boto baliodunen gehiengoa haintzakotzat harturik.
c) Euskal Herriko Biltzarreak lehenik eta Estatuko Gorte Nagusiek
gero, Lege Organikoaren bidez, haintzakotzat hartzea.

a) Sartzekotan dan lur-zatiko Udalak, edo-ta Udalik geienek, sartzea
eskatu bear dute; eta dagozkien
lurralde naiz probintziaren iritzia
jaso ere bai.
b) Uri naiz Iur-zati oietako biztanleek, bearrezko dan baimenez
erri-galdeketa berezi bat egiriik.
balio duten autarki edo boto geienen bidez, sartzea baietsi egin
bear dute.
c) Êuskalerriko Legegintza-Biltzar
edo Parlamentuak ere ontzat
eman 'near du, eta bai azkenik Estaduk "Cortes Generales" diralakoek ere, Lege Nagusi bidez.

9'GN ATALA
1. Legezko euskaldunen oifiarrizko
eskubide ta eginbearrak. Konstituzioan daudenak dira.

9. artikulua
l. Euskal Herriko hiritarren oinarrizko eskubideak eta betebeharrak
Konstituzioan finkaturik dauden berberak dira.
2. Euskal botere publikoek, beroiei dagozkien alorretan:
a) Hiritarren oinarrizko eskubide eta betebeharren erabilpen egokia
zaindu eta bermatuko dute.
b) Bizitzeko eta lan egiteko kondizioen hobekuntza ekar dezakeen
politika bultzatuko dute bereziki.
c) Enpleguaren gehikuntza eta ekonomiaren egonkortasuna sustatzen lagun dezaketen neurriak hartuko dituzte.
d) Gizabanakoaren eta berori sartuko den taldeen askatasuna eta
berdintasuna zinezkoa eta egiazkoa izan daitezen, diratekeen oztopoak
erauzteko eta aldeko kondizioei eragiteko neurriak hartuko dituzte.
e) Euskal Herriko politika, ekonomia, kultura eta gizarte alorretako
bizitzan hiritar guztien partehartzea erraztuko dute.

2. Euskalerriko erri-agintariek, dagozkien gaietan, eginkizun auek
dituzte:
a) Bertako iritarrek oiñarrizko eskubide ta eginbearrak burutzeko, bear duten egokiera
zaintzea ta babestea.
b) Bizimodua ta lanbideak obetzeko, ekintza-bideak indar bereziz bultzat7ea.
c) Lan-aukerak ugaritzeko ta
ekonomia sendotzeko, egiriaalak egitea.
d) Norberaren eta giza-taldeen
askatasuna ta lege-berdintas suna egiazko ta benetakoak
izan daitezen, bideak jartzea ta
oztopoak kentzea.
e) Euskalerriko politika, ekonomia. kultura ta gizarte-bizitzan
erritar guztiek esku artu dezaten, bideak jartzea.
V
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Tituto I
(De las competencias del Pais Vasco)

Articulo l0
La Comunidad AutOnoma del Pais Vasco tiene competencia exclusiva en las siguientes materias:
I. Demarcaciones territoriales municipales, sin perjuicio de las facultades correspondientes a los Territorios Hist6ricos de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 37 de este Estatuto.
2. Organizaci6n, r6gimen y funcionamiento de sus instituciones de
autogobierno dentro de las normas del presente Estatuto.
3. Legislaci6n electoral interior que afecte al Parlamento Vasco, Juntas Generales y Diputaciones Forales, en los tkminos previstos por el
presente Estatuto y sin perjuicio de las facultades correspon8ientes a los
Territorios Hist6ricos. de acuerdo con lo dispuesto, en el articulo 37 del
m ismo.
-1. Irtgimen Local y Estatuto de los Funcionarios del Pais Vasco y de
su Administraci6n Local, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
149.1.18" de la ConstituciOn.
5. Conservaci6n, modificaci6n y desarrollo del Derecho"Civil Foral y
especial, escrito o consuetudinario propio de los Territorios Hist6ricos
que integran el Pais Vasco y la fijaci6n del knbito territorial de su vigencia.
6. Normas procesales y de procedimientos administrativos y econ6mico-administrativo que se deriven de las especialidades del derecho
sustantivo y de Ia organizaci6n propia del Pais Vasco.

B

InnAgo izenburua
I. Burua
(Euskal Herriari dagozkion konpeterrtziak)

Euskalerriad dagold aginpie-sorta

10'GN ATALA

EuSkalerriak berak bakarrik aginpide
- duan arazoak auek dira:

10. artikulua
Euskal Herriko Komunitate Autonomoak ondoko gaiei dagokipnean konpetentzia exklusiboa du:
1. Udal barrutien mugaketak, Estatuto honen 37. artikuluan erabak itzen denaren arauera, herrialde Historikoei dagozkien ahalmenei kalterik egiteke.
2. Autogobernatzeko erakundeen antolamendu, erregimen eta funtzionamendua, beti ere Estatuto honen arauen barruan.
3. Euskal Biltzarrea, Junta Nagusiak eta Diputazio Foralekin zerikusirik duten hauteskundeetarako barne-legegintza, Estatuto honetan
seinalatzen denari jarraituz eta 37. artikuluan erabakitzen denaren
arauera, Herrialde Historikoei dagozkien ahalmenei kalte egiteke.
4. Erregimen lokala eta Euskadiko eta bertako Administrazio Lokaleko funtzionarien Estatutoa, Konstituzioaren 149.1.18 artikuluan jartzen denari kalterik egiteke.
5. Euskal Herria osatzen duten Herrialde Historikoen Zuzenbide
Zibil Foral eta berezi —idatzia nahiz ohizkoaren— kontserbazio,
aldatze eta bilakaera, bai eta beraren indarraren lurralde-barrutiaren
finkapena ere.
6. Euskal Herriko Zuzenbide sustantiboaren berezitasunetik eta
beronen antolamendutik datozen arau prozesalak eta prozedura administratibo eta ekonomiko administratiboak.

I. U'. i-lurraldeen mugaketak,
A rudi onen 37'gn atalean Kond. : ra-Lurraldeei dagozkien
aginpideen kaltetan izan
.2. Araudi onen barruan buruaginteari dagozkion erakundeak antolat7ea, auen arauak ezartzea
eta ekinbidea zaintzea.
3. Euskal er riko Lege gi n tza-B iltzar
Nagusi, Batzar Nagusi ta ForuAldundlak autatzeko Iegegintza,
Araudi onek agintzen duan
eran, eta beraren 37'gn atalean,
Kondaira-Litrraldeel dagozkien
eskubideen kaltetan izan ezik. •
4. Iritar, Udal eta Aldundi .arteko
arazoe a legegintza, eta Gobernu,_
Aldundi eta Udaletako kargudun edo Erri-Langilleen Aran.:
dia eratzea, Konstituzioaren''',
I49.1.18 atalean erabakita dago-- naren kaltetan izan ezik.
5. Euskalerrik Konciaira-Lurraldeetako Iritar Foru-Legeen Bilduma eta lege bereziak, idatzitakcak naiz oiturazkoak, zaindu,
aldatu ta eguneratzea, eta bakoitzaren agintepeko eremua mugat6. Euskalerriko .aginte-moide ta jatorrizko legediaren iturri berezitik sortuak diran arau bidez,
epaiketa-bideak, aginte-maillen
arteko eta auen eta iritarren arteko arreManak zuzentzea; eta
era berean, bai ekonomi-alorrekoak'ere., ,
_
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7. Bienes de dominio pQblico y patrimoniales cuya titularidad corresponda a la Comunidad AutOnoma, asi como las servidumbres
en materias de sus competencias.
8. Montes, aprovechamientos y servicios forestales, vias pecuarias y
pastos, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 149.1.23° de la ConstituciOn.
9. Agricultura y Ganaderia de acuerdo con la ordenaciOn general de
la economia.
10. Pesca en aguas interiores, marisqueo y agricultura, caza y pesca
fluvial y lacustre.
11. Aprovechamientos hidraulicos, canales y regadios cuando las
aguas discurran integramente dentro del Pais Vasco; instalaciones de
producci6n, distribuci6n y transporte de energia, cuando este transporte no salga de su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra
provincia o Comunidad Aut6noma: aguas minerales, termales y subterraneas. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el articulo 149.1.25°
de la Constituci6n.
12. Asistencia social.
13. Fundaciones y Asociaciones de caracter docente, cultural artistico, benefico, asistencial y similares, en tanto desarrollen principalmente sus funciones en el Pais Vasco.
14. Organizaci6n, regimen y funcionamiento de las Instituciones y
establecimientos de protecci6n y tutela de menores, penitenciarios y de
reinserci6n social, conforme a la legislaci6n general en materia civil,
penal y penitenciaria.
15. Ordenaci6n farmaceutica de acuerdo con lo dispuesto en el artieulo 149.1.16° de la Constituciän, e higiene, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 18 de este Estatuto.
16. Investigaci6n cientifica y tecnica en coordinaci6n con el Estado.
17. Cultura, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 149.2 de la
Constituci6n.
18. Instituciones relacionadas con el fomento y enseñanza de las
Bellas Artes. Artesania.
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7. Ondasun publikoak eta ondarezkoak, berauen titulartasuna
Komunitate Autonomoari dagokionean, bai eta beraren konpetentzigaien zerbitzalgo publikoak ere.
8. Mendi-basoak, oihanen erabilera eta zerbitzuak, abelbideak eta
bazka-larreak, Konstituzioaren 149.1.23. artikuluari kalterik egiteke.
9. Nekazaritza eta abelazkuntza ekonomiaren antolaketa orokorraren arauera.
10. Barne-uretako arrantza, itsaski-bilketa eta arrain hazkuntza, ehiza eta hibai-aintziretako arrantza.
11. Ur erabilerak, kanale eta ureztaketak, urak osoki Euskadin kurri
daitezenean, energi produkzioa, banaketa eta garraiatzeko instalakuntzak, garraioa euskal lurraldetik kanpora irteten ez denean eta beraien
erabilera beste probintzia edo Komunitate Autonomori kalterik egiten
ez dionean: metalurak, urberoak eta lurpekoak. Hori guztiori Konstituzioaren 149.1.25 artikuluari kalte egiteke.
12. Laguntza soziala.
13. Irakaskuntzari, kulturari, arte, ongintza, ardura sozialari eta antzekoei laguntzeko diren Fundazio eta Elkarteak berauek beren funtzioak ia erabat Euskal Herrian betetzen dituztenean.
14. Adinera heldugabeen babes eta tutoregorako, gartzelatzeko eta
gizartean berrintegratzeko erakunde eta etxeen antolaketa, erregimena
eta funtzionamendua, gai zibil, gaztigu eta gartzelazkoez legegintza
orokorrak dioenaren arauera.
15. Farmazi antolaketa Konstituzioaren 149.1.16. artikuluaren erabakiaren arauera, bai eta higienea ere, Estatuto honen 18. artikuluan
jarria kontutan harturik.
16. Zientzien eta tekniken ikerpena, Estatuarekin koordinatuki.
17. Kultura, Konstituzioaren 149.2. artikuluan erabakiari kalterik
egiteke.
18. Arte Ederrak irakasteko eta berauek bultzatzeko daudekeen Erakundeak. Eskulangintza.

7. Euskalerriai bereai dituan erriondasUnak eta ondarezkoak; eta
erriaren inr-eskubideak, EuSlerriari -dagolcion neurrian'»:.
8. Mendiak, basoetako netekiiiak eta
serbitinak; abere-bideak eta larreak, Konstituzioaren 149.1.23
atalean :erabaki—ta dagonaren
tek •n
ezik. '
.
9. IN;ekazarita ta abelazkunt:zi,Estadtiareri' ekoinoini-arau orokoderE ar'abera;-'..
10. iii4-rnuga= tiart:nkci rrintzua,
maskUlu-langintza, uretak oen
azkitnfia, eiza, eta ibai ta
tako 1,rrantzua.
11. Uteti.'-erabilpenak, urbide ta
ureztaketak, urak bete-betean
Euskalerri barruan doazenean;
tximistindarra sortu, banatu ta
Euskalerri•barruko beste tokietara eraxnatea, beste probintzi
- naiz Autonomi-Lurralderen bati
kalterik egk ezean; metal-urak,
ur beroak eta lurpeko urak.
Guzti ori, Konstituzioaren
149.1.25 atalean erat ikita dagonaren kaltetan izan ezik.
12. Gizarte-laguntza
13. Egitekoa geienik Euskalerrian
burutzen duten irakaste, kuttura,
erti-lan, ongintza, gizarte-laguntza ta, antzeko elburuetarako
Emaitza-Zaingo eta Elkarteak.
14. Lege-adiñez beerakoak zaindu ta
babesteko etxe ta Erakundeak
antolatzea, auei arauak ezartzea,
ta , ekinbideak zaintzea; era berean, espetxeak eta ostera gizarteratzen laguntzeko erakundeak

ere, legedi orokorrak espetxe, zigor eta iritar-arazoetan ag.:ntzen
duariaren esanera. 15. Sendagai-legeak, Konstitt zioak
149.1.16 atalean dionarer arabera; eta osasun-legeak, "A raudi
onen 18'gn atalean agindu -akoa
offlarritzat arturik._ •
I 6. .Jakintza ta teknika-ikerk.tak,
Estaduarekin arremanetan.
1 7. Kuttura, Konstituzioak 149.2
atalean erabakitakoaren kaletan
izan ezik.
18. Erti-lanak edo Eder-Ertiak irakatsi ta indartzeko Eiakundeak.
Banakako Iangintza.
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19. Patrimonio hist6rico, artistico, monumental, arqueol6gico y cienasumiendo la Comunidad Aut6noma el cumplimiento de las normas y obligaciones que establezca el Estado para la defensa de dicho
patrimonio contra la exportaci6n y la expoliaci6n.
20. Archivos, Bibliotecas y Museos que no sean de titularidad estatal.
21. Camaras Agrarias, de la Propiedad, Cofradias de Pescadores,
Camaras de Comercio, lndustria y Navegaci6n, sin perjuicio de la competencia del Estado en materia de comercio exterior.
22. Colegios Profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, sin
perjuicio de lo dispuesto en los articulos 36 y 139 de la ConstituciOn.
Nombramiento de Notarios de acuerdo con las Leves del Estado.
23. Cooperativas, Mutualidades no integradas en la Seguridad Social
POsitos, conforme a la legislaciOn general en materia mercantil.
24. Sector publico propio del Pais Vasco en cuanto no estè afectado
por otras normas de este Estatuto.

25. PromociOn; desarrollo econ6mico y planificaci6n de la actividad
econOmica en el Pais Vasco de acuerdo con la ordenaci6n general de la
econoniia.
26. Instituciones de credito corporativo, p6blico y territorial y Cajas
de Ahorro en el marco de las bases que sobre ordenaci6n del credito y
la banca dicte el Estado y de la politica monetaria general.
27. Comercio interior, sin perjuicio de la politica general de precios,
la libre circulaci6n de bienes en el territorio del Estado y de la
sobre defensa de la competencia. Ferias y mercados interiores.
Denominaciones de origen y publicidad en colaboraci6n con el Estado.
28. Defensa del consumidor y del usuario en los terminos del apartado anterior.
29. Establecimiento y regulaci6n de Bolsas de Comercio y demas centros de contrataci6n de mercancias y de valores conforme a la legislaciOn mercantil.

II

I
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19. Kultur, histori, arte, monumentu, arkeologi eta zientzi ondareak,
exportazio eta expoliazioaren kontra, esandako ondare horien alde
Estatuak ezarriko dituen arauak eta beharkiak Komunitate Autonomoak bere gain hartuko dituelarik.
20. Artxiboak, Bibliotekak eta Museoak, Estatuak berorien titulartasunik ez duenean.
21. Nekazal eta Jabeko Ganbarak, Arrantzaleen Kofradiak, Mukatalgo, Industri eta Nabigazio Ganbarak, atzerriarekiko merkatalgoan
Estatuaren konpetentziari kalterik egiteke.

monurnentu, ar19. Kondaira.
logi ta jakae-alorretalto ondarea: ondare ori zaineko Estaduak jartzen dituan arau ta eginbearrak Euskalerriak bere gain
artuko ditu, lapurretarik eta atzerrira eramaterik gerta ez dadin.
20. Estaduarenak ez diran
tegi, Liburutegi ta Museoak.
21. Nekazari-Batzak, Etxedur.en
Batzak, Arrantzale-Elkarteak;
I ndustri - 1 ts2sbide - Sal erosteBatzak Estaduak atzerri-salerosI,etan dituan eskubideen kaltetan izan ezik.
. . 22. Profesiodunen Elkarteak eta tituludun profesioen erabilkizunak, Konstituzioan 36 eta
139 . zn atnletan erabakitakoen
kaltetan izan ezik. Notarioak
izendatzea, Estadu-legeen arabera.
23. Lankide-baltzuak, Gizarte-Segurntzan ez dauden Laeuntza-elkteak, nekazarien SegurantzaElkarteak, Estaduaren merkatafr.zako lege orokorren arabera.
24. Euskalerriari dagozkion erri-serbitzuak, Araudi ontako beste
arauen kaltetan izan ezik.

30. Kolegio Profesionalak eta protesio tituludunen beteraztea,
Konstituzioaren 36. eta 139. artikuluetan erabakiari kalterik egiteke.
Estatuaren legeen arauera notariak izendatzea.
31. Kooperatibak, Seguru Sozialean sartu gabe dauden Mutualitate
eta Posituak, beti ere merkatal legegintza orokorrak dioenaren arauera.
32. Euskadiko sektore publiko propioa, Estatuto honetako beste
arau batzuk hura ukitzen ez duten neurrian.
33. Ekonomiaren bultzapen eta aurrerabidea eta Euskal Herriko
ekintza ekonomikoaren plangintza, ekonomiaren antolaketa orokorraren arauera.
34. Kredito gorporatibo, publiko eta lurraldezkorako Erakundeak,
eta Aurrezki Kutxak, Estatuak kredito eta bankaren ordenamenduaz
ezarriko dituen oinarriak eta monetar politika orokorraren barrutia
errespetatuz.
35. Barne merkatalgoa, prezioen politika orokorraren, Estatu
barruan ondasunen joanetorri librearen eta konkurrentziaren aldeko
legegintzari kalterik egiteke. Feriak eta barneko merkatuak. Jatorrizko
izena eta if4arbidea Estatuarekin koordinatuki.
36. Kontsumatzaile eta erabiltzailearen defentsa goiko apartatuan
mugatzen den bezala.
37. Merkatalgo Burtsa eta gainerantzeko merkantziak eta baloreak
kontratatzeko zentroak antolatu eta erregulatzea, merkatal legeen
ara uera.

25. Euskalerriko ekonomi-ekinbidea suspertzea. aberastea ta aren
plangintza, Estaduaren ekonomi-lege orokorren arabera.
26. Erri-erikunde, uri La lurralde-elkarteen4ako kreOhu-baltzuak,
eta Aurrezki-Kutxak, Estaduak
kredituati eta bankuei buruz
ezarriko dituan arauen esanetara, eta "'aren dirti-!politika orokorraren giroan.
r;
27. Euskalerri-barruko salerosketa;
baiña salneurri-p&itika orokorraren kaltetan, naiz Estaduko
muga-barrulto ondasun-erabilketa librearen kaltetan eta mer- katu-askatasu nezko legearen
kaltetan- izart eiik.-'Euskalerriko • periak eta azokak. , 3atorri-deitu- rak eta beroien zabakundea, Estaduarekin elkar-lanean.
erabiltzallleen intereErosle
28.
.
sak zaintzea, aurreko zenbakian
erabakirik dagon eran.
29. Balio-agirien.Merkatu Nagusiak
edo Boltsak, eta beste baliozko
:ai ta salgaiak salerOsteko azo,ak sortu,.ta auen arauak ezartzea., Estaduaren merkataritza-legeen arabera.
. ).-.

30. Industria, con exclusi6n de la instalaci6n, ampliaci6n y traslado

de industrias sujetas a normas especiales por razones de seguridad, interes militar y sanitario y aquellas que precisen de legislaci6n especifica
para estas funciones, y las que requieran de contratos previos de , transferencia de tecnologia extranjera. En la reestructuraci6n de sectores
industriales, corresponde al Pais Vasco el desarrollo y ejecuciòn de los
planes establecidos por el Estado.
31. Ordenaciõn del territorio y del Iitoral, urbanismo y vivienda.
32. Ferrocarriles, transportes terrestres, maritimos, fluviales y por
cable, puertos, helipuertos, aeropuertos y servicio meteorol6gico del
Pais Vasco, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 149.1.20° y 21° de
la Constituci6n. Centros de contrataci6n y terminales de carga en materia de transportes.
33. Obras PUblicas que no tengan la calificaciOn legal de interes gene-

ral o cuya realizaciOn no afecte a otros territorios.
34. En materia de carreteras y caminos, ademas de las competencias
contenidas en el apartado 5, nUmero 1 del articulo 148 de la ConstituciÓn, las Diputaciones Forales de los Territorios Hist6ricos, conservaran integramente el regimen juridico y competencias que ostenten o
que, en su caso hayan de recobrar a tenor del articulo 3 de este Estatuto.
35. Casinos, juegos y apuestas, con excepci6n de las Apuestas
Mutuas Deportivas Beneficas.
36. Turismo y Deporte. Ocio y esparcimiento.
37. Estadistica del Pais Vasco para sus propios fines y competencias.
38. Espectaculos.
39. Desarrollo comunitario. Condici6n femenina. Politica infantil,
juvenil y de la tercera edad.
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30. Industria:
segkfi rantzi -arra2 oi engatii r jd: . -eiburuengatik
edo erri-2suna;atik
zJen nien?ean industrieraikitze. aund'itze ta aida',.etak
izan ezik: era berean. egini;lzun
oietarako legedi berezia bear dutenak, eta atzerriko teknologia
ekartzeko aurre-itunak bear dituzlenak izan ezik. Industri-alorrak birregituratzean, Euskaderriari dagokio Estaduak erabakitako planak edo egitasmoak
bultzatzea ta betetzea.
31.. Itsasaidearen eta lu,rraldearen
• antolabidea, uriginiza ta et\e-bizitzak.

30. Industria, segurtasun, garrantzi militar eta osasun arrazoiengatik
eta lege berezipean diratekeen industrien ezarkuntza, zabalpen eta
lekualdatzea izan ezik, ez eta funtzio hauetarako legegintza espezifik
behar duten guztiak ere, eta atzerritar teknologiaren transferentzia egiteko aldez aurretiko kontratoak behar dituztenak ere ez. Industri sektoreen berrestrukturaketan Estatuak ezarriko dituen planak aurrera eraman eta betetzea Euskal Herriari dagokio.
31. Lurralde, kosta, hirigintza eta etxebizitzen afitolaketa.
32. Trenbideak, lehor, itsaso, hibai eta kablezko garraioak, portuak,
heliportuak, aireportuak eta Euskal Herriko Meteorologi Zerbitzua,
Konstituzioaren 149.1.20 eta 21. artikuluaren erabakiari kalterik egiteke. Kontratatzeko zentroak eta garraio arazoei dagokienez kargarako
bukalekuak ere bai.
33. Interes orokorraren legezko kalifikapenik ez duten Lan Publikoak, edo eta berauen betetzeak beste lurralderik ukituko ez dutenak.
34. Kamio-bideei dagozkienetan, Konstituzioaren 148. artikuluaren
1 zenbakiaren 5. apartatuan bildurik dauden konpetentziez gainera,
Herrialde Historikoetako Diputazio Foralek osorik gordeko dituzte
beren baitan . dituzten erregimen juridiko eta konpetentziak, edo eta,
hala nahi izanez gero, Estatutuaren 3. artikuluaren arauera berrartuko
dituztenak.
35. Kasino, joko eta apustuak Apuestas Mutuas Deportivas Ben«leas
deritzenak izan ezik.
36. Turismo eta Kirolak. Aisia eta Atsedena.
37. Euskal Herriko Estatistika, beraren helburu eta konpetentzietarako.
38. I k usgarriak.
39. Komunitatearen aurrerabidea. Emakume kondizioaren arazoa.
Haur, gazte eta hirugarren adinekoen aldeko politika.

32. Trenbideak. eta lurrez, itsasoz,
ibaiez eta kablez egiten diran
-eraman-ekarriak; itsasportuak,
eliportuak eta aideportuak. eta
Euskalerriko Eguraldi-adierazketa; Konstituzioaren 149.1.20
ta 21'gn zenbakietan agindutakoaren kaltetan izan ezik. Salerosketarako tratu-lekuak, eta karraioen burutze-tokiak.
33. Erri-lanak, baiña Estadu-legez
- guzlientzat onurakor" izendaruak izan ezik. ;etaibUiekoan
.
beste lu'rrald eritza- t kalte4garri
izan ezik.
34. Bide ta bidezabalen arazoetan.
Konstituzioaren 148.1.5 atalean
- sarizen diran eskubideetaz
fiera, Kondaira-Lurraldeetako
Foru-Aldundiek leendik dituzten lege-antolaketa ta eskubideei
oso-osorik eutsiko diete, eta bear
izan ezkero, Araudi ontako 3'gn
atalaren arabera'birreskuratuko
dituzte. •
• '35.

Kasinoak, jokoak . eta apostualt,
baiña "ApuestasMumas Depor- tivo B enelleas"•"diralakoak izan
elik.

36. Turismoa ta kirolak. Alseden-bideak.
37. Euskalerrilto Estadistika, Euska• lerriaren elburu , ta aginpideak
betetzeko.
38. Ikusgaiak.
. 39. Elkartasun-sena errian pizkortzea. Emakumeen egoera obetzeta, Aurtzaro. gaztaro ta zartzaroari dagokien eginpidea.
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Ardelli0 11
l. Es de competencia de la Comunidad AutOnoma del Pais Vasco el
desarrollo legislativo y la ejecuciOn dentro de su territorio, de la legislaciOn basica del Estado en las siguientes materias:
a) Medio ambiente y ecologia.
b) ExpropiaciOn forzosa, contratos y conceSiones administrativas, en
el ambito de sus competencias y sistema de responsabilidad de la AdministraciOn del Pais Vasco.
c) OrdenaciOn del sector pesquero del Pais Vasco.
2. Es tambi&I de competencia de la Comunidad AutOnoma del Pais
Vasco el desarrollo legislativo y la ejecuciOn dentro de su territorio, de
las bases, en los tárminos que las mismas señalen, en las siguientes materias:
a) OrdenaciOn del cr&lito, banca y seguros.

b) Reserva al sector pUblico de recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, e intervenciOn de empresas cuando lo
exija el interes general.
c) Regimen minero y energetico. Recursos geotermicos.
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I l i GN ATALA
£uskalerriari dagokio Estaduak
- ondorengo gai auetan .duan legedia euskal-legez osorzea ta bere
lurraldzan bete araztea:
,
Inguru-giroa
ehologia edo
iz di-zaingoa.

1.

11. artikulua
1. Euskadiko Komunitate Autonomoaren konpetentziapekoa da,
beraren barrutian, Estatuaren oinarrizko legegintzaren aurrerabide
legislatiboa eta beronen beteraztea, ondoko gaiotan:
a) Ingurugiroa eta ekologia.
b) Ezinbesteko desjabetzea, kontratu eta kontzesio administratiboak, guztiok berari dagozkion konpetentzietan, eta Euskal Herriko
Administrazioaren erantzunkizun-sistema.
c) Euskal Herriko arrantza-sektorearen antolaketa.
2. Euskadiko Komunitate Autonomoaren konpetentziapean dago,
halaber, beraren barrutian, ondoko gaion oinarrien aurrerabide legislatiboa eta beronen beteraztea, beti ere beroiek seinalatzen dituzten
mugen arauera:
a) Kredito, banka eta aseguroen antolaketa.
b) Oinarrizko baliabideak edo beharrenezko zerbitzuak sektore
publikoari erreserbatzea, monopoliozkoak direnean bereziki, bai eta
gehiengoaren interesak hala eskatzen duenean enpresetan eskua izatea
tre

c) Meatze eta energiarekiko erregimena. Baliabide geotermikoak.

o

egindair:.o nunak. Eus';.alerriak diruen R.gMpde
eta
erantzupidean.
c)
arrantzu-Tifl?ren ant:;:at idea.
2. Euskalerriari
c‘y
a-au auek. bero',ek ::£1n12.en
erar. euska:.•le.zez 0S0'.. 2.ee
bele araztea:

7";:'

a) Kredit-u, banku ta
arauak.
b) Ondasun eta
serbitzuei erri-alorrean
erabaLitzen duten arauak,
ez ere monopoliorik La.n C-2 kero, edo-ta Esiaduko
leen onura ed2 interesak. 1:a J. izuetan esku-: rtzea
duanean.
c) Meatzen eta indar-iturr.wn
araubdea. I...urpeko
araubidea.

Articulo 12
Corresponde a la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco la ejecuci6n
de la legislaci6n del Estado en las materias siguientes:
1. Legislaciön penitenciaria.
2. Legislaci6n laboral, asumiendo las facultades y competencias que
en este terreno ostenta actualmente el Estado respecto a las relaciones
laborales; tambien la facultad de organizar, dirigir y tutelar, con la alta
inspecci6n del Estado, los servicios de este para la ejecuci6n de la legislaci6n laboral, procurando que las condiciones de trabajo se adecuen al

nivel del desarrollo y progreso social, promoviendo la cualificaci6n de
los trabajadores y su formaci6n integral.
3. Nombramiento de Registradores de la Propiedad, Agentes de
Cambio y Bolsa y Corredores de Comercio. Intervenci6n en la Fijaci6n
de las demarcaciones correspondientes en su caso.
4. Propiedad intelectual e industrial.
5. Pesas y medidas; contraste de metales.
6. Ferias internacionales celebradas en el Pais Vasco.
7. Sector pUblico estatal en el knbito territorial de la Comunidad
Aut6noma, la que tendra participachin en los casos y actividades que
proceda.
8. Puertos y aeropuertos con calificaci6n del interes general, cuando
el Estado no se reserve su gesti6n directa.
9. Ordenaci6n del transporte de mercancias y viajeros que tengan su
origen y destino dentro del territorio de la Comunidad Aut6noma, aunque discurran sobre las infraestructuras de titularidad estatal a que hace
referencia el niimero 21 del apartado 1 del articulo 149 de la Constituci6n, sin perjuicio de la ejecuci6n directa que se reserve el Estado.
10. Salvamento maritimo y vertidos industriales y contaminantes en
las aguas territoriales del Estado correspondientes al litoral vasco.

18
12'GN ATALA
Euskalerriari dazokio. EstAduak ondoreng.o gai auetan duan b:.-tetzea eta bete araztea:
I.

Espetxelegeak.
Lan -arazoeta.k o 1 eg eak , 1 a_n e o
artuemanei buruz oraingoz F.Ytaduak dituan aginpideak b.;:re
gain arturik; era berean, 1ar.•1‘:gedia betetzel,;o . ta bete arazte'!‘.Estaduak dituan serbitzuak. Es. tadu beraren beziratupean . .Nlatu, zuzendu ta zaintzeko
pidea ere, gizarte-aziera ta aurrerapenari lan-giroa egokiuer:
• saiatuz, eta langileen gerwerah
ta beren osoko ezierari eragif)ez.
•

12. artikulua
Euskal Herriko Komunitate Autonomoari ondoko gaietan Estatuaren legegintzaren beteraztea dagokio:
1. Gartzelei buruzko legegintza.
2. Lanari buruzko legegintza, lan harremanei dagozkienetan Estatuak gaur egun dituen ahalmen eta konpetentziak bere gain hartuz, bai
eta, Estatuaren goi inspekzioarekin batera, lanari buruzko legeak beterazteko haren zerbitzuak eratu, zuzendu eta babesteko ahalmena ere,
langileen kualifikazioa eta hezkuntza osoa bultza daitezen lan-baldintzak gizartearen aurrerabide eta aitzinamenduari egokitzen saiatuz.
3. Jabegoaren Erregistratzaileen, Ganbio eta Burtsako Agenteen eta
Merkatal Korredoreen izendapena. Eta hala behar balitz, berauei
dagozkien mugen finkaketan esku izatea.
4. Jabego intelektual eta industriazkoa.
5. Pisuak eta neurriak; metalen kontrastea.
6. Euskal Herrian egingo diren nazioarteko feriak.
7. Komunitate Autonomoaren lurralde barrutiko Estatuaren sektore
publikoa, hark, egoki zaizkion kasu eta egitekoetan eskuhartzaile izanik.
8. Gehiengoaren interesekotzat jotako portu eta aireportuak, Estatuak berorien zuzenkako gestioa beretzat erreserbatzen ez duenean.
9. Merkantzia eta bidaztien garraioaren ordenamendua, hasiera eta
amaia Komunitate Autonomoaren lurralde barrutian denean, garraio
hori Konstituzioaren 149. artikularen 1. apartatuaren 21. zenbakiak
dioenez, titulartasun estatalaren azpiegituraren bidezkoa izan arren,
Estatuak bere gain hartuko duen zuzenkako beterazteari kalterik egiteke.
10. Itsas salbamendua eta Euskal kostari dagozkion Estatuaren uretan industri isuri eta gai kutsakorren arazoa.

3. . abetasu n -1i buruen rdu rad u nak, Diru ta Balio-Agirien Artekariak eta Salerosketa-Eginalariak izendatzea. Oietako
zari dagozkion lur-mugak ea2tea.

•

• -

4. Burulanen eta industri-lanen jabetasuna.
5. Neurketa-zaingoa;
*6. Euskalerrian egin oi diran errtsuma-arteko
ak.
7. Estaduak Euskalerria.n
erri-srbluvak. BeroieLn.
kaler iak t-i=go du esku
le,,orkenezri. •
:8. "Guztienizat c=rakor tua'; d ran 'is-p.3rtu ta
tuak. Estaduak bere eskutik uzten ez dituanean. •
9. F 7.skalerritik irten gabe egiten
d salgai eta bidazden karraioaraubidea, Konstituzioaren
149:1.21 atalean aipatzen diran
Estaduaren bideetan egiten danean ere; Estaduak ber-berak
egiteko duan eskubidea ukatu
gabe.
10. Itsasoko salba-bideak, industri- ondakin eta kutsag arriak, euskal
itsRsaldeari dagozkdon Estadupeko uretan.
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Articulo 13
1. En relaci6n con la Administraci6n de Justicia, exceptuada la jurisdicci6n militar, ia Comunidad Aut6noma del Pais Vasco ejerceth, en su
territorio las facultades que las Leyes Orgkiicas del Poder Judicial y del
Consejo General del Poder Judicial reconozcan, reserven o atribuyan al
Gobierno.
2. Corresponde integramente al Estado, de conformidad con las
Leyes generales, el derecho de gracia y la organizaci6n y el funcionamiento del Ministerio Fiscal.

Articulo 14
1. La competencia de los 6rganos jusrisdiccionales en el Pais Vasco se
extiende:
a) En el orden civil, a todas las instancias y grados, incluidos los
tecursos de casaci6n y de revisi6n en las materias del Derecho Civil
Foral propio del Pais Vasco.
b) En el orden penal y social, a todas las instancias y grados, con
excepci6n de los recursos de casaci6n y de revisi6n.
c) En el orden contencioso-administrativo, a todas ►as instancias y
grados cuando se trate de actos dictados por la Administraci6n del Pais
Vasco, en las materias cuya legislaci6n exclusiva corresponde a la
Comunidad Aut6noma, y, en primera instancia, cuando se trate de
actos dictados por la Administraci6n del Estado.
d) A las cuestiones de competencia entre 6rganos judiciales del Pais
Vasco.

e) A los recursos sobre calificaci6n de documentos referentes al Derecho privativo vasco que deban tener acceso a los Registros de la Propiedad.
2. En las restantes materias se podrki interponer ante el Tribunal
Supremo los recursos que, segUn las leyes, procedan. El Tribunal
Supremo resolvera tambiên los conflictos de competencia y de jurisdicci 6n entre Ios 6rganos judiciales del Pais Vasco y los derns del Estado.
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13. artikulua
I. Justizi Administrazioari dagokionez, justizia militarra alde batera
utzirik, Euskadiko Komunitate Autonomoaren esku egongo dira, bere
barrutian, Justizi Boterearen eta Justizi Boterearen Kontseilu Nagusiaren Lege Organikoek Gobernuari ezagutu, erreserbatu edo gainjartzen
dizkioten ahalmenak.
2. Lege orokorren arauera, Estatuari ez besteri dagokio, osorik, bark atzeko eskubidea eta Ministraritza Fiskalaren antolaketa eta funtziona mendua.

13'GN ATALA
1. Epaigintza-eraketari buruz, Euskalerriari dagozkio bere lurraldean —militar auzi-aginpidea
izan ezik— Auzi-Agintaritzari eta
Auzi-Agintaritzaren Goi-Batzari
buruzko Lege Nagusiek Gobernuari aitortzen, bereizten eta
egozten dizkioten aalmenak.
2. Estaduari dagozkio oso-osorik,
lege orokorren arabera, epai-zigorra barkatzeko eskubidea, eta Salaketa -Karg u du n en En-i -E raku n deari arauak ezartzea eta aginpidea zaintzea.
14'GN ATALA
1. Euskalerriko Epaigintzari dagozkion gaiak onako auek dira:
a) Iritar-Lege saillean: auzi-aldi ta
mailla guztiak. Auziak ezeztatzea, eta birrepaitzeko gora jotzea ere bai, Euskalerriko Iritar
Foru-Legeen barruan.

14. artikulua
1. Euskal Herriko jurisdikzio organoen konpetentzia ondoko hauetara hedatzen da:
a) Zibil mailan instantzia eta gradu guztietara, Euskadiko Zuzenbide
Zibil Foralaren gaietan kasazio eta berrikusketazko errekurtsoak barne
direlarik.
b) Gaztigatzeko eta sozial mailan, instantzia eta gradu guztietara,
kasazio eta berrikusketazko errekurtsoak izan ezik.
c) Kontentzioso-administratibo mailan eta Komunitate Autonomoak legegintza exklusiboa dueneko gaietan instantzia eta gradu guztietara, beraiek Euskal Herriko Administrazioak diktaturikoak izanez
gero, eta lehen instantzian, aldiz, Estatuko Administrazioak diktaturikoak baldin badira.
d) Euskal Herriko organo judizialen arteko konpetentzi arazoetara.

b) Zigor-Lege ta Gizarte-Lege
saillean: auzi-al.di ta mailla
- guztiak; auziak ezeztatu ta birrepaitzeko gora jotzea izan
ezik.
c) Edozein agintaritza-maillaren
aurkako auzien saillean: auzialdi ta mailla guztiak, Euskalerriak berak bakarrik araupetu
ditzakean gaietan, Euskalerriko edozein agintaritza-rnaillen erabakietatik sortutako
auzi-gaia danean; eta Estaduko
Agintaritzaren erabakietatik
sortutakoPtan, lenengo auzi-aldia bakarrik.
d) Euskalerriko auzi-erakundeen
arteko eskubide arazoak.

e) Jabetasun-liburuetan sartu
bear diran euskal-legedi berezipean egindako agirien balioa
erabakitzeko gora jotzeak.
e) Jabegoaren Erregistroetan sarrera eduki behar duten Euskal
Zuzenbide bereziaren dokumentuen kalifikapenari buruzko errekurtsoetara
2. Beste gainerantzeko gaietan, Hauzitegi Gorenean legeen arauerako errekurtsoak sar daitezke. Hauzitegi Gorenak, gainera, Euskadiko
organo judizialen eta Estatuko besteen arteko arazoak ere erabakiko
ditu.

2. Beste arazoetan, Estaduko Auzitegi Gorenera jo daiteke, legeak
onartzen duan eran. Auzitegi Gorenak garbituko ditu, Euskalerriko Estaduko auzi-erakundeen artean sor daitezkean aalmen eta barruti-eztabaidak.
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Articulo 15
Corresponde al Pais Vasco la creaci6n y organizaci6n mediante ley
de su Parlamento y con respecto a la instituci6n establecida por el artfculo 54 de la Constitucidn, de un 6rgano similar que en coordinaci6n
con aquella ejerza las funciones a las que se refiere el mencionado articulo y cualesquiera otras que el Parlamento Vasco pueda encomendarle.

Articulo 16
En aplicaci6n de lo dispuesto en la Disposicidn Adicional primera de
la Constituci6n, es de la competencia de la Comunidad Aut6noma del
Pais Vasco la enseiianza en toda su extensi6n, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio del articulo 27 de la ConstituciOn y

Leyes Organicas que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al
Estado el articulo 149.1.30° de la misma y de la alta inspecci6n necesaria para su cumplimiento y garantia.

Articulo 17
I. Mediante el proceso de actualizacifin del regimen foral previsto en
la Disposicidn Adicional primera de la Constitucidn, corresponderä a
las instituciones del Pais Vasco, en la forma que sc determina en este
Estatuto, el regimen de la Policia Aut6noma para la protecci6n de las
personas y bienes y el mantenimiento del orden publico dentro del territorio aut6nomo, quedando reservados en todo caso a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado los servicios policiales de caräcter
extracomunitario y supracomunitario, como la vigilancia de puertos,
aeropuertos, costas y fronteras, aduanas, control de entrada y salida en
territorio nacional de españoles y extranjeros, regimen general de
extranjeria, extradici6n y expulsi6n, e inmigraci6n, pasaportes y documento nacional de identidad, armas y explosivos, resguardo fiscal del
Estado, contrabando y fraude fiscal al Estado.
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15'GN ATALA
15. artikulua
Euskal Herriari dagokio, Parlamentuak emandako legeaz, eta Konstituzioaren 54. artikuluan ezartzen den erakundeari dagokionez, antzeko organo bat sortu eta eratzea, berorren bidez harekin koordinatuz
aipaturiko artikuluan diren funtzioak eta Euskal Biltzarreak gomenda
diezazkiokeen beste edonolakoak ere bete ditzan.

Euskalerriko Le g egintza-Biltzarrari ,
dagokio Konstituzioak 54 . gn atalean
dionaren antzeko erakunde bat legebidez sortzea eta ari arauak ezartzea,
Konstituzioak atal ortan aipatzen dituan eginkizunak eta Euskalerriko
Legegintza-Billzarrak ezarri lezaizkiokenak bete ditzan; Estaduak duan
erakundearekin arremanetan, eta ari
zor zaion begirunez.

16'GN ATALA

16. artikulua
Konstituzioaren lehen Erabaki Gehigarrian erabakitzen dena aplikatzeko, irakaskuntza, zabalera, maila, gradu, era eta espezialitate guztietan, Euskal Herriko Komunitate Autonomoaren konpetentziapean
dago, Konstituzioaren 27. artikuluaren eta berori zehaztuko duten
Lege Organikoei, haren 140.1.30. artikuluak Estatuari ematen dizkion
ahalmenei eta guztiori betetzeko eta bermatzeko behar den goi inspekzioari kalterik egiteke.

Konstituzioaren Geigarrizko lenengo
Erabakian aginduta dRgonez, EuskaIrriari dagokio irakaskintza bere zabalera osoan, irakaste-mailla, mota ta
gai guztletan; baiña Konstituzioaren
27'gn atalaren eta ori osotuko duten
Lege Nagusien kalterik ezean, eta
Konstituzioaren 149.1.30 atalak Estaduari ematen dizkion aalmenen
kalterik ezean, eta oiek bete arazi ta
ziurtatzeko bear dan gain-begiratuaren kalterik ezean. •

17'GN ATALA

17. artikulua
1. Konstituzioaren lehen Erabaki Gehigarrian aurrikusten denez,
erregirrien forala gaurkotzeko prozesuaren bitartez, Euskadiko Erakundeei, Estatutu honetan zehazten den moduan, zera dagokie, pertsonak eta ondasunak babesteko eta lurralde autonomoaren barruan
Ordenu Publikoa gordetzeko Polizia Autonomoaren erregimena, Estatuaren Segurtasun-Indarren eta Gorputzen eskuetan, komunitatez kanpotik edo gainetik gertatuko diren polizi zerbitzuak geratzen direlarik,
hala nola portuak, aireportuak, kostak, mugak eta aduanak zaintzea,
lurralde nazionalean sar-irteten diren espainol zein atzerrita.rren kontrola, herbestetasun, extradizio eta expultsioaren erregimeñ orokorra,
emigrazio eta inmigrazio, pasaporteak, nortasun-dokumentu nazionala, harma eta lehergailuak, Estatuaren agiri fiskala, kontrabandoa eta
Estatuari egindako iruzur fiskala.

1 Konstituzioaren Geigarrizko lenengo Erabakiak dion Foru-Legea eguneratzeak, Araudi ontan
esaten dan eran, pertsonak eta ondasunak zaintzeko, eta Auto- nomi-Lurralde barruan Erriaren
pakeari eusteko serbitzua Euskalerriko Erri-Erakundeen eskuetan
ezartzen du.
Estaduko Segurantzi-Indar eta
Erakundeen esku gelditzen dira
LUrrandez kanpoko ta Lurraldez
gaiñeko polizi-serbitzu auek: -itsasportu, aideportu, itsasertz,
muga ta ad , tanak zaintzea; espariar eta atzerritarren Estadu-mugako sarrera-irteeren kontrola, atzerritarren bizi-baimenak, arrotzak atzerrira botatzea ta er4v. o
auzipetuak erriratu araztea,
rriratzea ta erriratzea. pasaporteak
eta D.N.I. edo nor=agiria. izkiIluak eta leeergaiak, Estaduaren
dirubide-gaiak, kontrabandoa ta
Estaduarekiko zerga-atzipenak.

2. El mando supremo de la Policia Aut6noma Vasca corresponde al
Gobierno del Pais Vasco, sin perjuicio de las competencias que pueden
tener las Diputaciones Forales y Corporaciones Locales.
3. La Policia Judical y Cuerpos que acten en estas funciones se organizaiin al servicio y bajo la vigilancia de la Administraci6n de Justicia
en los trminos que dispongan las leyes procesales.
4. Para la coordinaci6n entre la Policia Aut6noma y los Cuerpos n
Fuerzas de Seguridad del Estado existira una Junta de Seguridad formada en nmero igual por representantes del Estado y de la Comunidad Aut6noma.
5. Inicialmente las Policias Aut6nomas del Pais Vasco estarthl constituidas por:
a) El Cuerpo de Miñones de la Diputaci6n Foral de Alava, existente
en la actualidad.
b) Los Cuerpos de Miiiones y Miqueletes dependientes de las Diputaciones de Vizcaya y GuipÜzcoa que se restablecen mediante este precepto.
Posteriormente las instituciones del Pais Vasco podrin acordar
refundir en un solo Cuerpo los mencionados en los apartados anteriores, o proceder a la reorganización precisa para el cumplimiento de ►as
competencias asumidas.
Todo ello sin perjuicio de la subsistencia, a los efectos de representaciOn y tradicionales, de los Cuerpos de Miñones y Miqueletes.
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2. Euskalerriko Autonomi-Ertz2in- goaren aginte gorena Euzi o Gobernuari dagokio, foru-. 1 .1dundiek eta Udalek izan dit? keten
eskubideen Uterik ezean.

2. Euskal Polizia Autonomoaren Aginte Gorena Euskadiko Gobernuari dagokio, Diputazio Foralek eta Gorporazio Lokalek izan ditzaketen eskubideei kalterik egiteke.
3. Polizia Judiziala eta funtzio hauek beteko dituzten gorputzak, Justizi Administrazioaren zerbitzurako eta beronen begipean eratuko dira,
beti ere lege prozesaletan datozen neurrien arauera.
4. Polizia Autonomo eta Estatuaren Gorputz eta Segurtasun-Indarren koordinaketarako, Segurtasunerako Batzarrea eratuko da, Estatuaren eta Komunitate Autonomoaren ordezkari kopuru berdinez osatua.
5. Hasteko, Euskal Herriko Polizia Autonomoak ondokoek osatuko
dituzte:
a) Arabako Diputazio Foraleko Miñoien Gorputzak, oraindik
dirauenak.
b) Bizkaiko eta Gipuzkoako Diputazioen menpean egongo diren
Miñoien eta Mikeleteen Gorputzek, prezeptu honen bidez berriro eraikitzen direnak.
Geroago, Euskal Herriko erakundeek goiko apartatu horietan aipatu
direnak bateratzea erabaki dezakete, edo eta, hartu dituzten konpetentziak zuzen betetzeko eraketa berria egitea.
Guztiori, ordezkaritza eta ohizko eginbideei dagozkienetan, Miñoi
eta Mikeleteen iraupenari kalterik egiteke.

3. Epaiketa-ErtLa:ngoa eta epalIet.;.:eginpideet2n diarduten Eraku:
deak, Epaiketa-Erakundearc;.,
serbitzuan eta bere menpean antolatuko dira, Epaiketa-Legeen
arabera. ,
4. Autonomi-Ertzaineoa, eta Estaduko Segurantzi-Indar eta Erakundeak elkar-lanean lotzekc. Segurantzi-Batzorde bat izango da.
Batzorde ontakoak Estaduak eta
Euskalerriak erdi-bana izenda, tuko dituzte.
5. Asieran, Euskalerriko Auton( rniErtzaingoa onela osotua izango
da:
a) Gaur bizirik dan Arabo
Foru-Aldundiaren Mifioi-Erakunde- bera.
b) Arau onen aginduz birreraikitzen diran Bizkai'ko Miñoi ta
Gipuzkoa'ko Mikelete-Erakundeak, bakoitza bere ForuAldundiaren agindupean.
Gerora, Euskalerriko Agintaritzek goian aipatutako Erakundeak
batu eta Ertzaingo bakarra egitea
erabaki dezakete: bai arturik dituzten aginpideak betetzeko bidezkoa litzaken birrantolaketa
egitea ere..
Ala ere, ospezko eginbearretan
aitura zaarrei jarraitzeko, Miñoi
ta Mikelete-Erakundeek bizirik
iraun aal izango dute.
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6. No obstante lo dispuesto en los n6meros anteriores, los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado podrdn intervenir en eI mantenimiento del orden p6blico en la Comunidad Aut6noma en los siguientes
casos:
a) A requerimiento del Gobierno del Pais Vasco, cesando la intervenci6n a instancias del mismo.
b) Por propia iniciativa, cuando estimen que el interós general del
Estado est6 gravemente comprometido, siendo necesaria la aprobaci6n
de la Junta de seguridad a que hace referencia el n6mero 4 de este articulo. En supuestos de especial urgencia y para cumplir las funciones
que directamente les encomienda la Constituci6n, los cuerpos y fuerzas
de seguridad del Estado podrdn intervenir bajo la responsabilidad
exclusiva del Gobierno, dando 6ste cuenta a las Cortes Generales. Las
Cortes Generales a trav6s de los procedimientos constitucionaies
podrdn ejercitar las competencias que les correspondan.
7. En los casos de declaraci6n del estado de alarma, excepci6n o sitio,
todas las fuerzas policiales del Pais Vasco quedardn a las 6rdenes directas de la autoridad civil o militar que en su caso corresponda, de
acuerdo con la legislaciOn que regule estas materias.
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6. Aurreko zenbakietan besterik esaten dan arren, Estaduaren Segurantzi-Erakunde eta Indarrek
Euskaierrian esku ar dezakete
erri-pakea zaintzeko, ondorengo
auetan:
a) Euskalerriko Gobernuak eskatzen dienean; eta beroien
esku-artzea, arek eskatzean
arnaituko da.

6. Goiko zenbakietan jarri direnak erabaki arren, Komunitate Autonomoan ordenu publikoa gordetzeko, Estatuaren Segurtasunerako
Gorputz eta Indarrek hurrengo kasuotan esku izan dezakete:
a) Euskadiko Gobernuak horrela eska diezaienean, haien esku hartzea haren eskabidez berriro utziz.
b) Beren kabuz, Estatuaren interes orokorra larriki konprometaturik
aurkitzen dela iruditzen zaienean, artikulu honetako 4. zenbakian
aipatzen den Segurtasunerako Batzarrearen onarpena beharrezkoa
izango delarik. Parte hartzeko behar gorria balitz eta Konstituzioak
zuzenik gomendatzen dizkien funtzio eta egitekoak betetzeko, Estatuaren Segurtasun-Gorputz eta Indarrek esku har lezakete, horren erantzule bakarra Gobernua izanik, beti ere Gorte Jeneralei guzti horren
berri emanez. Gorte Jeneralak, prozedura konstituzionalaren bidez,
berei dagozkien konpetentziez baliatu ahalko dira.
7. Alarma, salbuespen eta setio egoera aldarrika balitez, Euskal
Herriko polizi indar guztiak agintari zibil edo militar egokiaren zuzenkako agindupean jarriko lirateke, gaiok erregelatzen dituen legegintzaren arauera.

b) Beren kabui, Estaduaren interes orokorra arrisku larrian
ikusten dutenean; bairia inelakoetan atal onen 4'gn zenbakian izendaturik d i;on Segurantzi-Batzordearen oniritzia
bearrezkoa izango da. Estualdi
bereziak diralakoetan. eta
Konstituzioak zuzenean ematen dizkien eginkizunak betetzeko, Estaduko Segurantzi-.
Erakunde eta Indarrek esku
artu dezakete gobernuaren
oso-osoko erantzukizunez,
gero Gobernuak "Cortes Generales" diralakoei kontu ernatekotan. "Cortes Gmerales"
beroiek, Konstituzio ren esanetara jokatuz, dagozkien
aginpideetaz baliatu da.itezke.
7. Erne-deia, iritarren eskubide-murrizte_a naiz gerra-legea ezartzea
erabakitzen danetan, Euskalerriko polizi-indar £uztiak, bakoitzari dagokion erri-agintariareh
-naiz gudalburuaren menpean geldituko dira, arazo auek erabakitzen dituan legediaren arabera.
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Articulo 18
1. Corresponde al Pais Vasco el desarrollo legislativo y la ejecuci6n
de la legislaci6n basica del Estado en materia de Sanidad Interior.
2. En materia de Seguridad Social, correspondera al Pais Vasco:
a) El desarrollo legislativo y la ejecuci6n de la legislaci6n basica del
Estado salvo las normas que configuran el regimen econ6mico de la
misma.
b) La gesti6n del regimen econ6mico de la Seguridad Social.
3. Correspondera tambien al Pais Vasco la ejecuci6n de 1a legislaci6n
del Estado sobre productos farmaceuticos.
4. La comunidad aut6noma podM organizar y administrar a tales
fines y dentro de su territorio, todos los servicios relacionados con las
materias antes expresadas y ejerceii la tutela de las instituciones, entidades y fundaciones en materia de Sanidad y de Seguridad Social, reservndose el Estado la alta inspecciOn conducente al cumplimiento de las
funciones y competencias contenidas en este articulo.
5. Los poderes pblicos vascos ajustaran el ejercicio de las competencias que asuman en materia de Sanidad y de Seguridad Social a criterios
de participaciOn democratica de todos los interesados, ast como de los
sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales en los terminos
que la ley establezca.

2 E3

18'GN ATALA
1. Euskalerriari dagokio bertako
osasun-arazoetan Estaduak duan
legedia osotu ta betetzea.
2. Gizarte-Segurantzaren alorrean,
Euskalerriari dagozkionak, auek
dira
18. artikulua
I. Barneko Osasuna dela eta Euskal Herriari dagokio Estatuko oinarrizko legea lege berriz aurrera eramatea eta betetzea.
2. Seguru Soziala dela eta, Euskal Herriari dagokio:
a) Estatuko oinarrizko legea lege berriz aurrera eramatea eta betetzea, berorren erregimen ekonomikoa itxuratzen duten arauak salbu.
b) Seguru Sozialaren erregimen ekonomikoaren gestioa.
3. Berebat dagokio Euskal Herriari farmazi produktoez Estatuaren
legeak bete eraztea.
4. Xede horiek lortzeko, bere barrutian, Komunitate Autonomoak
organizatu eta administratu ahalko ditu goian aipaturikoez zerikusirik
duketen zerbitzu guztiak, Osasun eta Seguru Sozialari dagozkienetan
instituzio, erakunde eta fundazioei bere babesa emango dielarik, artikulu honetan harrotzen diren funtzioak eta konpetentziak betetzen
diren ala ez jakiteko goren-gorengo inspekzioa Estatuaren eskutan
egongo delarik.
5. Osasun eta Seguru Sozial gaietan hartuko dituzten konpetentziak
erabiltzean, Euskal Botere Publikoak interesatu guztien partizipaketa
demokratikora bilduko dira, eta baita langileen sindikatoenetara eta
enpresarien asoziazioenetara ere, Legeak zertuko duenaren arauera.

a) Estaduak duan legedia osotu ta
betetzea, ekonomi-antolabidea
mugatzen duten arauak -izan
ezik. b) Gizarte-Segu-rantzaren ekonomi arauak betetzea ta bete
araztea.
3. Euskalerriari dagokio sendagaiei
buruz Estaduak duan legedia betetzea ta bete araztea.
4. Leen aipaturiko arazoei da.gozkien serbitzu guztiak Euskalerriak
antolatu ta zaindu ditzake bere lurraldean; bai Erri-Osasun eta Gizarte-Segurantza alorrean diarduten erakunde, elkarte eta Emaitzazaingoak zaindu ere; baiña atal
ontan esandako aginpide eta eginkizunetarako gain-begiratua ez du
Estaduak bere eskutik uzten.
5. Êuskalerriko Agintaritzek ErriOsasun eta Gizarte-Segurantza
arazoetan beren esku artutako
aginpideak betetzean, ortan dabiltzan guztientzat, demokraziak
eskatzen duan bezela, esku artzeko bideak sortuko dituzte; era
berean, Langille-Elkarte edo Sindikatoentzat eta Ugazaba-Elkarteentzat ere, Legeak dion eran.
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Articulo 19
1. Corresponde al Pais Vasco el desarrollo legislativo de las normas
basicas del Estado en materia de medios de comunicaci6n social, respetando en todo caso lo que dispone eI articulo 20 de la Constituci6n.
2. La ejecuci6n en las materias a que se refiere el parrafo anterior se
coordinara con la del Estado, con respecto a la reglamentaciOn especifica aplicable a los medios de titularidad estatal.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el parrafo primero de este articulo
el Pais Vasco podrâ regular, crear y mantener su propia televiSkm,
radio y prensa y en general todos los medios de comunicacibn social
para el cumplimiento de sus fines.

Articulo 20
1. El Pais Vasco tendra competencias legislativas y de ejecuci6n en las
demas materias que por ley organica le transfiere o delegue el Estado
seg6n la Constituci6n, a petici6n del Parlamento Vasco.
2. La comunidad aut6noma del Pais Vasco podra dictar la correspondiente legislaciOn en los terminos del articulo 150.1 de la ConstituciOn, cuando las Cortes generaies aprueben las leyes marco a que se
refiere dicho precepto.
3. El Pais Vasco ejecutara los tratados y convenios en todo lo que
afecte a las materias atribuidas a su competencia en este Estatuto. Ning6n tratado o convenio podra afectar a las atribuciones y competencias
del Pais Vasco, si no es mediante el procedimiento del articulo 152. 2 de
la Constituci6n, salvo en lo previsto en el articulo 93 de la misma.
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19. artikulua
1. Euskal Herriari dagokio giza komunikabideei dagozkienetan
Estatuko oinarrizko arauen legeria aurrera eramatea, Konstituzioaren
20. artikuluan agintzen dena beti ere errespetatuko delarik.
2. Titulartasun estatala duten komunikabideei aplikatu behar zaien
arautegi bereziari dagokionez, goiko parrafoan aipatu diren gaien
hurtirapena Estatutoarenakin koordinatuko da.
3. Artikulu honetako lehen parrafoan esaten den bezala, Euskal
Herriak erregula, sor eta atxiki ditzake bere telebista, irrati eta prentsa
propioa, eta, oro har, bere helburuak lortzeko behar dituen giza komunikabide guztiak.

19'GN ATALA 1. Euskalerriari dagokio gizarte-mezubideei buruz Estaduak duanlegedia -osotzea, Konstituzioak
20'gn atalean erabakirik duana
aintzat artuz.
2. Aurreko zenbakian esandako
arauak betetzerakoan, Estaduare,kin artuemanetan egingo da, Estaduak bere esku dituan mezubideei dagokien araubidea kontuan
izanik.
3. Atal onen lenengo zenbakian erabakirik dagonaren arabera, Euskalerriak bere ikusirrati, entzunirrati, prentsa, ta bere elburuak betetzeko bear dituan gaiiiontzeko
gizarte-mezdbide guztiak sortu,
beroien arauak ezarri, ta zaindu
ditzake..

20'GN ATALA

20. artikulua
1. Euskal Biltzarreak eskaturik, Estatuak Konstituzioari jarraiki
Lege Organikoz haren eskutan utziko edo ordezkatuko dituen beste
puntu guztietan Euskal Herriak legegintzazko eta exekuziozko konpetentziak izango ditu.
2. Euskal Herriko Komunitate Autonomoak Konstituzioko 150.1
artikuluaren arauera delegatzen zaion legeria egokia diktatzeko ahalmena izango du, delako agindu horretan seinalatzen den lege barrutia
Gorte Nagusiek onar dezatenean.
3. Estatutoaren bidez bere esku utzi diren gaiak ukitzen dituzten tratu eta komenioak burutuko ditu Euskal Herriak. Ezin dezake inolako
akordio edo komeniok uki Euskal Herriaren atribuipen eta konpetentziarik, Konstituzioko 152.2 artikuluan seinalatzen den prozeduraz egiten ez bada behintzat, berorren 93. artikuluan aipatzen diren tratatuak
salbu.

1. Euskalerriak leQegintzarako ta legeak betetzeko eta bete arazteko
aginpideak ere izango .ditu, Konstituzioaren esanera Estaduaren
Lege-Nagusi bidez, eta Euskalerriko Legegintza-Biltzarrak aurrez
eskaturik, aren 'esku ezartzen,
naiz uzten dizkion beste arazoetan. '
2. Euskalerriak berari dagokion legegintza burutu dezake. Konstituzioaren 150.1 atalaren arabera,
arau orrek dion era lege mugagarriak "Cortes Generales" diralakoetan onartzen dituztenean.
3. Estaduak beste erresumekin egindako itun eta itzarpenak, Euskalerriak beteko eta bete araziko ditu;
Araudi onek aren esku uzten dituan arazoetan. Ez da itunik, ez itzarpenik, Euskalerriaren aalmen
eta aginpideak gutxitu ditzakeanik, Konstituzioaren 152.2 atalak
dion eran ez bada, 93'gn atalean
diona izan ezik.
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4. Las funciones de ejecuciOn que este Estatuto atribuye a la Comunidad AutOnoma del Pais Vasco en aquellas materias que no sean de su
competencia exclusiva comprende la potestad de administraciOn, asi
como, en su caso, la de dictar reglamentos internos de organizaciOn de
los servicios correspondientes.
5. El Gobierno Vasco sera informado en la elaboraci6n de los tratados y convenios asi como de los proyectos de legislaciOn aduanera en
cuanto afecten a materias de especifico inteths para el Pais Vasco.
6. Salvo disposici6n expresa en contrario, todas las competencias
mencionadas en los articulos anteriores y otros del presente Estatuto se
entienden referidas al ambito territorial del Pais Vasco.

Articulo 21
El derecho emanado del Pais Vasco en las materias de su competencia exclusiva es el aplicable con preferencia a cualquier otro, y sOlo en
su defecto sera de aplicaciOn supletoria el derecho del Estado.

Articulo 22
I . La comunidad aut6noma podra celebrar convenios con otras
Comunidades Aut6nomas para la gesti6n y prestaci6n de servicios propios de la exclusiva competencia de las mismas. La celebraciOn de los
citados convenios, antes de su entrada en vigor, debera ser comunicada
a las Cortes Generales. Si las Cortes Generales o alguna de las Camaras
manifestaran reparos en el plazb de 30 dias a partir de la recepci6n de la
comunicaci6n, el convenio debera seguir el tramite previsto en el
parrafo tercero de este articulo. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen manifestado reparos, el convenio entrara en vigor.
2. La comunidad Aut6noma podra celebrar convenios con otros
Territorios Hist6ricos forales para la gesti6n y prestaci6n de servicios
propios correspondientes a las materias de su competencia, siendo
necesaria su comunicaci6n a las Cortes Generales. A los 20 dias de
haberse efectuado esta comunicaci6n, los convenios entraran en vigor.
3. La Comunidad Aut6noma podra establecer tambi&i acuerdos de
cooperaci6n con otras Comunidades Aut6nomas previa autorizaci6n
de las Cortes Generales.
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4. Bere konpetentzia soil ez diren gaietan, Estatuak Euskal Herriko
Komunitate Autonomoari ematen dizkion exekuzio funtzioetan sartzen da administratzeko eskubidea halaber, zerbitzuei dagozkien antolaketaren barne arautegiak diktatzekoa ere.
•5. Akordioak eta komenioak, berebat aduanetako Iege projektoak
elaboratzeko garaian, Euskal Herriarentzat interes berezia badute, Euskal Gobernuari guztiorren berri emango zaio.
6. Baldin eta bestela ezertxo ere esaten ez bada, aurreko artikuluetako konpetentzia guztiak eta Estatuto honetako beste zenbait, Euskal
Herriko lurralde hesparruari dagozkio.

4. Araudi onek Euskalerriaren esku
bakarretan ipintzen ez dituan arazoetarako, Euskalerriari ematen
dion aginpidea, zainketa aalmenak dira, eta bearrik danean, bai
serbitzu bakoitzaren barne-arau- '
dia antolatzekoak ere.
5. Itunak eta itzar
. penak egiterakoan,
eta aduana-legeak eratzerakoan,
bereziki Euskalerrian gertatzen
diran aldakuntzetan, Euzko Gobernuarijakin arazi beark6 zaio.
6. Aurreko ataletan eta Araudi
t .ko besteren batzutan aipatu
ran aginpide guztiek, Euskalerriko lurralde osoan balio izango
dute, kontrako erabaki zeauik
izan ezean.

21'GN ATALA
21. artikulua
Bere konpetentzia exklusiboetako gaietan Euskal Herriak duen eskubideak lehentasun osoa izango du beste edozeinen ondoan eta honen
ezean bakarrik aplikatuko da Estatuaren eskubidea.

Oso-osorik Euskalerriaren esku dau''den arazoetan, Euskalerrian egin' dako legeak beste lege guztien gaifie: tik daude, eta oietan utsenerik aeertu
ezkero bakarrik, eta oien ordez, erabilliko da Estaduaren leoea

22'GN ATALA

22. artikulua
1. Komunitate Autonomoak komenioak zertu ditzake beste Komunitate Autonomoekin beroien konpetentzia soil diren zerbitzuen gestioa egiteko eta elkarri laguntzeko. Indarrean sartu baino lehen, komenio horien berri Gorte Jeneralei eman behar zaie. Gorte Jeneralek edo
eta Ganbaratakoren batek komenioaren berri jakin eta 30 egun barru
erreparorik jartzen badute, artikulu honen hirugarren parrafoan aurrikusten den tramitea segitu beharko da. Epe horren barruan erreparorik
jartzen ez bada, komenioa indarrean sartuko da.
2. Komunitate Autonomoak komenioak zertu ditzake beste Herrialde Historiko foralekin beroien konpetentzigai diren zerbitzuen gestioa
egiteko eta-elkarri laguntzeko, horien berri Gorte Jeneralei ematea beharrezkoa delarik. Berri eman eta handik 20 egunetara komenioak
indarrean sartuko dira.
3. Komunitate Autonomoak zertu ditzake kooperazio akordioak
Beste Komunitate Autonomo batzurekin ere Gorte Jeneralen baimena
aldez aurretik izango delarik.

1.- Euskalerriak beste Autonomi-Lurraldeekin itunak egin ditzake,
oso-osorik beren esku dauden
arazoetan, batak besteari serbitzuak egiteko. Beroiek inc 3_r izaten
asi aurretik, "Cortes Generaies"
diralakoei itun auen berri eman
bear die. "Corter. Generales" oie:tako Biltzar.biek, naiz bietatik
tek, gaztigua jaso ta ogeitamar
egunen barruan oztoporen . bat jarri ezkero. atal onen irugarren
zenbakian e: abaleitako bidetik jarraitu bearko luke itunak. Esandako epe ori igaro ta oztoporik
izan ezik: indar izaten asiko aa
ituna.
2. Euskalerriak beste ForudUn Kondaira-Lurraldeekin itunak egin
ditzake, aren esku dauden arazoetan batak besteari serbitzuak eg,iteko, baifia. "Cortes Generales"
diralakoei aditzera ematea bearrezkoa da. Gaztigua bidali ta ogei
egunen buruan asiko dira itunak
indar izaten.
3. Euskalerriak, "Cortes Generales"
diralakoek aurrez baimen emanik, beste Autonomi-Lurraldeekin elkar-laguntzako itunak ere
egin ditzake.
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Articulo 23
l. La Administraci6n Civil del Estado en el territorio vasco se adecuara al ambito geografico de la Comunidad Aut6ncma.
2. De conformidad con el articulo 154 de la Constituci6n, un delegado nombrado por el Gobierno la dirigira y la coordinara, cuando
proceda, con la Administraci6n propia de la Comunidad Aut6noma.

Titulo II
(De los poderes del Pais Vasco)

Capitulo preliminar
Articulo 24
I. Los poderes del Pais Vasco se ejercelin a trav6 del Parlamento,
del Gobierno y de su Presidente o Lendakari.
2. Los Territorios HistUricos conseryarn y organizarUn sus instituciones forales de conformidad a lo dispuesto en el articulo tercero del
presente Estatuto.

Capitulo I
( Parlathento Vasco)
Articulo 25
1. El Parlamenth.Yasco ejerce la potestad legislativa, aprueba sus
presupuestos e impulsa y controla la acci6n del Gobierno Vasco, todo
ello sin perjuicio de las competencias de las instituciones a que se refiere
el articulo 37 del presente Estatuto.
2. El Parlamento Vasco es inviolable.

34

23. artikulua
1. Euskal Lurraldean Estatuko Administrazio zibila Komunitate
Autonomoaren hesparru geografikoari egokituko zaio.
2. Konstituzioko 154. artikuluak dioen bezala, administrazio hori
Gobernuak izendaturiko Ordezkari batek zuzendu eta koordinatuko
du, hala behar izanez gero, Komunitate Autonomoaren Administrazio
pr.opioarekin.

23'GN ATALk

1. Estaduak Euskalerrian duan
tai -Lege Agintaritza. AutonorniLurraideren mugetara egokituko
da.
2. Iritar-Lege Agintaritza orrer.
buru, Gobernuak izendatutako
Ordezkari bat izango da, Konstituzioak 154 .gn atalean dion eran,
eta bere aginpidea Euskalerriko
Agintaritzarekin elkartuko du bearrik izatean.

grrren izenburua
II Burua
(Euskal Herriko botereez)
Atariko Kapitulua

Euskalerriaren aginteak

24. artikulua
1. Euskal Herriaren botereak Biltzarre, Gobernu eta bere Lehendakariaren bidez mamituko dira.
2. Herrialde Historikoek beren erakunde foralak kontserbatu eta
antolatu egingo dituzte Estatuto honen 3. artikuluan erabakitzen denaren arauera.

Sarrerako atalburua
24'GN ATALA

1. Euskalerriaren Agintea Lege- gintza-Biltzarrak, Euzko Gobernuak, eta onen Lendakariak arteztuko dute.
2. Kondaira-Lurralde bakoitza ,
Araudi onen 3'gn Atalak dica
eran, Foru-Erakundeei eutsi ta
antolabidea emango die.

I ATALBURUA
Lehen Kapitulua
(Euskal Biltzarreaz)
25. artikulua
1. Euskal Biltzarreak ahalmen legislatiboa izango du, bere presupostuak onartuko ditu eta Euskal Gobernuaren ekintza bultzatu eta kontrolatuko. Guztiori Estatuto honen 37. artikuluan aipatzen diren erakundeen konpetentziei kalterik egiteke.
2. Biltzarrea ukiezina da.

Eusk •derriko legegintzabiltzarra

25'GN ATALA
1. Eus',-.31erriko Legegintza-Biltza-

rraL dagokio bere diru-erabilketak _er-berak onartzea, eta Euzko ,
Gobernuaren ekintzari 3eragin eta
kontuak eskatzea,- Araudi onen
37'gn atalean izendatu diran erakundeek dituzten aginpideen kaltean izan eLik.
2. Euskalerriko Legegintza-Biltzarra
ukieziiia da.

Articulo 26
I. EI Parlamento Vasco estara integrado por un nUmero igual de
representantes de cada Territorio Hist6rico elegidos por sufragio universal, Iibre, directo y secreto.
2. La circunscripci6n electoral es el Territorio Hist6rico.
3. La elecci6n se verificara en cada Territorio Hist6rico atendiendo a
criterios de representaci6n proporcional.
4. El Parlamento Vasco sera elegido por un periodo de cuatro años.
5. Una Ley Electoral del Parlamento Vasco regulara la elecci6n de
sus miembros y fijara las causas de su inelegibilidad e incompatibilidad
que afecten a los puestos o cargos que se desempeñen en susambito territorial.
6. Los miembros del Parlamento Vasco seran inviolables por los
votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo.
Durante su mandado, por los actos delictivos cometidos en el ambito
territorial de la Comunidad Aut6noma, no podran ser detenidos ni
retenidos sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en
todo caso, sobre su inculpaciOn, prisi6n, procesamiento y juicio'al Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco. Fuera del ambito territorial
del Pais Vasco la responsabilidad penal sera exigible en los mismos terminos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
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26'GN ATALA
1- Euskalerriko Legegintza-Biltzarra, Kondaira-Lurralde bakoitzeko ordezkari-Kopuru berdiñez
osotua izango da, guztiak auteskunde orokor, aske, zuzeneko ta
ixilkakoz autatuak diralarik.
2. Kondaira-Lurraldea bera da aut6kunde-barrutia.
3. Kondaira-Lurralde bakoitzean ordezkari-aulkiak boto-kopuruen
arauz banatuko dira.
26. artikulua
1. Euskal Biltzarrea osatuko duten ordezkariak zenbaki berdinez
hautatuak izango dira Herrialde Historiko bakoitzetik, hauteskunde
orokor, lokabe, zuzen eta sekretoaren bidez.
2. Hanteskunde barrutia Herrialde Historikoari berari dagokiona
da.
3. Herrialde Historiko bakoitzean hauteskundeak egiteko erabiliko
den irizpidea errepresentazio proportzionalarena izango da.
4. Euskal Biltzarrea lau urtez behin hautatuko da.
5. Euskal Herriko Hauteskunde Lege batek erregulatuko du bere
kideen hautapena eta bere barrutian halako postu eta kargurako postuan edo karguan egoteko norbait ez-hautagarri eta ez-konpatible izateko arrazoiak
seinalatuko du.
6. Euskal Biltzarreko kideak ukiezinak izango dira beren kargugintzan azalduko dituzten boza eta iritziak medio.
Horien aginpideak dirauen bitartean, Komunitate Autonomoaren
hesparruan egin delitoengatik, ezingo da beroiek atxilotzerik nahiz gordetzerik izango, delito nabarien kasuan ez bada, hobenduri diren, preso
hartu, hauzitan sartu eta juzkatu behar diren ala ez erabakitzea Euskal
Herriko Hauzitegi Gorenari dagokiolarik. Euskal Herriko hesparrutik
kanpora, beroiek izan dezaketen erantzukizun penala Hauzitegi Goreneko Penal Aretoan eska daiteke.

4. Euskalerriko Legegintza-Biltzarrak lau urteko agintea izango du.
5. Euskalerriko Legegintza-Biltzarrak egingo duan AuteSkundeLegez autatuak izango dira aren
biltzarkideak. Lege onek berak
erabakiko du lurralde-barruko
zein kargu ta zein e‘ ginkizun diran
biltzarkide izatearekin elkargaitzak, eta auta,gai ezin izateko dauden arrazoiak. F
6. Euskalerrikii .Legegintza-biltzarkideak ukieziriak izango dira, beren eginkizunean ematen dituzten
boto ta iritziak diranak dirala. .
Biltzarkide diran bitartean, ezin
preso artu ta ezin giltzapetuko dituzte- Euskalerriko muga-barruan
egindakoerigatik, lege-austen
arrapatuak izan ezik, baiña orduan ere, Euskalerriko Epaigintza Nagusiari dagokio salaketa, espetxeratzea, auzipetzea, ta
epaiketa erabakitzea. Euskalerriko mugaz kanpo, Estaduko
Epaigintza Gorengoaren Zigorarazoetako Gelari dagokio; neurri
. berean, zigor-erantzukizuna erabakitzea.
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Articulo 27
I. El Parlamento elegira de entre sus miembros un Presidente, una
Mesa y una DiPutackm Permanente funcionara en Pleno y Comisiones.
El Parlamento fijara su Reglamento interno que debera ser aprobado
por la mayoria absoluta de sus miembros.
El Parlamento aprobara su presupuesto y el Estatuto de su personal.
2. Los periodos ordinarios de sesiones duraran como minimo ocho
meses al año.
3. La Camara podra reunirse en sesIn extraordinaria a peticin del
Gobierno, de la Diputackm Permanente o de la tercera parte de sus
miembros. Las sesiones extraordinarias deberan convocarse con un
orden del dia determinado y seran clausuradas una vez que ste haya
sido agotado.
4. La iniciativa legislativa corresponde a los miembros del Parlamento, al Gobierno y a las Instituciones representativas a que se refiere
el articulo 37 de este Estatuto, en los tftminos establecidos por la ley.
Los miembros del Parlamento podran, tanto en Pleno como en Comisiones, formular ruegos, preguntas, interpelaciones y mociones en los
trminos que reglamentariamente se establezcan. La iniciativa popular
para la presentackm de proposiciones de ley, que hayan de ser tramitadas por el Parlamento Vasco, se regulara por ēste mediante ley, de
acuerdo con lo que establezca la Ley Organica prevista en el articulo 83
de la Constituckm.
5. Las Leyes del Parlamento seran promulgadas por el Presidente del
Gobierno Vasco, el cual ordenara la publicaci qn de las mismas en el
o Boletin Oficial del Pais Vasco» en el plazo de quince dias de su aprobaci6n y en el «Boletin Oficial del Estado». A efectos de su vigencia
regira la fecha de publicacin en el «Boletin Oficial del Pais Vasco».
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27'GN ATALA
1 Legegintza-Biltzarrak bere biltzar-

kideen artetik aukeratuko ditu
Biltzar-Lendakaria Biltzar-Maia
eta Bitarte-Ordezkaritz ,.. Biltzarrak bere lana Biltzar Oso eta Batzdtrde bidez egingo du. Legegintza-Biltzarrak berak erabakiko
du bere barne-araudia, bilarkideen geiengo osoak baieztt.ta.
Legegintza-Biltzarrak berair onartuko ditu bere diru-erabilkeiak eta
bere Erri-Langilleen Arauc:,a.
2. Batzarraldi arruntak urtea gutxienez zortzi illabetekoak zango
dira.
27. artikulua
I. Biltzarreak, bere bazkideen artetik, Lehendakaria, Mahaia aukeratuko ditu, eta Diputazio iraunkor batek Plenoan eta Batzordeetan
ihardungo du.
Biltzarreak bere barne araudia zehaztu eta finkatuko du, bazkideen
gehiengo absolutuz onartu beharko delarik.
Biltzarreak bere aintzin-kontua onartuko du eta bere pertsonalaren
Estatutoa.
2. Bilerak egiteko denboraldi arruntak urtean gutxienez zortzi hilabete iraungo du.
3. Ganbarak bilera bereziak egin ditzake, baldin eta Gobernuak,
Diputazio Iraunkorrak nahiz bazkideen herenak hala eskatzen badute.
Bilera berezietara deitzeko, eguneko gai zerrenda eman beharko da eta
hura agortu ondoren, bukatutzat emango dira.
4. Legegintzaren iniziatiba honako hauei dagokie:.Biltzarreko bazkideei, Gobernuari eta Estatuto honetako 37, artikuluan aipatzen diren
erakunde errepresentatiboei, legeak agintzen duen gisan. Biltzarreko
bazkideek eskubidea izango dute, bai Plenoan bai Batzoreleetan, galderak, eskariak, interpelazioak eta mozioak egiteko, arautegia,n erabakiko denaren arauera. Lege proposamendua egiteko herri iniziatiba, Euskal Biltzarreak tramitatu beharko duenean, honek berak erregulatuko
du Itge bidez, Konstituzioko 83. artikuluan aurrikusten den Lege
Organikoan finkatuko denaren arauera.
5. Euskal Gobernuko lehendakariak aldarrikatuko ditu Biltzarrearen legeak eta berorrek aginduko du beroien argitalpena «Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean» legeak onartu eta hamabost egun barru, bai
«Boletin Oficial del Estado»-n ere. Indarrean noiz sartuko diren jakiteko, «Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean» argitara eman zeneko eguna
izango da kontutan.

.3. Biltzarrak batzarraldi be eziak
egin ditzake, Gobernuak, B tarteOrdezkaritzak, naiz biltzari ',deen
irutatik batek eskatuta. 3atzarraldi berezi oietarako dei,t egitean, egitarau alda-ezifia jakin
araziko da, eta egitaraua csorik
aztertu ondoren, batzar: aldia
amaitu12at joko da.
4. Legegaiak aurkeztea biltzarkideei,
Euzko Gobernuari, eta Araudi
ontako 37'gn atalak aipatzen dituan Erri-Erakundeei dagokie,
Legeak aginzen duan eran. Biltzarkideek eskaerak, galderak, eta
kontu-eskatzeak egiteko eta erabakigaiak aurkezteko eskubidea
dute, bai Batzar Osoan eta bai
Batzordeetan ere, barne-araudiak
esaten duan eran. .
5. Legegintza-Biltzarrak egindako
Legeak, ezagutaraztea, Euzko Gobernuko Lencl2karialc egingo du.
Beronek aginduko du erabakiak
izan ziranetik amabost eguneko
epe-barruan Euzkadi'ko Agintaritzaren Egunerokoan argitaratzea. Gaiñera, Estaduko "Boletin
Oficial" delakoan ere argitarazi
bear ditu. lege auen indarra Euzkadrko «-Agintaritzaren Egunerokoan argitaratze-egunean asiko
da.
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Articulo 28
Corresponde, ademas, al Parlamento Vasco:
a) Designar los Senadores que han de representar al Pais Vasco.
Neg n lo previsto en el articulo 69.5 de la Constituci6n, mediante el procedimiento que al efecto se señale en una Ley del propio Parlamento
Vasco, que asegurara la adecuada representaci6n proporcional.
b) Solicitar del Gobierno del Estado la adopci6n de un proyecto de
ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposici6n de ley, delegando
ante dicha Camara a los miembros del Parlamento Vasco encargados
de su defensa.
c) Interponer el recurso de incdnstitucionalidad.

Capitulo II
(Del Gobierno Vasco y del Presidente o Lendakari)
Articulo 29
El Gobierno Vasto es eI brgano colegiado que ostenta las funciones
ejecutivas y administrativas del Pais Vasco.

Articulo 30
Las atribuciones del Gobierno y su organizaci6n, basada en un Presidente y Consejeros, asf como el Estatuto de sus miembros, seran regulados por el Parlamento.
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23'GN ATALA

28. artikulua
Gainera, Euskal Biltzarreari dagokio:
a) Euskal Herriko ordezkari izango diren senadoreak izendatzea,
Konstituzioaren 69.5 artikuluak dioenez, horretarako Euskal Biltzarreak berak emango duen lege batez seinalatuko duen prozeduraren

arauera.

b) Estatuko Gobernuari legegai bat eskatzea edota Kongresoko
mahaiari lege proposamen bat bidaltzea Euskal Biltzai-reko bazkideak
Ganbara horren aurrean delegatuz proposamena defenda dezaten.
c) Inkonstituzionalitatearen errekurtsoa jartzea.

a) Konstituzioaren 69.5 atalaren arabera, Euskalerriko ordezkari
izango diran Senadoreak izendatzea, Euskalerriko LegeginUa-Biltzarrak berak , ortarako egindako

Legeak aginduko duan eran
egingo da,- eta- Lege orretan
esango dan eran; Senadore
kiak boto-kopurtten' arauz banatukc dira.
b) Estaduko Gobernuari legegaiak
aurkeztu ditzala eskatzea, edo-ta
Estaduko Legegintza-Biltzarreko
Maiari legegaiakiaurkeztea,',auen
• alde mintzatukO . . diran. Euskalerriko Legegintia=Biltiarkideak
izendatuz.
c) KonstituziOak diOnaren kontra artutako erabakiefari gora jotzea.

II ATALURUA
Eus!,-.0 gobzrnua ta Iendakaria
Bigarren Kapitulua
(Euskal Gobernua eta Lehendakaria)
29. artikulua
Euskal Herriko funtzio exekutibo eta administratiboak bere eskutan
dituen organo kolegiatua Euskal Gobernua da.

30. artikulua
Gobernuaren atribuzioak eta bere organizazioa, Lehendakari batengan eta Kontseilariengan oinarriturik, halaber beronen bazkideen Estatutoa, Biltzarreak erregulatuko ditu.

29'GN

ATALA

Euzko Gobernua; Euzkadilo ErriAgintea ta Eginpidetza bere esku di-tuan gizataldea da

30'GN ATALA –

$

Gobernua, Len&Sta;ic etr KontseiIlariek osotuko aginpi- deak eta Erakunde-Legeak eta Gobernukoen eskUbide-araualc, LegeLa-Biltzarrak
-.
erabakiko ditu.
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Articulo 31
I. El Gobierno . Vasco cesa tras la celebraciim de elecciones del Parlamento, en el caso de 1:›rdida de la confianza parlamentaria o por
sion o fallecimiento de su Presidente.
2. El Gobierno cesante continuarâ en funciones hasta la toma de
posesin del nuevo Gobierno.

Articulo 32
I . El Gobierno responde politicamente de sus actub, de forma solidaria, ante el Parlamento Vasco, sin perjuicio de Ia responsabilidad
directa de cada miembro por su gestiOn respectiva.
2. El Presidente del Gobierno y sus miembros, durante su mandato y
por los actos delictivos cometidos en eI ambito territorial de la Comunidad AutOnoma, no podran ser detenidos ni retenidos sino en caso de
Ilagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpaciOn, prisiOn, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia
del Pais Vasco. Fuera del ambito territorial del Pais Vasco, la responsabilidad penal sera exigible en los mismos terminos ante la Sala de lo
Penal del Tribunal Supremo.
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31'GN ATALA

31. artikulua
1. Euskal Gobernua bertan behera geratzen da Biltzarre nagusirako
hauteskundeak egin ondoren, Biltzarreak bere konfidantza kentzen
dionean, edota Lehendakaria hiltzen denean.
2. Uzten duen Gobernua funtziotan jarraituko da harik eta Gobernu

berriak kargu berria hartu arte.

I. Euzko Gobernuaren aginte-aldia,
Euskalerriko Legegintza-Biltzarterako auteskundeak egin orduko bukatzen da. Onako auetan
ere bah Legegintza-Batzarrean
geiengoaren uste ona galtzen duanean; Lendakariak, garaiz leren,
kargua uzten duanean; eta bera
iltzen danean.
2. Aginte-aldia bukatu zaion Gobernuak bere eginkizunetan jarraitu
egingo du, Gobernu berria sortu
arte.
32'GN ATALA

32. artikulua
. Gobernuak gorputz bakar emango du bere egintzen erantzun poli-

tikoa Euskal Biltzarrearen aurrean, horretaz aparte bazkide bakoitzak
bere gestioaren erantzukizun zuzena duelarik.
2. Gobernuko Lehendakaria eta bazkideak, aginpidean dirauen
bitartean, Komunitate Autonomoan egin delitoengatik, ezingo dira
atxilotzerik eta gordetzerik izango, delito nabarien kasuan ez bada,
hobenduri diren, preso hartu, hauzitan sartu eta juzkatu behar diren ala
ez erabakitzea Euskal Herriko Justizi Hauzitegi Gorenari dagokiolarik.
Euskal Herriko barrutitik kanpora, beroiek izan dezaketen erantzukizun penala eskatu ahalko da Hauzitegi Goreneko Penal Aretoan.

1. Gobernuak bere osoan du Euskalerriko Legegintza-Biltzarraren
aurrean bere egintzen erriarekiko
erantzukizuna, baiña ortaz gaiilera, gobernukidebakpitzariAk_.
gokio nork
Ziniz6n2
neko erantzultizufil
2. Gobernuko Lendakaria eta gobernukideak;. agintzen dauden bitartean, ezin preso artu ta ezifi gittzapetuko dituzte Euskalerriko
muga-barruan egindakoengatik,
lege-austen arrapatuak izan ezik;
k bairia orduarý. reTEuskalerriko
Epaigintza Nagusiari dagokio sa., laketa., espetxezabtea, auzipetxea
ta epaiketaA'raSkitiea. Euskale; rriko kb.npOra, Estaduaren
Auzitegi.Góf'enio4en Zigor-Araibetakocragokio, neurri
berean,, zlgOir-erantzukizuna erabaltitzei
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Articulo 33
I. El Presidente del Gobierno sera designado de entre sus miembros
por el Parlamento Vasco y nombrado por el Rey.
2. El Presidente designa y separa los consejeros del Gobierno, dirige
su acci6n, ostentando a la vez la mas alta representaci6n del Pais Vasco
y la ordinaria del Estado en este territorio.
3. El Parlamento Vasco determinara por ley la forma de elecci6n, del
Presidente, y sus atribuciones, asi como las relaciones del Gobierno con
el Parlamento.

Capitulo III
(De la Administracinn de Justicia en el Pals Vasco)
Articulo 34
I. La organizaciOn de la AdministraciOn de Justicia en el Pais Vasco,
uue culminara en un Tribunal Superior con competencia en todo el
ritorio de la Comunidad Aut6noma y ante el que se agotartin
1.1cesivas instancias procesales, se estructurara de acuerdo con Io previsto en la Ley Organica del Poder Judicial.
La Comunidad Aut6noma, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 152 de la Constituci6n, participara en la organizaci6n de las
demarcaciones judiciales de ambito inferior a la provincia y en la localizaciOn de su capitalidad, fijando, en todo caso, su delimitaci6n.
2. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco serg
nombrado por el Rey.
3. En la Comunidad Aut6noma se facilitara el ejercicio de la acci6n
popular y la participaci6n en la Administraci6n de Justicia mediante la
instituci6n del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos
penales que la ley procesal determine.
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33'GN
4-

33. artikulua
I. Gobernuko Lehendakaria Euskal Biltzarreak hautatuko du bere
hdzkideen artetik, Erregeak izendatuko duelarik.
I ehendalonak hautatu eta bereziko ditu Gobernuko bazkideak.
herauen ihardunbidea zuzenduz. Halaber berak du Euskal Herriku
ordezkaritza gorena eta Estatuaren ordezkaritza arrunta lurralde honetan.
3. Euskal Biltzarrearen lege batez erabakiko da lehendakaria hautatzeko modua, beraren atribuzioak, baita Gobernuaren eta Biltzarrearen arteko harremanak ere.

'

1 Eustral&riko- Legeg ntza-1311tza-

rrak, berebatzarkideen'artetik aukeratuko du: Gobernuko Lendaeta Erregek izendatuko du.
•

2, LenCiakariak:jarri: eta- kenduko
ditu Gobernuko Kontseillariak:
berik-zairfdukO du auen ekintza;
bera da Euskalerrilto EriT- Aginte Gorengoa bere
- esku duana . ta lurralde ontan Es-

taduaren Ordezka'itza duana.
3. "EUskalerriko , Legeginta-Biltza-

,trak ezairikwelittilegë-bidez, batetik' LendaLaria aukeratzeko era
ta orien aginpideak, eta bestetik
Obbernu eta-arteko
;13t.';

III TALBURUA
Euskalirikd eiiaigintza •

34 GN ATA

Hirugarren Kapitulua
(Justizi Administrazioa Euskal Herrian)
34. artikuiva
I. Euskal Herriko Justizi Administrazioaren antolaketa, zeinak gailurrean Hauzitegi Nagusi bat izango baitu Komunitate Autonomo
osoan konpetentzia izango duena. berorren aurrean agortuko direlarik
bata bestearen ondoko prozeso eskabideak. Botere Judizialaren Lege
Organikoan datorrenaren arauera egituratuko da.
Konstituzioko 152. artikuluan erabakitzen denari jarraiki Komunitate Autonomoak probintziak baino ingurune txikiagoa duten barruti
judizialak eratzen parte hartuko du, bai beroien hiriburua seinalatzen
ere, dena-den horren muga finkatuz.
2. Euskal Herriko Justizi Hauzitegi Goreneko Presidentea Erregeak
izendatuko du.
3. Komunitate Autonomoaren barrutian ekintza herritarren ihardunaldiei erraztasunak emango zaizkie bai Justizi Administrazioan parte
hartzen utzi ere Epaimahaia eraikiz, prozeso iegeak erabakitzen duen
prozeso penalen erara eta arauera.

t. Euskalerriko Epaigintza-Erakundeak, Epaigintza Nagusia izango
du buru. Euskalerri osoan izango
du aginpidea. Epaiketa-bideak aipatzen dituzten auzi-aldi guztiek
beregan izango dute amaia, eta
Epaiketa Agintaritzari dagokion
Lege Nagusiak dion eran eratuko
da. -

Euskalerriak, , Konstituzioaren
1-52'gn. atalaren arabera, erki edo
probintzi bakoitzeko - auzi-barrutialc antolatzen eta epaiketarako
uriburuak aukeratzeoesku artuko
du, eta bakoitzari mugak ezarriko
2. Eilskalerriko Epaigintza Nagusiko Lendakaria, Erregek izendatyko du.
3. \Euskalerrian, Ziliegotzi-Erakundearen bidei,- ersiak epaigintzan
esku artzeko aukera izango du,
4aiketa-laide,Legeakdion era eta
eSkatien-duan- iigor. .
auitetan.
_

,
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Articulo 35
I. El nombramiento de los Magistrados, Jueces y Secretarios se efectuara en la forma prevista en las Leyes Organicas del Poder Judicial y
del Consejo General del Poder Judicial, siendo m 'erito preferente el
conocimiento del Derecho Foral Vasco y el del euskera, sin que pueda
establecerse excepci6n alguna por raz6n de naturaleza o de vecindad.
2. A instancias de la Comunidad Aut6noma, el 6rgano competente
debera convocar los concursos y oposiciones para cubrir las plazas
vacantes de Magistrados, Jueces y Secretarios del Pais Vasco, de
acuerdo con lo que disponga la Ley OrOnica del Poder Judicial. Las
plazas que quedasen vacantes en tales concursos y oposiciones, seran
cubiertas por el Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, aplicando
las normas que para este supuesto se contengan en la Ley Organica del
Poder Judicial.
3. Correspondera a la Comunidad Aut6noma, dentro de su territorio, la provisi6n del personal al servicio de la Administraci6n de Justicia y de los medios materiales y econ6micos necesarios para su funcionamiento, en los mismos t6-minos en que se reserve tal facultad al
Gobierno en Ia Ley Organica del Poder Judicial, valorandose preferentemente, en 1os sistemas de provisi6n del personal, el conocimiento, del
Derecho Foral Vasco y del euskera.
4. La Comunidad Aut6noma y el Ministerio de Justicia mantendran
la colaboraci6n precisa para la ordenada gesti6n de la competencia asumida por el Pais Vasco.
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35. artikulua
I. Magistratu, Epaikari eta ldazkarien izendapena Botere Judizialaren eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko Lege Organikoetan
aurrikusten den bezalaxe, egingo da, Euskal Zuzenbide Forala eta euskara ezagutzen dutenei lehentasuna emanez, izatasuna eta auzotasuna
dela eta, salbuespenik egin gabe.
2.Komunitate Autonomoaren eskakizunei jarraiki, organo konpetenteak deia zabalduko du lehiaketa eta oposizioetara Euskal Herriko
Magistratu, Epaikari eta Idazkarien postu hutsak betetzeko, Botere
Judizialaren Lege Organikoak agintzen duen bezala. Lehiaketa eta
oposizio horietan hutsik geratuko liratekeen postu hutsak Euskal
Herriko Justizi Hauzitegi Gorenak beteko lituzke, honelako kasuetarako Botere Judizialaren Lege Organikoan aipatzen diren arauak aplikattiz.
3. Bere eremuan Komunitate Autonomoari dagokio Justizi Administrazio zerbitzuko pertsonala eta bere funtzionamendurako behar
diren medio materialak eta ekonomikoak hornitzea, Botere Judizialaren Lege Organikoak eskubide hori Gobernuaren eskutan uzten duen
hitz beretan, pertsonala hornitzeko sistemetan Euskal Zuzenbide Forala eta euskara ezagutzen dutenei lehentasuna emango zaielarik.
4. Komunitate Autonomo eta Justizi Ministeritzaren artean behar
besteko kolaborazioa izango da Euskal Herriak hartu duen konpetentzia guztiz gestio egokiz betetzeko.

1. Goi-Epaikari, Epaikari eta Idazkariak, Auzi-Agintaritzari eta
Auzi-Agintaritzaren
riari:,;bUruzko: Lege .Naglisietan
esaten dan eran izendatuak izango
dira, eta ortarako Euskalerriko
Foru-Legedia ezagutzea, eta euskeraz jakitea, baliapide bereziak
izango dira, baifia ez da bereizterik
izango .sOtieku eta bizi-lekua,
gatik.
2. Euskalerriak eskaturik, dagokion
erakundeak eratu bear ditu, AuziAgintaritzari btiruzko Lege Nagusiak agintze'n duan eran. Leiakets
taŕ
oien ondoren utsik
diat/teii -karguak Euskalerriko
Epaigintza Nagusiak beteko ditu.
Epaiketa Agintaritzaren Lege Nagusiak orrelakoetarakO agintzen
Eusicalerriari: dagokio . bere lurralde-barruan,:Epaigintza serbitzurak6 -bear ' diran langilleak artzea, eta bere eginkizuna betetzeko
bear dituan ornigarriak eta dirutza antolatzea, aalmen ori
, ► giptaritza Lege Nagusian Goberrivaren esku gelditzen dan bezeia; izendapenak egiterakoan,
EuSkalerriko Foru-Lagedia
ta Ç;itskeraz jakitea, balia. pide beieliak 'izatigo dira.
4., Euskalerriak eta Estaduko Epai. gintza Zaingoak, Ruskalerriak
artutako. aginpidea
;egoki bunttti.: dezan, elkar-lana
egingo .dUte. ;-.:‘
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Articulo 36
La Policia Aut6noma Vasca, en cuanto actUe como Policia Judicial,
estara al servicio y bajo la dependencia de la Administraci6n de Justicia
en los terminos que dispongan las leyes proc,esales.

Capitulo IV
(De las Instituciones de los Territorios Histõricos)
Articulo 37
1. Los 6rganos forales de los Territorios Hist6ricos se regiran por el
r4imen juridico privativo de cada uno de ellos.
2. Lo dispuesto en el presente Estatuto no supondra alteraci6n de la
naturaleza del r4imen foral especifico o de las competencias de los
regimenes privativos de cada Territorio Histörico.
3. En todo caso tendran competencias exclusivas, dentro de sus respectivos territorios, en las siguientes materias:
a) Organizaci6n, rógimen y funcionamiento de sus propias Instituciones.
b) Elaboraci6n y aprobaci6n de sus presupuestos.
c) Demarcaciones territoriales de ambito supramunicipal para que
nn excedan los limites provinciales.
d) Reeimen de los bienes provinciales y municipales, tanto de dominio p6blico como patrimoniales o de propios y comunales.
e) R4imen electoral municipal.
f) Todas aquellas que se especifiquen en el presente Estatuto o que le
sean transferidas.
4. Les correspondera, asimismo, el desarrollo normativo y la ejecuci6n, dentro de su territorio, en las materias que el Parlarnento Vasco
señale.
5. Para la elecci6n de los 6rganos representativos de los Territorios
Hist6ricos se atendera a criterios de sufragio universal, libre, directo,
secreto y de representaci6n proporcional, con circunscripciones electorales que procuren una representaci6n adecuada de todas las zonas de
cada Territorio.
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36. artikulua
Euskal Polizia autonomoa, Polizia Judizial gisa ari denean, Justizi
Administrazioaren zerbitzuko eta dependentziaren barruan egongo da,
prozesu Iegeetan agintzen den arauera.

Fuskt2:.H.(o Ert

beWti9

Epaiketa-

serbitr.:an
du, Auziketa-

Leeen arra.

ALB U.RUA

3 i'GN ATALA

Laugarren Kapitulua
(Lurralde Historikoen Instituzioei buruz)
37. artikulua
I. Herrialde Historikoen organo foralak horietako bakoitzaren erregimen juridiko propioaren arauera antolatuko dira.
2. Estatuto honetan erabakitakoak ez darama berez Herrialde Historiko bakoitzaren erregimen foral bereziaren izaeraren eta erregimen
pribatiboen konpetzien edukiaren aldakuntzarik.
3. Nolanahi ere, konpetentzia esklusiboak izango dituzte, bakoitzak
bere lurraldean, ondoko gai hauei dagokienez:
a) Beren instituzio propioen antolamendu, erregimen eta ihardunbidea.
b) Beren presupostuen prestaketa eta onarpena.
c) Probintziako neurrien barruan dauden hesparru supramunizipaleko lurraldeen mugaketa.
d) Probintzia eta Udaletako ondasunen erregimena, nahiz daitezen
publik oak edo patrimonialak, propioak edo komunalak.
e) Udaletako hauteskunde erregimena.
f) Estatuto honetan seinalatuko diren guztiak edo eta beroien eskutan utziko direnak.
4. Beren esku izango dute, baita ere, beren Iurralde barrutian, Euskal
Biltzarreak zehaztutako gaien aurrerabidea eta burutzea.
5. Lurralde Historikoen ordezkaritza organoak hautatzerakoan,
hauteskunde orokor, lokabe, zuzen, sekreto eta proportziozko ordezkaritzazko irizpideak erabiliko dira, lurralde bakoitzeko zona guztien
ordezkaritza egokia emango duten hauteskunde hesparruak antolatuz.

1. Kondaira-Lurraldeetako Foruera.kundek, lurralde bakoitzeko
jatorrizko legecflaren esanera
egongo dira.
Araudi betetze, k ez du iñola
ere Kondaira-Lzralde bakoitzeko
jatorrizko Foru-Legearen izaera
aidatuko,
oiturazko azinpiderik ere ez.
3. Beti ere. Kondalra-Lurraldeetako
Eraktin,::e ba.ko:rz:ren muga-barruan. teralek bakarrik izango
dute .3.2inp:dea ondorer.go auetan:'
a) Beren erzitundd bereziak anto-

latr,ea. arauak eratzea ta
ekinbidea zaintzea.•
b) Beren d:rtl-erabilketa-asrnoak
aurrez •zer...1 ta onartzea.
c) tTria baiño zabal:go:() lurralde-mugaket:..k, erki edo
prob:ntzi;:n muza-barrun.i.
d) Erkien eta urien ondasunen
araubid-ak ezartzea, bai erriondasun eta bai erri-ondarekoenak ere, azkeneko auek naiz
udal-ondasunak, naiz auzo-ondasunak izan.
e) Udal auteskundeetako legegintza.
f) Araudi ontan izendaturik dauden g uztiak, eta bere eskuetan
ipintzen zaizkienak.
.4. Era berean, Euskalerriko Legegintza-Biltzarrak adierazten
tuan gaietan, lurralde-barruan
arauak ezartzea, eta ekinbidea
zaintzea.
S. Kondaira-Lurraldeetako Erri-Ordezkari erakundeak autatzerakoan, ordezkarien aulkiak auteskunde orokor, aske, zuzeneko,
ixilkakoz eta boto-kopuruen
arauz banatuko dira. Auteskunde-barrutien Mugak lurralde
bakoitzeko eskualde guztiek ordezkaritza egokia izateko eran
ezarriko dira.

Capitulo V
(Del control de los poderes del Pa►s Vasco)

Articulo 38
1. Las Leyes del Parlamento Vasco solamente se someteran al control
de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional.
2. Para los supuestos previstos en el articulo 150.1 de la Constituckm
se estara a lo que en el mismo se dispone.
3. Los actos y acuerdos y las normas reglamentarias emanadas de los
Organos ejecutivos y administrativos del Pais Vasco seran recurribles
ante la JurisdicciOn Contencioso-Administrativa.

Articulo 39
Los conflictos de competencia que se puedan suscitar entre las instituciones de la Comunidad Autbnoma y 1as de cada uno de sus Territorios Histbricos se someteran a la decisibn de una comisibn arbitral, formada por un mirnero igual de representantes designados libremente por
el Gobierno Vasco y por la Diputaci6n Foral del Territorio interesado
y presidida por e1 Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Pais
Vasco, conforme al procedimiento que una Ley del Parlamentp Vasco
determine.

Titulo III
(Hacienda y Patrimonio)
Articulo 40
Para e1 adecuado ejercicio y financiacidn de sus competencias, el Pals
Vasco dispondra de su propia Hacienda Aut6noma.
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V ATALBURUA
Euskalerriko aginpideen
_ zainketa

Bosgarren Kapitulua

38'GN ATALA
l. Euskalerriko Legegintza-Biltzarrak egindako Legeak Konstitu-

(Euskal Herriko ahalmenen kontrolari buruz)

38. artikulua
I. Euskal Biltzarrearen legeak, beren konstituzionalitatearen kontrolerako Hauzitegi Konstituzionalari menpekotuko zaizkio bakarrik.
2. Konstituzioko 150.1 artikuluan aurrikusten diren supuestoetan
artik ulu berorretan esaten denaren arauera jokatuko da.
3. Euskal Herriko administrazio eta exekuzio organoetatik etorririko ekintza, akordio eta arau reglamentarioak errekurrigarri izango dira
jurisdikzio kontentzioso-administratiboaren aurrean.

-1\i!aiari
onek

2-"!

7217.ki0 '

"":_k erabaki
esanetara

ala ez.

egiftak

2. Konstituzioak 150.1 atalean aipat-

zen dituan arazoetan, atal orrek
berak diona egingo da.
3. Euskalerriko Agintaritza ta Zaingoen egintzaren, erabakien eta berak ezarritako arauen kontra, Estaduak ortarako duan AgintaritzaAurkako Epaigintzara (JurisdicciOn Contencioso-Administrativa
dalakora) jo daiteke.

39"Giv ATALA
Euskalerriko Legegi:-Itza-Biltzarrak
legez ezar- ko duan t..paiketa-bidez,
Euskalerr sorako Erakundeen eta
Kondaira rralde bakoitzekoen ar-.
tean sort ,itezken aalrnen-eztabai, dak, Era i-Batzorde batek epaituko ditu. atzorde au, Euzko Gobernuak batetik, eta auzian alderdi dan Lurraldeko Foru-Aldundiak bestetik, erdi-bana, eta nor-nai
aukeratzeko askatasunez, izendatuko
dute. Batzorde-buru Euskalerriko
Epaigintza Nagusiko Lendakaria
izango da.

39. artikulua
Komunitate Autonomoaren eta Herrialde Historiko bakoitzaren instituzioen artean sor daitezkeen liskarrak Euskal Gobernuak eta interesaturik dagoen lurraldeko Diputazio Foralak erdibana izendatutako
ordezkariek osaturiko eta Euskal Herriko Justizi Hauzitegi Goreneko
presidenteak presiditutako arbitro batzorde baten erabakiari menpetuko zaizkio. Euskal Bitzarrearen lee batek erabakiriko prozeduraren
arauera.
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Hirugarren buruz

4.

'

(Hazienda eta Ondarea)
40. artikulua
Berari dagozkion eginbehar eta finantziaketak egokienik buru ditzan
:uskal Herriak bere Hazienda Autonomoa izango du.
L.

• f,

0 Cla.

1 kc4..a
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Articulo 41
1. Las relaciones de orden tributario entre el Estado y el Pais Vasco
ue,ndran reguladas mediante el sistema foral tradicional de Ccncierto
econ6mico o Convenios.
2. El contenido de( regimen de concierto respetara y se acomodara a
los siguientes principios y bases:
a) Las instituciones competentes de los Territorios Hist6ricos podran
mantener, establecer y regular, dentro de su Territorio, el regimen tributario, atendiendo a la estructura general impositiva del Estado, a las
normas que para la coordinaci6n, armonizaci6n fiscal y colaboraci6n
con el Estado se contengan en el propio Concierto, y a las que dicte el
Parlamento Vasco para , identicas finalidades dentro de la Comunidad
Aut6notna. El Concierto se aprobara por Ley.
- b) La exacci6n, gesii6n, liquidaci6n, recaudacidn e inspecci6n de
todos los impuestos, salvo los que se integran en la Renta de Aduanas y
Ios que actualmente se recaudan a traves de Monopolios Fiseales, se
efectuara dentro de cada Territorio Hist6rico, por las respectivas Diputaciones Forales, sin perjuicio de la colaboraci6n con el Estado y su alta
inspecci6n.
c) Las instituciones competentes de los Territorios Hist6ricos adoptaran los acuerdos pertinentes con objeto de aplicar en sus respectivos
territorios las normas fiscales de caracter excepcional y coyuntural que
el Estado decida aplicar al Territorio comn, estableciendose igual
periodo de vigencia que el señalado para estas.

d) La aportaci6n del Pais Vasco al Estado consistira en un cupo global, integrado por los correspondientes a cada uno de sus Territorios,
como contribucifin a todas las cargas . del Estado que no asuma
Comunidad Aut6noma.
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11'GN. krA Lik
eta Euskelerri arteko
Zerwat.orra0 arreffianak.

ForwEratudettalik dato-

-;r1 Zerftgbunkirt eta
41. artikulua
Estatu eta Euskal Herriaren arteko zerga mailako harremanak,
aintzinako erara, Kontzertu ekonomiko eta Komenio sistemaz erregulatuak izango dira.
2. Kontzertu Erregimenaren edukiak ondoko printzipio eta oinarriak errespetatuko ditu eta beroiei egokituko zaie:
a) Herrialde Historikoetako instituzio bidezkoek, bere hesparruan,
ferga erregimena mantenhu, ezarri eta erregulatu ahal izango dute,
Estatuaren egitura orokor inpositiboari, kontzertu berean Estatuarekin
koordinazio, fiskal armonizazio eta kolaborazioa izateko agertzen
diren arauei eta Komunitate Autonomoaren barruan helburu berdinak
lortzeko euskal Biltzarreak diktatuko dituenei kasu eginez. Kontzertua
Legez onartuko da.
•
b) Zerga guztien exakzio, gestio, likidazio, bilketa eta inspekzioa,
Aduanen Errentan sartzen direnak eta gaurregun Monopolio Fiskalen
bidez biltzen direnak izan ezik, Herrialde HistOriko bakoitzeau, bertako Diputazio Foralek egingo dute, guztiori Estatuarekin behar den
kolaborazioaren eta beronen goi-goiko inspekzioaren kaltetan izan
gabe.
c) Herrialde Historikoetako erakunde konpetenteek gisako akordioak hartuko dituzte Estatuak lurralde komunari aplikatzea erabakiko dituen exzepzio eta koiuntural jitezko arau fiskalak bakoitzak bere
lurraldean aplika ditzan, haietan hainbat denbora egingo dutelarik
zutik hemengoetan.

arewerg.::_

itun
dt.ra.

Zerga-itu.n.beKa OnUoren(zo
areue"esorun te, ftv..8
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a) Kondaira-Lurraldetan arazo
auetan egirpide duten erakundeek. be:en lurralde•barruan,
jarrai
eta s3idu baditÙne,

ta btrauen arauak ezarri
ere bai, rnuga auek kontuan
artuz: Estaduko zerza-egitura
orokorra• Itunb.en berean Estacluarekin arremanak izateko,
zergak elkar-egokitzeko ta elkar-lada eratzeko ciiran
arauak, eta Euskalerri!to Legegint:a-Biltzarrak Euskalerrir
asn,lo auetarako ertan,zo
ditu

b) MuQa-Zerga ta Estaduaren
diran
Nionopolio bidez
zerzez beste
eskea,
ordainketa antolar ..
garbIketa e2itea,
zainkeu, Kendaira-Lur !e
Fo,-; . Aldundiak egingo ditu,
, kiko elkarlana ta are; ;11n-begiratuaren kaltean 12 - 'Li eizk. •
c) Estaduak, giro bt.rr.:1 batean
eta aldi baterako,
Lurralde osora'..w dituan zer.za-arak ,:Eietzeko,
Easkalt:rrian
dtiten erakir
egoki
erkak.:
rV

d) Euskal Herriak Estatuari egingo dion aportazioa gopuru oso bat
izango da, eta komunitate autonomoak bere gain hartzen ez dituen
Estatuak hartutako kargen kontribuzio gisa lurralde bakoitzak emandako gopuruez osatuko da.

ezarritakoen epe berc15-an.
d) Eu.-1alerrialc E.Ç.aduari ematekoa., Osol;o ...Zerga-Sari .bat
izango da, Lurralde bakoitzak
ernan bearrekoz osotua, - Euska'.erriak bere gain artzen ez •
ditua.n diru-zama guztietan
Laguntzeko.
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e) Para el señalamiento de , los cupos correspondientes a cada Territorio Histdrico que integran el cupo global antes setialado se constituira
una Comisidn Mixta integrada, de una parte, por un representante de
cada Diputaci6n Foral y otros tantos del Gobierno Vasco, y de otra,
por un namero igual de representantes de la Administraci6n del
Estado. El cupo asi acordado se aprobara por Ley con la periodicidad
que se fije en el Concierto, sin perjuicio de su actualizaci6n anual por el
procedimiento que se establezca igualmente en el Concierto.
f) El regimen de Concierto se aplicara de acuerdo con el principio de
solidaridad a que se refieren los articulos 138 y 156 de la Constitucidn.

Articulo 42
Los ingresos de la Hacienda General del Pais Vasco estathn constituidos por:
•
• a) Las aportaciones que efect6en las Diputaciones Forales, como
expresi6n de la contribuci6n de los Territorios Histdricos a los gastos•
presupuestarios del Pais Vasco. Una Ley del Parlamento Vasco establecera los criterios de distribucidn equitativa y el procedimiento por el
que, a tenor de aquellos, se convendra y haran efectivas las aportaciones de cada Territorio Hist6rico.
b) Los rendimientos de los impuestos propios de la Comunidad
Autdnoma que establezca el Parlamento Vasco, de acuerdo con lo establecido en el articulo 157 de la Constituci6n y en la Ley Organica sobre
financiacidn de las Comunidades Autdnomas.
c) Transferencias del Fondo de Compensaci6n Interterritorial y otras
asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de Derecho
Privado.
e) El producto de las operaciones de cradito y emisiones de Deuda.
f) Por cualesquiera otros ingresos que puedan establecerse en virtud
de lo dispuesto en la Constituci6n y en el presente Estatuto.
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e) Aipaturiko gopuru osoa osatzen duten lurralde bakoitzari dagozkion gopuruak izendatzeko eta erabakitzen diren epeetan berritzeko,
batzorde mixto bat Osatuko da, zein alde batetik Diputazio Foral
bakoitzeko ordezkari batez eta Euskal Gobernuko beste hainbestez eta,
bestetik, Estatu Administrazioko beste hainbeste ordezkariz osatuko
baita. Honela ematea erabakiko den gopurua Legez onartua izango da
Kontzertuan seinalatuko den aldioro, urtekal gaurkotu daitekeelarik
Kontzertuan seinalatuko den prozeduraz.
f) 138 eta 156. artikuluetan aipatzen den solidaritate printzipioaren
arauera aplikatuko da Kontzertu erregimena.

e) : n : 7aturik dagon C>oico
osotuko duten
nd2.iralurraide _
:okion
.)?,) dan
iszo, oneca era,o Bitariko
da:
ordezkari b na, eta
Luzko Gobernuoak "beste ainbeste; eta bestetik, Êstaduko
Agintaritzak izendatuak beste
guzti ojek ainbat. Offela erabakitako Zerga-Saria, Legez
onartua izango da3tunbenean
esango dan
barruan,
urtean beingo sarieguneratzea ere egin aal izango da.
fl Zerga-Itunbena, 1:onstituzioa1en 138 ta I56'gn aialetan ezarrit2ko Elkar-Lagunu Oifiarrien arabera bcteko da
42'GN ATALA

42. artikulua
Euskal Herriko Hazienda Orokorraren sarrerak honela izango . dira: '
a) Herrialde Historikoak Euskal Herriko presupostu gastuetarako • •
egindako kontribuzioaren adierazgarri bezala Diputazio Foralek
•
emandako emaitzak. Euskal Biltzarreko lege batek erabakiko ditu
banaketa berdintasunerako irizpide eta Herrialde Historiko bakoitzaren aportazioak erabaki eta emateko erabiliko den prozedura.
b) Euskal Biltzarreak erabakiko dituen Komunitate Autonomoaren
zerga propioen etekinak, Komunitate Autonomoen finantzaketaz
Konstituzioko 157. artikuluan eta Lege Organikoan esaten denaren
arauera.
c) Territorioen arteko Konpentsazio Fondotik egindako transferentziak eta Estatuko presupostu orokorren kargura eta kontura beste zenbait emaitza.
d) Bere patrimoniotik sorturiko etekinak eta eskubide pribatuzko
sarrerak .
e) Kredito operazioen eta Zor emisioen produktoa:
f) Konstituzioan eta Estatuto honetan erabakitakoaren arauera
antola daitekeen beste edozein sarrera.

Euskaierriko Ogasuntza onako auetatik osotuko da:
a) Euskalerriko diru-eralkiztinetarako Kor daira-Lurral dee: i.:-..enean Fon.1-.41dundiek err: bearko dituztenal:.. Euskaierri• , Legegintza-Biltzarrak Lege-bidez
esango du zer . bide erabiii;ko dan,
Lurralde bakoitzak entan
duan zerga .zenbatekoa izango
dan erabakitzeko, eta zein eratan
ordaindukc duan, -eta bakoitzari
dagoki3n neurri zuzena nola erabakiko dan argituz.
b) Euskalerriko Legegintza-Biltzarrak Euskalerrirako ezarritako
zergen etekiriak, Konstituzioaren
157'gn ataiean, eta AutonorniLurraldeen • diru-sortzeari buruzko Lege Nag-usian -agindutakoen arabera.
c) Estaduko Lurralde-arteko Berdintze-Dirutzatik jasotakoak eta
' -Erabilketa OroEstaduaren Diru
korrari ordainketak gutxitzetik
datozkionak.d) Bere ondareak sortzen dituan etekiriak eta Lurraldea jabe duten
ogasunetatik.sortutakoak.
e) Dirua -zorrean artz,etik eta ErriZorrak egitetik.
f) Konstituzioan eta Araudi ontan
agindutakoaren indarrez ezarri
daltezken beste edozein diru bidez.
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11.

Articulo 43
1. Se integraran en el patrimonio de la • Comunidad Aut6noma Vasca
los derechos y bienes del Estado u otros organismos pdblicos afectos a
servicios y competencias asumidas por dicha Comunidad.
2. El Parlamento Vasco resolvera sobre los drganos del Pais Vasco a
quienes se transferira la propiedad o uso de dichos bienes y derechos.
3. Una Ley del Parlamento VaSco regulara la administraci6n, defensa
y conservacidn del patrImonio del Pais Vasco.

Articulo 44
Los Presupuestos Generales del Pais Vasco contendran los ingresos y
gastos de la actividad pUblica general y seršn elaborados por el
Gobierno Vasco y aprobados por el Parlamento Vasco, de acuerdo con
las normas que 6te establezca.

Articulo 45
1. La Comunidad Aut6noma del Pais Vasco podra emitir deuda
pablica para financiar gastos de inversidn.
• 2. El volumen y caracteristicas de las emisiones se establecethn de
acuerdo con la crienaci6n general de la politica crediticia y en coordinaci6n con el Estado.
3. Los titulos emitidos tendrtht la consideraci6n de fondos p6blicos a
todos los efectos.

43'GN ATALA

1. Etiskalerriak .bere gain artut2ko
serbitzu ta aginpideel dagozkien.
43. artikulua
1. Euskal Komunitate Autonomoaren jabegoarenak izango dira
aurrerantzean Komunitate honek bere gain hartu dituen zerbitzu eta
konpetentziekin zerikusirik duten Estatuaren edo eta beste organismo
publikoen eskubideak eta ondasunak.
2. Euskal Biltzarreak erabakiko du eskubide eta ondasun horien
jabegoa edo erabilpena Euskal Herriko zein organori utziko zaion.
3. Euskal Biltzarrearen lege batek erregulatuko du Euskal Herriko
ondarearen administrazio. defentsa eta kontserbazioa.
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44. artikulua
Euskal Herriko presupostu orokorrek bere barne hartuko dituzte
aktibitate publiko orokorraren diru sarrera eta gastuak; Euskal Gobernuak elaboratuko ditu eta Euskal Biltzarreak onartuko berak ezartzen
dituen arauen arauera.
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eralkizunak
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dira, eta Euzko
LÝ;izango dira,
ezarr-ita.'?..o
gintza-BiKzarrai;,
enianak.
.arauen . arabera.
45'GN

45. artikulua
1. Euskal Herriko Komunitate Autonomoak inbertsio gastuak
finantzatzeko zor publikoaren agiriak eman ditzake.
2. Emisioen gopurua eta ezaugarriak politika kreditiziaren antolaketa orokorraren arauerakoak izango dira eta Estatuaz kolaboratuz egingo.
3. Emango diren tituluak, ondorio guztietarako, fondo publiko
bezala joko dira.

ATALA

I. Euskalerriak
kuratzeko Err :,-Zorral. egin ciiizake*.
2. Erri-Zorren neurr', T2 zea-riasunak, kreditulegeer
arrerrei begira
rnanetan erabal:3ko dn.a.
3. Euskalerrial: sa'Idutako zor-agiriak, erri-diruat joko ciira ondo.
rio guztietarako.
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Titulo IV
(De la reforma del Estatuto)
Articulo 46
I. La reforma del Estatuto se ajustara al siguiente procedimiento:
a aI Parlamento Vasco, a propuesta de
a) La iniciativa corresponder
, al Gobierno Vasco o a las Cortes
una quinta parte de sus componente s
Generales del Estado espafiol.
La propuesta habra de ser aprobada por el Parlamento Vasco por
b)
mayoria absoluta.
Requerir, en todo caso, la aprobaci6n de las Cortes Generales del
c)
Estado mediante Ley Orghica.
Finalmente, precisar4 la aprobaci6n de los electores,.mediante red)
ferendum.
podra ser facultado, por delegaci6n expresa del
2. El Gobierno.Vasc o
Estado, para convocar los referendums a que se refiere el presente articulo.

Articulo 47
I. No obstante lo dispuesto en el articulo anterior, cuando la reforma
tuviera por objeto una mera alteraci6n de la organizaci6n de los poderes del Pais Vasco y no afectara a las relaciones de la Comunidad Aut6noma con el Estado o a los regimenes forales privativos de los Territorios Hist6ricos, se podra proceder de la siguiente mdnera:
• a) Elaboraci6n del proyecto de reforma por el Parlamento Vasco.
b) Consultas a las Cortes Generales y a las Juntas Generales.
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GV induirua
IV Burua
(Estatutoaren erreforma)

46. artikulua

Autonoini-araudi onen eraberritzea

Prozedura honi jarraiki egingo da Estatutoaren erreforma:
Euskal Biltzarreari dagokio aurrea hartzea, bere bazkideetako
etik batek Euskal Gobernuari edo Espainol Estatuko Gorte Jeneraroposatu ondoren.
Euskal Biltzarreak, gehiengo absolutuz, onartu behar du proposa-

46'GN ATALA

Dena dela, ezinbestekoa da Lege Organikoaren bidez Estatuko
te Jeneralen onarpena.

1.

Azkenik, referendumaren bitartez hautesleek ontzat eman beharlute.

Autonorni-Araudi Onen eraberritzea bide oni jarraituz egingo

Estatuak espreski beronen eskutan ordezkatu eta gero, Euskal
,ernuak badu eskubiderik artikulu honen gai diren referendumetara

da:

;giteko,

a) Eraberritzeari asiera ematea
onako aueri dagokie: Euskalertiko Legegintza-Biltzarrari,
biltzarkideen arteko gutxienez
bostetatikbaten eskariz; naiz
Euzko GObern
uari; naiz Estaduko "Cortes Generales- diralakoel.
-b)

Erab:-.rritze lege-gaia, Euskalerriko Lege?intza-Biizzarra.
r-i£o
o- : a bea.rko

c) Beti ere, Estaduaren "Cortes
Generales" diraltoek
Nagusia onartzea bearrezkoa
izango da.
.

d) Azkenik, autesleek erri-galdeketa bidez .baieztea bearreko
izango da.
2. Estaduak bereziki emandako baimenez, Euzko Gobernuak errigaldeketak eratu ditzake.

4 7'GN ATALA
47. artikulua
. Aurreko artikuluan besterik erabaki arren, erreformaren helburua
xedea Euskal Herriko botereen antolaketaren aldaketa soila litzatenean, eta Komunitate Autonomoaren eta Estatuaren arteko harrretekin zerikusirik ez lukeenean edo eta Herrialde Historikoen erregiforal propioek ukituko ez lituzkeenean, ondoan esango den bezala
Ituko da:
Erreforma proiektela Euskal Parlamentuak elaboratuko du.
Gorte Jeneralei eta Junta Nagusiei aholkua eskatuko zaie.

1. Aurreko athlean esandakoaz gaihera, Autonomi-Araudiaren
EuskaIer:iko aginpideen
burzkoa
arEupicie
eta

.1a-

ren arteko arremanak, eta Kondaira-Lurralde bakoitzeko ForuLegeak aldatzen ei dituanean,
beste bide oni jarraituz egin daiteke:.
a) Eraberritze lege-gaia Euskalerriko Legegintza-Biltzarrak
egingo du.
b) "C-ortes Generales" diralakoei
eta Kondaira-Lurtaldeetako
Ba-__ar Na2usiei eskatuko zaie.
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c) Si en el plazo de treinta dias a partir de la recepcid de la consulta
ningUn 6rgano consultado se declarase afectado por la reforma, se convocarš, debidamente autorizado, un referendum sobre el texto propuesto.
d) Finalmente se requerira la aprobacid de las Cortes Generales
mediante Ley Org
e) Si en el plazo señalado en la letra c) alguno de los 6rganos consultados se declarase afectado por la reforma, esta habli de seguir el procedimiento previsto en el articulo 46, dndose por cumplidos los trknites de los apartados a) y b) del rnimero 1 del mencionado articulo.
2. En el caso de que se produjera la hip6tesis prevista en la disposici6n transitoria cuarta de la Constituci6n, el Congreso y el Senado, en
sesi6n conjunta y siguiendo el procedimiento reglamentario que de
comfin acuerdo determinen, establecerãn por mayoria absoluta, que
requisitos de los establecidos en el articulo 46 se aplicarki para la
reforma del Estatuto, que debethn, en todo caso, incluir la aprobaci6n
del 6rgano foral competente, la aprobaci6n mediante, ley Úrganica por
las Cortes Generales y el referendum del conjunto de los Territorios
afectados.
3. El segundo inciso de la letra b) del nnmero 6 del articulo 17 del
Estatuto podth ser suprimido por mayor ►a de tres quintos del Congreso
y el Senado, y aprobaciÓn del Parlamento Vasco con posterior referendum convocado al efecto, debidamente autorizado.
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c) iritzi-eskaera
ogeitarnar (-P:un
zia eskatu
ril

dutenetik

f..
ri•

lege-gaiari buruzko erri-galdeketa bat egingo da.
c) Aholkua eskatu ondoko hogeita hamar egunetan erreformaz ukiturik gertatuko litzatekeen organorik agertzen ez bada, behar diren baimenak lortu ondoren, proposatu den testuaz referendum egiteko deia
zabalduko da.
d) Azken buruan, Lege Organikoaren bidez emango den Gorte Jeneralen onarpena galdegingo da.
e) c) letran seinalatu den epean kontsulta egin zaien organoetako batzuek erreformaz ukiturik geratu direla aditzera ematen badute 46.
artikuluan aurrikusten den prozedurari helduko zaio, aipatu artikuluko
1 zenbakiko a) eta b) apartatuetako tramiteak bete direla joko delarik.

e) Iritzia eskatti".zaienetako eth,
• 'Icunderen
atal -,ontako:c).

2. Konstituzioko agindu iragankor laugarrenean aurrikusten den

zatian -aipatutako epe-barruan

hipotesia ematen bada, Kongresoak eta Senatuak, elkarrekin bileran
bildurik eta beroien artean onartuko edo aukeratuko duten prozedura
legezkoaren arauera, gehiengo absolutuz, Estatutoaren erreformarako
46. artikuluan datozen betebeharretatik zein aplikatuko diren erabakiko dute, dena den, beharrezkoa izango delarik organo foral konpetentearen onarpena, lege organikoaren bitartez Gorte Jeneralen onarpena
eta ukiturik geratu diren Herrialde guztietako referenduma.
3. Estatutoaren 17. artikuluko 6. zenbakian datorren b) letraren
bigarren intzisoa bazter utz daiteke baldin eta horretarako Kongreso
eta Senatuko bostetik hiruren gehiengoa bada, eta behar diren baimen
guztiekin eta referendumara deitu ondoren, Euskal Biltzarreak onartzen badu.

d) Azkenik, Estaduaren "Cortes
-GeneraleS- diralakoek LegeNagusiz .onartzea -,bearrezkoa
izango da.

• eraberritzearen .aufica mintiatzen danean, 46'gn atalean erabakitako bidea jarraitu gearko
.
eraberritze lege-gaiak, atal
ortako eta b) zatietanesanak
betetzat emanik.
2. Konstituzioko laugarren Erabaki
Iragankorrean aipatutakoa gertatu ezkero, Estaduko "Congre' soa" eta • "Senadoa" -diralakoak,
biak baterako billeran eta biak
iritzi .batez erabakitako; arau-bidez, •46'gn atalean esandako bal' -:! --dintzetatik bete bearrekOak zein
.r . dira.n. rgeiengO osoz erabakiko
dute. Baldintza auen artean gut'xienez" onako . eginkizun auek
izango dira: dagokion Foru-Era' kundeak onartu bearko du; "Cortes Generales" diralakoek Lege-Nagusiz 'onarth bearlo dute, et.2
legegaiarekin zer ikusia duten Lurraldeak:bat egiftik, erri-gaIdeketa
.;
3. „AutOnOthi-Aratidi ontako 17'gn
'ateko . -45-',gri.:zeribakiaren izkiarēŕt bigarren'zatia;-Co
. ngreso••eta
- -•,"Seriado":"-diritiakoen bostetatik
iruko':-_ -Belertoak sIendu dezake,
Euskalerriko LegegIntza: Biltza• ,rrak ala onartu ezkero, eta ondo.ren, bear cian bairr}enez egindako
erri-galdeketan or artu ezlero.
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DisposiciOn adicional
La aceptaci6n del r6gimen de autonomia que se establece en el presente Estatuto no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechn, uue
cumu tal le hubieran pudidu currespunder en sirtud de su histurta,
podran ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento juridico.

Disposiciones transitorias
PRIMERA. A partir de la aprobaci6n definitiva de este Estatuto el
'Consejo General Vasco convoca., en un plazo mbtimo de 60 dias,
elecciones para el Parlamento Vasco, que habran de celebrarse dentro
de los cuatro meses siguientes a la fecha de su convocatoria.
A estos efectos, cada Territorio Hist6rico de los que integren la
Comunidad Aut6noma, constituira una circunscripci6n electoral. Los
partidos politicos, coaliciones de los mismos y agrupaciones electorales
podrn presentar candidaturas en cada circunscripci6n electoral en listas cerradas y bloqueadas. El reparto de escahos se realizara mediante
el sistema proporcional. El nUmero de Parlamentarios por cada circunscripci6n sera de veinte.
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Agindu gehigarria
Estatuto honetan finkatu den erregimen autonomikoaren onarpenak
ez du esan nahi, Euskal Herriari herri gisa historian barrena dagozkiokeen eskubideei uko egiten zaienik, ordenamendu juridikoak erabakitzen duenaren arauera gaurkotu daitezkeelarik.

e garrizko
erabakia
Autonomi-Araudi ontako araubidea
ontzat artzeak ez du esan nai Euskalerriak, erri danez, bere kondairatik
datozkioken eskubideak eskutik utzi
dituanik. i Eskubide oiek, Estaduko
Legediaren arabera eguneratuak izan
daitezke.

Erabala
iragank.

• ..

LENENGOA
Agindu iragankorrak
LEHENBIZIKOA. Estatutoa erabat onartu eta 60 egun baino lehenago, Eusko Kontseilu Nagusiak Euskal Biltzarrea aukeratzeko hauteskundeak egin eraziko ditu, deia zabaldu eta ondoko lau hilabeteetan
ospatuko direlarik.
Halarik, Komunitate Autonomoa osatzen duen Herrialde Historiko
bakoitzak, bere hauteskunde barrutia eratuko du. Alderdi politiko,
horien koalizio eta talde elektoralek beren hautagiak aurkez ditzakete
hauteskunde barruti bakoitzean, beti ere zerrenda itxi eta blokeatuetan.
Eskainuen banaketa, sistema proportzionalez egingo da. Barruti
bakoitzean hogei Parlamentari izango dira.

Autonomi-Araudi ' oni azken-onartzea eman zaionetik irurogei eglin
baifto leen, Euzko-Kontseilly
siak Euskalerriko I.egegM'tia=Biltzarra aukeratzeko auteskunde-deia
egingo du, eta dei 'egin dan-egunetik
lau illabete barruan egin bearrekoak
dira auteskunde oiek.:
.
Ortarako,, u4kalerrikp- K9ndairaLurraldeetako bakoitza, auteskundebarruti bat izango da.
autesdiek, alderdi 7elkarteek
kunde-taldeek beren aut4ai-zerrenda beteak reta aurkeztu ditzakete. Ordezkari-aulkiak
boto-kopuruen arauz bankuke dira:
Lurralde bakoitzak ogei biltzarkide
;„.
izango ditu._
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Una vez celebradas las elecciones, el Consejo General del Pais Vasco
convocath al Parlamento electo en el plazo de 30 dias para que proceda
aI nombramiento del Presidente del Gobierno Vasco.
La eleccibn del Presidente necesitara en primera votaciOn la mayoria
absoluta de la Unara, y, caso de no obtenerla, la mayoria simple, en
sucesiva o sucesivas votaciones.
Si en el plazo de 60 dias desde la constituci6n del Parlamento no se
hubiera elegido Presidente del Gobierno, se procedera a la disoluci6n
de la Cknara y a la convocatoria de nuevas elecciones.
Con caracter supletorio seran aplicables las normas dictadas para
regular las elecciones generales del 15 de junio de 1977, asi como el
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados.

SEGUNDA. Una comisi6n mixta, integrada por igual mimero de
representantes del Gobierno Vasco y del Gobierno del Estado, reunida
en el plazo mk(imo de un mes a partir de la constituciÓn de aquEl, estableceth las normas conforme a las que se transferiran a la Comunidad
Aut0noma las competencias que le corresponden en virtud del presente
Estatuto y los medios personales y materiales necesarios para el pleno
ejercicio de las mismas, llevando a cabo las oportunas transferencias.
A la entrada en vigor del presente Estatuto, se entenderãn transferidas, con carkter definitivo, las competencias y recursos ya traspasados
para esa fecha al Consejo General Vasco.
Serk% respetados todos los derechos adquiridos de cualquier orden y
naturaleza que en el momento de la transferencia tengan los funcionarios y personal adscritos a los servicios estatales o de otras instituciones
pUblicas objeto de dichas transferencias.

TERCERA. I. Las transferencias que hayan de realizarse en materia
de enseñanza, tanto de los medios patrimoniales como personales, con
lo que el Estado atiende actualmente sus servicios en el Pais Vasco, se
realizarãn conforme a los programas y calendarios que establezca la
Comisiõn mixta de Transferencias que se crea en la DispoSiciÓn Transitoria segunda.
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Auteskunde lbndoren, Euzko Kontseillu Naguak
ogeitamar .
eguneko
„
.
epe barruart bildu arazik6 du LegeginUa-Biltzar -berria, Euzko Gobernuko Lendakaria izendatu dezan.
Len dakaria -ankeratzeko:Legegintza-

Hauteskundeak ospatu ondoan, hamabost egun baino lehenago,
Eusko Kontseilu Nagusiak arestian hautatua izan den Biltzarrea bil
eraziko , du Euskal Gobernuko Lehendakaria aukera dezan.
Lehendakariak, hautatua izateko, lehenbiziko bozketan, Ganbararen gehiengo abtsolutua behar du, eta lortzen ez baldin badu, gehiengo
sinplea ondokoan edo hurrengoetan.
Biltzarrea eraiki eta ondoko hirurogei egunetan Gobernuko Lehendakaria oraindik aukeratu gabe baldin bada, Ganbara desegin eta hauteskunde berriak egingo dira.
Besterik ezinean eta ordezko gisa 1977ko ekainaren I5ean hauteskunde orokorrak erregulatzeko eman ziren arauak aplikagarri daitez-

Biltzarrean geiengo osoa lortu bear
da lenengo auta-aldian, eta ori lortu
ezik, naikoa izango da geiengo soilla
urrengo auta-aldietan. Euskalerriko
Legegintza-Biltzarra -tratu danetik
irurogei eguneko epe-barruan, Gobernuko: Lendakaria .aukeratzerik
16rtu ez. bada, , •uskalerTiko Legegintza-Biltzarraien aginte-aldia amaibeste autestutzat emango
.
kunde-deia egingo

ke, halaber oraino indarrean dagoen Diputatuen Kongresoko Araute-

gia.

BIGARRENA. Estatuto honen arauera Komunitate Autonomoari
dagozkion konpetentziak eta horien . ariketarako beharko diren medio
pertsonalak eta materialak beronen esku nola utziko diren jakiteko,
Euskal Gobernua eraiki eta hilabete baino lehenago, Euskal Biltzarre
eta Estatuko Gobernuko ordezkari gopuru berdinez osaturik dagokeen
Batzorde mixtoak arau zehatzak emango ditu, behar diren transferentziak banatuz.
Estatuto hau indarrean sartuko delarik, behin betiko transferiturik
dirateke ordurako Eusko Kontseilu Nagusiaren eskutan utzi ziren konpetentzia eta errekurtso guztiak.
Transferentziak egin diren zerbitzu estatal edo beste edozein erakunde publikotan adskribaturik zeuden funtzionari eta pertsonek transferentzia egin orduan zituzketen moeta, maila eta era guztietako eskubideak izango dituzte.

Beste legerik ezean-197'go ekainillaŕen 15'eko auteskunde orokorretaraleo atera ziran—arguak erabil dai-:
tezke, edo EStaduko "Congeso de
los Diputades" dalakeak dituan auteskunde arauak štrefbaizt...

Euzko Oobernu4e-n.et,a Estaduko
Gobernuaren Ordi411-1-k!npuni berdifiez osotutako:Bitarilto Batzorde
batek, Euzko "C.yeb6nua eratu ,ta andik illabete batzartuta,
Euzko. Got;ervu.ak -AutonomiAraudl onen' aginduz Euskalerriari
dagozkion aginpideak eskuratzeko,
eta aginpide oietaz bete-betean baliatzeko, arek bear dituan erri-langilleak
eta diru ta ornigarriak eskuratz- ,o
araubidea erabakiko du. Era bere
bidezko diran aginpide.eskuratzeak
ere erabakiko ditu.
Autonomi-Araudi au indar izaten asi
aurretik, Eusko Kontseillu Nagt iari
eskuratu zaizkion eskubide ta t
bideak, E.uskaierriari betirako eskuAginpide-langille
ratutzat joko dira.
ta .Kargudunert lanetiko eskubide
zuztiel,7diran inaillakoak dirala, osoosoan eutslo zaie...
_

HIRUGARRENA. I. Irakaskuntzaren alorrean egin beharreko
transferentziak, bai ondareei eta bai pertsonei dagokienez, zeinekin
betetzen baititu Estatuak bere zerbitzuak gaurregun Euskal Herrian,
Bigarren Agindu Iragankorrean sortzen den Transferentzi Batzorde
Mixtoak ezarriko dituen egitarau eta kalendarioaren arauera egingo
dira.

IRUGARRENA.
,"
.1. Irakaskintza :aiorrean egin bearreko aginpide-eskuratzeak, au
da,:,Estadual;;;orain Euskalerriko
serbitzuel . eusteko. bere esku di–.tuart Ondasuetalangilleak, bigat-ren Erabaki Iragankorraren esanera sortukofian Bitariko A ginpide-Eskuraue Batzordeak eratuko dituan egitarau ta epeen arabera egingo dira.
_
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2. EI traspaso de los servicios de enseñanza se harš, a la Comunidad
Aut6noma o, en su caso, a las Diputaciones Forales.

CUARTA. La Junta de Seguridad que se crea en virtud de lo prevenido en el articulo 17 determinara el Estatuto, Reglamento, dotaciones,
composici6n numerica, estructura y reclutamiento de los Cuerpos de
Policia Aut6noma, cuyos mandos se designarãn entre Jefes y Oficiales
de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, mientras presten servicios en estos Cuerpos, pasarki a la situaci6n administrativa que prevea la Ley de Policia de las Comunidades Aut6nomas o a
la que determinen los Ministerios de Defensa e Interior, quedando
excluidos en esta situaci6n del fuero castrense. Las licencias de armaÇ
corresponden en todo caso al Estado.

QUINTA. La Comisi6n mixta de Transferencias que se crea para la
aplicaci6n de este Estatuto establecera los oportunos convenios
mediante los cuales la Comunidad Aut6noma asumir la gesti6n del
regimen econ6mico de la Seguridad Social, dentro de su carkter unitario y del respeto al principio de solidaridad, segUn procedimientos, plazos y compromisos que, para una ordenada gesti6n, se contengan en
tales convenios.

SEXTA. La coordinaci6n en la ejecuci6n prevista en el articulo 19.2
sera de aplicaci6n en el supuesto de que el Estado atribuya, en rógimen
de concesi6n, a la Comunidad Aut6noma Vasca la utilizaci6n de alg6n
nuevo canal de televisi6n, de titularidad estatal, que se cree especificamente para su emisi6n en el ambito territorial del Pais Vasco, en los tórminos que prevea la citada concesi6n.

(
2. I rakask untzak o zerbitzuen eskualdaketa, Komunitate Autono- u u
0.1 ri egingo zaio, edo eta Diputazio Foralei, hala beharrez
gero

2. Irakaskintza-serbitzuetako aginpide-eskuratzea, Euskalerriko
Agintaritzari egingo zaio, naiz
Foru-Aldundiei, ala bear izan ezkero.

LAUGARRENA

Autonorni-Araudi onen 17'gn ata',ean esark"-koaren indarrez sortuko'
dan Segurantzi-Batzordeak erabakiko ditu Autonorni-Ertzaingoaren
Erakunde Arat araubidea, taldebaraketa, tai de ba_koitzaren zenbana1-, (
egitura ta ertzain berrien bilEstaduke "Fuerzas Armadas c ralakoetaLik eta Segurantzi-Taluee a buruzagi ta Ofizialgo artetik
izenthtuko dira Ertzain-Erakundeen
buru izango diranak. - Beren serbitzua
Erakunde auetan beteko duten bitartean, Euskalerriko Ertzain-Legediak
agintzen duan eran ariko dira, edb-ta
Estaduko Barne-Zaingoak, naiz Estaduko Guda-Zaingoak erabakiko
duan erara, e a egbera ontan diran
bitartean, gu, loste-forutik kanpora
geidituko dira. Izkillu-bairnenak EstIduari dagozkio nolanai ere.

LAUGARRENA. 17. artikuluan aurrikusten denaren arauera sortuko den Seguritate Juntak erabakiko ditu Polizi Autonomoko Gorputzen Estatutoa, Arautegia, hornizioak, zenbakia, egitura eta nondik
nola bildu beharrekoa. Horien buruak, Estatuko Seguritate Gorputzetatik eta Indar Harmatuetako Buruzagi eta Ofizialen artetik hautatuak
izango dira, zeinak beren zerbitzuak gorputz horietan prestatzen dituzten bitartean Komunitate Autonomoen Polizi Legeak aurrikusten duen
egoera administratiboaren mendean egongo baitira, edo Defentsa eta
Barne Arazoetako Ministeritzek erabakiko dutenaren mendean, azken
kasu honetan militar forutik at geldituko liratekeelarik. Harma lizentziak, beti ere, Estatuari dagozkio.

•

%.

BOSGARRENA
BOSGARRENA. Estatuto honen aplikapenerako sortuko den
Transferentzi Batzorde Mixtoak burutuko ditu komenio egokiak, zeinen bidez Komunitate Autonomoak bere esku hartuko baitu Seguru
Sozialaren erregimen ekonomikoaren gestioa, beti batasunezko joerarekin eta solidaritatezko printzipioari jarraiki, gestio ordenatu batetarako komenio horietan erabakiko diren prozedura, epe eta konpromezuei jarraituz.

Euskalerriak Gizarte-Segurantza
diru-erabilketaren ardura bere esku
artu dezan, Autonomi-Araudi au betetzeko dan Bitarlo Aginpidetza-Eskuratte Batzordeak, bidezko itunak
egingo ditu. Itun auek, bertari aipatzen diran bide, epe ta betebearren
arabera egingo dira.
SEIGARRENA
Saioak bereziki- Euskalerrirako
egingo dituan ikusirrati-erakunde berri bat Estaduak sortu ta bere esku

SEIGARRENA. 19.2 artikuluan aurrikusten dena burutzeko, koordinaketa bat egingo da, baldin eta Estatuak, kontzesio gisa, Euskal
Komunitate Autonomoari tituluz estatala izango litzatekeen telebistako kanale berri bat erabiltzeko ahalmena emango balio. Kanale horrek
Euskal Herriaren hesparrura mugatu beharko luke, eta aipatu kontzesioak aurrikusten duen eran gainera.

eukirik, Euskalerriaren eskuetan erabiltze-baimenez ipuu ezkero, Autonomi-Araudi onen 19.2 atalean aipatzen diran arremanak kontuan izatekoak dira, erabiltze-baimenak berak esango duan eran.
o:
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SEPTIMA. I. Mientras las Cortes Generales no elaboren las leyes
bkicas o generales a las que este Estatuto se refiere y/o el Parlamento
Vasco no legisle sobre las materias de su competencia, continuar gn en
vigor las actuales leyes del Estado que se refieren a dichas materias, sin
perjuicio de que su ejecuci6n se lleve a cabo por la Comunidad Aut6noma en los casos asi previstos en este Estatuto.
2. Lo previsto en el articulo 23.1 de este Estatuto se entenderg sin perjuicio de las peculiaridades que por su propia naturaleza puedan requerir. respecto al gmbito territorial de prestaci6n, determinados servicios
de la Administraci6n Civil del Estado.

OCTAVA. El primer Concierto Econ6mico que se celebre con posterioridad a la aprobaci6n del presente Estatuto se inspirar g en el contenido material del vigente Concierto Econ6mico con la provincia de
Alava, sin que suponga detrimento alguno para la provincia, y en el no
se concertarg la imposici6n del Estado sobre alcoholes.

NOVENA. Una vez promulgada la Ley Orggnica que apruebe este
Estatuto, el Consejo General Vasco podr g acordar el asumir la denominaci6n de Gobierno Provisional del Pais Vasco, conservando en todo
caso sus actuales funciones y regimen juridico hasta que se de cumplimiento a lo previsto en la Disposici6n Transitoria primera del mismo.

6 13

ZAZPIGARRÉNA
ZAZPIGARRENA. I. Estatuto honek aipatzen dituen oinarrizko
legeak edo lege orokorrak Gorte Jeneralek elaboratzen ez dituzten
bitartean, edo eta Euskal Biltzarreak bere konpetentziako gaiei buruz
legerik ematen ez duen bitartean, oraindaino indarrean dirauen Estatuaren legeek jarraituko dute aurrerantzean ere gai horiei buruz, guztiorien burutzea Komunitate Autonomoaren esku egongo delarik Estatuto honetan aurrikusten diren kasuetan bederen.
2. Estatuto honen 23.2 artikuluan aurrikusten denak, ez du trabarik
suposatuko beren jite propioarengatik, eta lurralde hesparruari dagokionez, Estatuko Administrazio Zibilaren zenbait zerbitzuk bere prestamenerako eska ditzakeen berezitasunentzako.

Autonorni-Araudi onek aipatzen.

dituan lege mugagarriak edo lege
• orokorrak "Cortes Generales" diralakoek eratzen ez dituzten bitartean, edo-ta Euskalerriko Legegintza-Biltzarrak berari dagozkionetan legerik ematen ez duan bitartean, oieri buruz gaur
Estaduak dauikan Iegeek aginduko dute, naiz-ta Autonotni-

Araudi onek erabal..en dituan
arazoetan Euskalerria bera izan
legeak betetzera eramango dituana.
2. Estaduko Iritar Lege-Agintaritzapean jarraituko duten zenbait serbitzuk duten lurralde-rnugen berezitasunagatik, Autonom:-,
Araudi onek 23.1 atalean dioni
osorik ezin beteko da.
ZORTZIGARRENA

ZORTZIGARRENA. Estatuto hau onartu ondoren ospatuko den
lehen Kontzertu Ekonomikoa, Arabarentzako indarren dirauen Kontzertu Ekonomikoaren eduki materialean inspiratuko da, probintziarentzat inolako kalterik suposatu gabe, eta bertan ez da kontzertatuko
alkoholei buruzko Estatuaren inposaketarik.

AutOriorni-Araudi au onartu ondoren egingo dan lenengo Zerga-Itunbena, Estadua eta Araba'ko Aldundiaren artean indarrean dagon
Zerga-Itunbenaren diru-arauetan oiiiarrituko da; erki edo probintzi
orrentzat iñolako kalterik gabe, et»..
gaiiiera, Itunben ortan ez da Estaduak duan alkool-zergarik aipatuko
BEDERATZIGARRENA
Autonomi-:Araudi au onartuko dual
Lege-Nagusia indarrean eiartzen da
nean. Euzko korttseillu Nagu.sia
"Bitarteko FmknArko Gobernua"

BEDERATZIGARRENA. Behin Estatuto hau onartzen duen Lege
Organikoa aldarrikatuz gero, Eusko Kontseilu Nagusiak har dezake,
hala nahi izanez gero, bere izentzat «Euskal Herriko Gobernu Probisional » deitura, orain arteko funtzio eta erregimen juridiko berarekin
ordea, Lege horren lehen Agindu Iragankor'rean aurrikusten dena bete
arazi dadin arte.

izena beretzafart2ea erabaki dezake,
bere esku dituan eginkizunak eta
bere leenagoko lege-araubidea jarraituz, lenengo Erabaki Iragankorrak
diona gertatu arte.
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I.

LAN HAU NOLA SORTU DEN

E4tatutuaAen ea6/242Aapena ukuetan haAtu nuenean ez nuen nLk hoA.‹:
estudatzeko bute a)smon.i,k. Ez nuen 12)Utka eg4;teko aismoALk bateAe. Zuzen
btide-h.Lteg.(:a pAutatzen

jokabidea izan da

den tade batean haAtzen dut paAte eta yune
auAAena eu6kaAaz eg,(Inda dagoena azteAtu e.ta dauden

/anetata, guztLetat.i.k ahat deLa, Zuzenbidean baUagaAA,‘".

daUzUgu-

keen h“z tekwdzoak Utdu, geAo guAe lanean guztL hobez baUatuiul, Zuzen

ahaUk eta egoUen bat eukaAaz tajutu ahal 4:zateko.

Glihe banne-g.i.Ao honetan, Lstatutua eukaAaz emana zuteta. entzun -

nuen, eta behehata e6kuAatu eta behtata Utzak bLttzen ha4.<1 rUntzen, pen
t6atuz: dokumentu o“.z4".al baten .citzuLpena deta eta hoA eAabtzen cUAen Utzah deAA4oA kontuan eduki behavtekoak dheta guAe Gancha,

nola ekemu aiskotako zuzenb...de-ga&k 4aAtzen cUAen E6tat.£tuan, ba .sekutako uzta .i.zango nueta b.i.Ltzeko. JakLn, ben,U2, ondo exe ondo neUen noLako

koAapLeoak eta pAobLemak 4:zaten d‹:Aen haako dokumentuetan ewskaAaAentzat,
eta

hoA41 zeA edo no.La ehabaUta ote zegoen jaUteko ..01A.dzaz eta be-

AoAtata laguntza haundia .Lzateko upeAantzatan ekin

GeAo,

u4te eta upeAo ez bezatakoa ateha baLt zLtzaidan, po.X.i,

k-£ pdtaL dena azteAtzen eta kiLLU.ka bat egten

ko eta gutx,&.4teko a4moz, eta bai kA.c,taa

n4: ► tza4:on, ez ezute
bat eg.Í.naz, Eztatutua

bezaCako dokumentu bat eu4kevuz nata eman behaA .Utzateheen

e.ta

ad.i.eAazteko. Ganenia barieUexi, lan ho)U. eg.61 duteneil aAteth izALtaak
untuko z,(1Aeta guAe Zuzenbde-Uzteg41a)zentzat, etia guzt .,(1z ctizze.<1,tu7z.ûz -

edukL nahL nLtuen nexe eAantzu ► ak eta exabakLak. HoAAa dena e4an! HLtz egL
teko moduan exe ahat,Lk eta hotzen eta objet.thoen egLten 4aLatu naLz,
ha4exxeALk eta L4ekaALk ageAtu gabe. Jokab4".de edo eAAexentzL puntutzat honako hauek Lzan dLtut: doLta4una eta zehazta4una Ltzu/penaxen a/deta; htiztegL teknLko bat egLteko baUo duten a/a ez, beAtan eubL/tzen dLxen daULa ZuzenbLde-

hLtz eta e4a/dLek; Utz egLteko moduaAL dagoUonez,

an exabLazen den maLtako e,ta e4tLeoko hLzkexa, emazta4unaAL eta aleAgaAA.4"...ta4unaA4, ukonLk egLn gabe wo4kL.

E4tatutua dokumentu

da.

E4tatutua dokumento eiLzLa/a da eta exdaxaz pent4atu eta LdatzLa
go,Lnvut.- -

du

Euf8, lzwzapenak-,-

= eta= atofijza =-Ízatelao

o lao

ntuan

beitcuL -

puntu_hau. HeLbuAua /Ltzateke, -eu4kaAazko- Ltzu/pena eAe_eAaAazizoa be

za/a eta bezaLn o&,Íal Lzatea. HoAxek ukatzen.du, Ltzu/pena .Lzan dadL/a gazteLexazkoaAekLn 040AD le,ial; uaten dLtuenak ez d.‹,tza/a c4an ez
xeheago ez zabaiago; ez aAgLago ez-Leunago,--ez boAtLtzago-ez ahuiago,
ezex exant4L gabe eta ezex kendu gabe.

E4tatutua ZuzenbLde-exemuko dokumentu teknLko bat da.

E4tatutwz ZuzenbLde-eAemuko dokumentu tekriLkoa da. Ez dago egLna
jende xeheaAL gauzak expUkatzeko, baiita baL legegLzon eta gobeAnaAi.e.i. LigLebLdeak maxkatu, ukubLde-eAemuak mugatu, zex badaLtekeen eta zex ez

da‹:tekeen

eta ganbL adLtzetta emateko. Beitaz, Ltzu/penak exe tehmlo -

mad_a howdtan mug4:tu behaAko du baL Utzetan,

e6a/d.i..etan,

gauzak

banatze e,ta ad(leitaztekoan. Utz eg4:teko modua edo e4t4:Loa exe ZuzenUdean
denaAen antzekoa 4.zango da. Honna gutd gonabeheAa nata bunu-

ekahU
xatzen dudan

E4tatutuanen eukaAapen bat.

Em.412,("..na

EAa4Unean -<:tzutpen ezbeAd.t:naFz paAekatu

cUtugu: Eu4kena-

zaintzat zabaldu eta hemen azteAtu duguna, X.GaAmenct&-k e4ka,i..nLtako -<:tzue- .
pen o.zLat.a, e,ta geuk ukac:ntzen dugun beUn-beUneko U.Augan)Len Ltzwepen
bat.

HonAettutako, E4tatutuko pa4aAte jak,Ln batzuk aukeAatu cUtugu:

IV.

ITZULPENARI BURUZ ERITZI OROKORRA

Euskarazko textua bakarrik irakurriz gero, badirudi nahiko poliki
dagoela eta herrikoi gainera. Baina erdarazkoarekin konparatzen baldin ba
da, orduan agertzen eta ulertzen da nola lortu den itxurazko erraztasun hori. Hain zuzen ere, esaldia torpetzen, moteltzen eta zailtzen duten hi. tzak, intzisoak eta bestelako frase-puntak, eta frase osoak ere, bazterre
ra utziaz eta, okerrago dena, textua bera bihurrituaz ere. Ikus segidako
puntuok:

1) Gaiaren aldetik, utzi ezin daitezkeen hainbat hitz, deitura, titulu,
intziso eta esaldi ez dira itzuli. E.B.:

6.5) La Comunidad aut6noma del PaÍs Vasco = Euskalerri bakarrik itzuli
da. Comanidad Aut6noma titulua ez da ia sekula itzuli.
7.2.a) La mayoria de los Ayuntamientos interesados: interesados ez da
itzuli.
7.2.b) Votos v&lidos emitidos: emitidos ez da itzuli.
11.1) Cuando este transporte no saZga de su territorio ez da itzuli
16.) En aplicaci6n ez da itzuli
17.1,) El rêgimen de poZticia Aut6noma ez da itzuli.
17.1,) En todo caso ez da itzuli.

V.

27.4,) La iniciativa popular para Za presentaci6n de proposiciones de
Ley, que hayan de ser tramitadas por el Parla ► ento Vasco, se regular,:z por ēste mediante ley, de acuerdo con lo que establez
ca Za Ley Org6nica prevista en el articulo 83 de la Constituciön: dena itzultzeke dago.

28.b) Delegando ante dicha Cdmara: ez da itzuli.

33.2,) A Za vez ez da itzuli.

33.2,) Representaci6m ordinaria: ordinaria ez da
34.2,) El ejercicio de Za acci6n popular ez da
37.4,) Les corresponder6 ez da itzuli.
42.c,) Otras asignaciones ez da itzuli.
I.Erabaki irangakorrean.) En un plazo m6ximo: måximo ez da itzuli.
V.)

Que para una ordenada gesti6n ez da itzuli

etab.,etab....

2) Gaztelerazko textuak ez dakartzan zenbait gauza jarri egiten da, beharrik gabe. E.b.:

6.2,) el uso de ambas Zenguas = izkuntza biak erabiltzeko

eskubidea.

Eskubidea sobra dago.

10.33,) Calificaci6n legal = Estadu-legez
da textuan aipatzen.

izeridatuak. Estaturik ez

VI.

20.3,) E1 Patis Vasco ejeeutara los tratados y convenios = Estaduak bes
erresumekin egindako itun eta itzarpenak. Nundik atera di-

ra hor Estadu eta erresumekin?
21.1,) Si

Cortes GeneraZes o alguna de las Cámaras = - "Cortes Gene

rales" oietako BiZtzar biek, naiz bietatik batek. Textuan ez -

da ageri ez Biltzar biek ez bietatik batek. Konpara behar lukeei
itzulpena: Korte GeneraZek edo Ganbaretatik batek:

37.2,) No supondriz alteraci6n =

ez

du inola

aldatuko. Inola sobra

dago, gehiegi esaten du.
41.2,1) Podr&n mantener, establecer y regular

eZ rgimen tributario

= zerga-itunbenekin jarrai dezakete, eta galdu badituzte, bireraiki ta berauen arauak ezarri ere bai. Itzulpena gaizki egote

gainera, eta gaZdu badituzte ez da ageri erdarazkoan.

II. Erabaki iragankorrean.)

Serizn respetados todos Zos dereehos = esku-

bide guztiei oso-osoan eutsiko zaie. Oso-osoan ez-dakar textuak

eta gainera gaizki dago hor.

3) Benetan gaizki itzulitako textuak erruz dira. E.b.:
1.)

Comunidad = lurralde (=territorio).

6.5.,) Comunidad = giza-talde (='grupo humano).
7 .1,) Municipio = uri (= ciudad).
9.1,) Ciudadano del Pais Vasco = legezko euskaldun = vasoo de ley,
vasco autentico).
9.2,b) Condiciones de trabajo = Zanbide (= trabajo, profesiOn, metodo.
de trabajo...).

VII.

9.2.d) Individuo = norbera

uno mismo).

14.1,c) En e1 orden contencioso-administrativo = Edozein agintaritza-mai
llaren aurkako auzien saillean (= en la secciOn de pleitos con-

tra cualquier grado de autoridad).
20.5,) En cuanto afecten a materias de espectifico interês para el Patis
Vasco = bereziki Euskalerrian gertatzen diran aZdakuntzetan

especialmente en los cambios que ocurren en el Pais Vasco).
27.1,) Diputacticin Permanente = Bitarte-Ordezkaritza (= delegaciOn interina?).
27.3,) Los pertiodos ordinarios de sesiones durarân como mtinimo ocho me
ses al año = Batzarraldi arruntak urtean gutxienaz zortzi i//abetekoak izango dira (= las sesiones ordinarias sern por lo me

nos de ocho meses al año !!!).
29.)

ide horribreS)--.:
02-;-ano Coiegiado:=:gia-rta/dedr-(-7-ge'ntio;-grupO

30.)

Organizaciân = Erakunde-Zegeak (=. leyes institucionales).

32.1,) Responde poltiticamente = erriarekiko erantzukizuna (= responsabilidad para con el pueblo).
32.2,) Actos delictivos = egindakoak (=

las cosas realizadas).

37.2,) Lo dispuesto en eZ presente Estatuto = Araudi au betetzeak (= el
cumplimiento de esta Normativa).
37.5,) Organos representrativos = erri-ordezkari Erakundea k (= institu
ciones de representantes populares).
38.3,) Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa = Estaduak ortarako duan
Agintaritza-Aurkako Epaigintza (= sentenciamiento contra Jefatu-

ra, Autoridad, que el Gobierno tiene para eso???).

VI II.

39.)

Instituciones de la Comunidad Aut6noma = Euskalerri osorako era
kundeak (= instituciones para todo el Pais Vasco).

42.)

Ingresos de Za Hacienda General = Ogasunak (= bienes).

42.b,) Financiaci6n = diru-sortzea (= sacar dinero).
42.c) TranSferencias = Jasotakoak (= lo recibido)
45.2) En coordinaci6n con el Estado = Estaduarekin arremanetan (= en
relaciones con el Estado).
VI. Erabaki Iragankorrean.) Canal de Televisi6n = Ikusirrati-erakunde
(= instituciOn

de radio para ver???). Etab., etab. asko...

4) Batzutan originalean ematen diren ideien ordena aldatzen da beharrik ga
be. E.B.:

17.1,) Extradicci6n (1) y expulsi6n (2) = arrotzak atzerrira botatzea
(2) ta erbesteko auzipetuak erriratu araztea (1) (= a los extra

ños echarlos al extranjero (2) y a los extranjeros bajo pleito
hacerlos volver al pueblo (1) ???).
19.3,) Regular (1), crear (2) y mantener (3) = sortu (2), beroien arauak
ezarri .(1) eta zaindu (3). Etab...

I X.

5) Erdaraz esanahi zehatza duten hitz asko, idea bera oso nolabait ematen
duten hitzekin itzultzen da euskaraz, doitasunaren kaltetan. E.B.:

6.2,) Garantizar = zaindu (= cuidar).

6.2,) Regular = arauak ezarri (=

10.10,)

aplicar norms).

Acuicultura = uretako azkuntza (= orianza de lo de las aguas).

10.15,) Ordenaci6n farmacdutica . = sendagai-legeak (= leyes de medicinas).
10.15,) Higiene = osasun-legeak (= leyes sobre la salud).
13.1,)- Administracidn de justicia-=epaigintza-eraketa (= formaciOn-de
la realizaciOn de sentencia ?).
17.1,) Orden pUblico = erriaren pakea

(=-1a paz del pueblo).

17.1,) Emigraci6n e inmigraci6n = atzerriratzea eta erriratzea (= ir al
extranjero e ir al pueblo).
17.2,) Policia = ertzain

policia municipal, cuidador del pueblo).

18.4,) Administrar = zaindu (= cuidar).
Eta beste etab. asko... Ikusi hurrengo numeroa ere.

6) Hitzak ez

ftn ra

beti esanahi berdinez erabiltzen eta Zuzenbidean hitz tekni

ko ezberdin direnak termino bat beraz itzultzen dira euskaraz. E.B.:

Erakunde = institucion (6.4,); organizaci6n (34.1,); administraci6n (17.3,1
6rgano (14.d); cuerpo (de seguridad) (17.1); canaZ de televisi6n

(VI. Erabaki Iragankorrean); organismo (43.1,)...

Legegintza-BiZtzar = Parlamento (10.3,); el Congreso (28.b); C6mara (/.Era

baki Iragankorrean); Asamblea Legislativa da hori hitzez hitz,
eta kontzeptu hau ere behar da.
Cámara = Legegintza-biltzar (I. Erabaki Iragankorrean); BiZtzar (27.3,);
Batza (10.21,).

Agintaritza = instituci6n (17.5,b); administraci6in (11.1,b); Poder (Judi-

cial) (35.1,); Poderes P5iblicos (18.5,); Comunidad Aut6noma
(111.2, Erabaki Iragankorrean).

Organizaci6n =--erakunde (34.1, ); aginte-bide (-3.); --araupide -(47.1, );
arauak ezartzea (13.2,); antolatzea (37.3,a).

Comunidad Aut6noma = Autonomi-Lurralde (1.); Euskalerri (10.); EuskaZerri
ko Agintaritza (111.2, Erabaki Iragankorrean). Beste askotan ez

da euskaratzen.
Arau =

-norma (10.24,1; -ley -(1- );- ordenaci6n -(12.-2,a).

BaZtzu = instituci6n (10.26, ); cooperativa (10.23,); empresa (11.2,b).
Instituci6n =-erakunde--(6.4,-) ; agintaritza (1-7-. 5 „ b )-;--ba-Ztzu (10.-26, ) .

Eta beste asko...

7) Bitxikeriak: E.b.: "Congreso n eta Senado" diraZakoak (47.3,); "Cortes

Ge

neraZes" diralakoak (47.1,b); DNI (17.1); "Fuerzas Armadas" dira
Zakoak (IV. Erabaki Iragankorrean). Horiek denak gazteleraz utzi

dira, itzuli gabe.

8) Hizkera-mailari eta estiloari dagokionez ere askotan behartzen.da jatorriz
ko textua, maila arruntago batean emanaz. E.b.:

9.1 5 )

son los establecidos en la Constituciân = Konstituzioan daudenak
dira (= son los que est5n en la ConstituciOn),(Konstituzioan zehaztutakoak, finkatutakoak, dira esan ordez).

9.2,c) Adoptarân aquellas medidas que tiendan a fomentar el incremento
del empleo = Lan-aukerak ugaritzeko egiFiaalak egitea (= hacer

los posibles para multiplicar las oportunidades de trabajo), enplegua gehitzera doazen neurribideak hartuko dituzte edo Enple
guaren gehitzea sustatzea -suspertzea, indartzea- bilatzen duten
neurribideak hartuko dituzte edo esan ordez).

10.39,) Politica de Za tercera edad = Zartzaroari dagokion eginpidea (Hirugarren adinari dagokion poZitika edo esan ordez).

15.)

Y con respeto a Za institucion establecida por eZ articulo 54 de
la Constituci6n = Konstituzioak 54.gn atalean diona (= lo que di

ce la ConstituciOn en la parte 54),(Konstituzioaren 54. artikuluak
ezarritako erakundea errespetatuz esan beharrean).

17.6,b) A travs de procedimientos constitucionales = Konstituzioaren esa
netara jokatuz (= actuando segUn lo dicho por la ConstituciOn),
(Konstituziozko prozeduren bidez edo esan ordez).

16.4,) La alta inspecci6n conducente al cumplimiento de Zas funciones =
Eginkizunetarako gain-begiratua (= mirada superficial, edo super

visiOn para los quehaceres), (Gain-begiratua, betebeharrak bete
daitezen edo esan ordez).

XII.

21.)

Es el (Derecho) aplicable con preferencia a cuaZquier otro =
Beste (Zege) guztien gainetik daude (= esta por encima de todas

las derrs (leyes)), (Eta (Zuzenbide) hori da beste guztien aurre
tik aplikaNehar dena edo esan beharrean).

34.2,) El Presidente

sera nombrado por el Rey = Lendakaria Erregek

izendatuko du (= al Presidente lo nombrar5. el Rey), (Lehendakaria
Erregek izendatua izango da esan ordez).

28.a) Mediante el procedimiento que se señale en una ley = Legeak agin
duko duan eran (= camo lo mande la Ley), (Lege batean adieraziko, zehaztuko, den prozedura bati jarraituz edo esan beharrean).

Etab...

9) Batzutan erdarazkoa hitz edo esaldi tekniko batez eman beharrean, berorren
explikazioa, edo explikazio bat, ematen da. E.b.:

10.29,) La Bolsa = Balio-agirien Merkatu Nagusia (= el mercado mayor de
docunentos de valor).
17.1,) Orden Pablico = Erriaren pakea (= la paz del pueblo).
I4.1,c) En el orden contencioso-administrativo = Edozein agintaritza-mai
Zaren aurkako auzien saillean (= en la secciOn de pleitos contra

cualquier grado de autoridad), (Eztabaida- eta administrazio-sai
lean edo esan ordez).

XIII.

28.c) Recurso

de inconstitucionalidad = Konstituzioak dionaren kontra

artutako erabakietan gora jotzea (= el recurrir en las decisiones tomadas contra lo que dice la ConstituciOn), fEz-konstituzio
nal izateagatik gora-jotzea edo inkonstituzionalitateagatik gora-jotzea edo esan ordez).

31.1,) Por dimisi6n = Garaiz leen kargua uzten duanean (= cuando deja

el cargo antes de tiempo), iDimisioz esan_beharrean).
Etab...

10) Gramatika aldetik ere skats dezente dago. E.b.:

10.29,) Regulaci6n = auen arauak ezartzea--thauei arauak ezartzea-esanordez).
31.1,)

Antes

de tiempo = garaiz leen (garaia baino lehen esan ordez).

37.3,f) Bere eskuetan ipintzen-zaizkienak--(berre-=N
bestela bere
41.1,) Entre el Estado y

zaizki-E-nalt aia

zaizki-O-nak behar du izan).

el

Pais Vasco = Estadu eta Euskalerri arteko

(= entre Estados y Paises Vascos), (Estaduaren eta Euskal
rriaren arteko esan beharrean).

I.Erabaki Iragankorrean.) En un plazo merximo de sesenta dias (=60) = Iru
rogei

egun baino leen (=60-1=59), (gehienik hirurogei egun barru

esan beharrean).

LABURTUZ

Laburtuz, bat dago argi eta garbi: itzulpen honek ez duela ofizial
edo ofizalkide izateko balio. Eta nere saminik haundiena hortxe dago, ez dela erdarazkoaren berdina eta berriiere gaztelerazkoa beharko dela aipatu
Estatutuaren textu zihurrik aurkeztu nahi denean.

Zuzenbide-hiztegiaren edo hizkeraren T aldetik sOrtzen-den problema
teknikorik ez du bat-bakari=rik-ere erabakitzen,- gu garenuallan behintzat. Beraz, guk eskuartean dugun lanarentzat ez digu ezer, baina ez
ta ezertxo ere ordea, ematen.

Hau ez diot inoren kontrako haserretan-eta_bai-guztion penatan. Ho
rrenbeste lan egin,ondoren„eta_latza da gero hathaanaL, euskararen_aurre-----rapenerako ezeren probetxurik ez ateratzee:!-Nola liteke ordea hori! Nik ez
dut ulertzen, baina holaxe da. Ez naiz exageratzen ari. Besterik ez. Hor daude oharrak eta ikus.

XV.

KONTUAN EDUKITZEKO ZERBAIT

Zenbait argitasun eman nahi nituzke erabili dudan lan egiteko moduari dagokionez. Sarritan gaztelerazko itzulpena eman diot euskarazko textua
ri, originalarekin konpara ahal izan dadin eta bien arteko aldea ikusi. Ondoren-alternatibazko eusk,-Irapen berri bat eman dut, nere ustez, jatorrizko
textuarekin adosago dagoena.

Euskarazko itzulpenaren erdaratzeri dagokionez,--zeraesan-nahinuke. Norbaitek esan dezake, eta esango du, erdaratzekoan nik neuk aldrebestu
dudala euskarazko textuaren esanahia, gero nere alternatiba zuzenago dela ikuserazteko. Eta jakina, horrela ezin gatozkeela inoiz bat. Puntu hau argi
tzeko esan dezadan:

1) Nik eman dudan itzulpena ez dela ahalgarri den bakarra.
2) Baina euskarazko textuak esanahi bat baino gehiago dituenean, nik eman dudana ere hantxe dagoela textuaren barruan Hain zuzen, berriz, esanahi
-aniztasun hauxe da nik euskarapen honetan kritikatzen dudan puntuetako
bat. Erdarazkoak ez bait du esanahi bat besterik.
3) Nik bilatu dudan esanahia izan da, hitzak edo esanak lehenengo kolpean,
lehenengo entzutean, guri burura ematen diguna adieraztea. Bestela esanaz: euskarazko textuak dituen hainbat esanahietatik gure belarrira lehe
nengo datorrena zein den, huraxe jasotzen saiatu naizela ni.
4) Sistema zorrotza eraman dut nik hitzei beren esanahia ematekoan, eta erdarazko textua itzuli dutenek ez. E.B., neretzat desberdin

Hauzi

XVI.

pleito, judizio = juicio, prozesu = proceso, epai = sentencia, justizia/
zuzentasuna = justicia. Eta Herriarentzat ere . bai hitz horiek hertsiki -

hartzen dituenean; zabal hartzen dituenean elkarrekin nahasten baIdin ba
ditu ere. Nik erreferentzi puntutzat esanahi hertsi hartu dut, hiztegi teknikogintzan bide bakarra hori dela uste bait dut. Eta erdarek ere holaxe egiten dute. Ondorioz, nik ez diot inoiz Eauziri epai esanahirik eman, ez prozesu ez judiziorenik. Beste horrenbeste esan beste lauekiko
ere. Gero deribatuetan ere zorrotz gorde dut, noski, arau bera. Eta horra ondorioak: Epaigintza.= epai egitea, sententzi -egitea izango da eta
ez Tribunal de Justicia (= justizi hauzitegia) (26.6,); ezta Administraci6n de Justicia_(= justizigintza_edo justizi egitea)-(24-1,)
aZdi = hauzisaio bat, eztabaidaldi bat

izango da, baina ez instancia'(=

instantzia, jurisdikzio-maila) (34.1,). Ley procesal = behin Epaiketa-bi
de Lege itzUltzen da (34.3,), behin Auziketa-Lege (36.). Nik prozesu-le
ge edo Lege-prozesaZa itzuliko nuke. Baina prozesu beti prozesu...

Alternatibatan nik eskaini dudan textu originalaren itzulpenari buruz garbi utzi nahi nuke: alegia, nere itzulpena ahalgarrietako bat beste
rik ez dela, eta ni ez naizela apodiktikoki arazoa erabakitzeko asmotan ari
tu. Ahal nuentxoa egin dut, besterik ez. Nere lana ez zen Estatutua euskara
tzea, euskarapentzat eman dena kritikatzea baino. Esan dezadan hala ere, er
darazko hitz teknikoek ezartzen dituzten problema guztiak ez ditudala orain
dik.erabakita ikusten, eta holakotan nik ez dudala erreparorik erdarazko hi
tza bera erabiltzeko, euskarazko ordain egokirik aurkitzen ez dudan bitartean. Ni honetan zoirotza naiz; zenbaitentzat zorrotzegia apika. Uste bait
dut, hobe dela hertsitasunari sendo eutsiz euskal hiztegi teknikoa egitea,
erabakitzen dena behin betiko erabakita utzirik, hertsitasun hori piska bat
laxotuz eta gero lasatuz, hitzak prakalas eta galtzaundi ezertarako, hots ezer gutxitarako, balio dutela uztea baino. Bide honi jarraituz orain arte-

XVII.

ko nahasmendia izanen dugu sekulorun sekulatan. Zorrotz jokatuz alabaina po
liki joango gara, baina beti aurrera eta beti zihur, korapiloak behin betiko askatuz.

Dauden bezala ulertzeko nahaspiderik ematen ez duten beste gauza
eta koskorkeria asko (euzko eta ez euskal, legedi eta ez legeria, Lendakaria eta ez Leendakari, dala eta ez dela, etab...) ez dut hemn ukitu. Nik -

aztertu dudana izan da beti, Estatutu-itzulpenaren doitasuna, dela gaiaren
dela Zuzenbide-hizkeraren ikuspegitik, ukitzen duen edozer. Hortarako erabi
li den euskara-moduari eta beronen ereduari ez diot nik ez on- ez gaitzespe

nik eman. Hori beste arlo bateko lana da. Gure ohitura zaharrari jarraituz:
gaizki esanak barkatu eta ondo esanak ondo hartu.

Fernando Merndizabalek

ITZULPEN EZOFIZIALAREN AZTERKETA
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1. AR TI

KLILL1 A

Articulo ez da ata/a (=parte) eta bai arti1w1u. Eguneroko euskaran par
te esateko erabiltzen da atala. Kodigo batean berriz gauza asko i-

zaten dira berezi beharrekoak. Zuzenbide Kanonikuaren Kodigoan e.
b.: Libros, Partes, Secciones, Titulos, Capitulos, Articulos, Pa_
r4rafos, NUmeros, etb... Hoietan denetan zeinentzat hartu behar
da atai hitza? Eta artikulo esateko erabiltzen badugu, zer erabili
behar dugu parte esateko?

Norma ez da Zege eta bai arau (Azkue). Lege ezer baldin bada ley da

Euskal Herri guztian. Gainera Lege eta arau bi kategoria desberdinetako hitzak dira. Legeak denak dira arau, baina arauak ez di
ra denak lege. Arauak ez dauka legearen indarrik.

Estao ez da araudi (=normativa) eta bai Estatutu. Estatutoa, nahi ba

da, normatiba. edo arcmdi espezial bat da; hain espeziala ere, eze
izen berezi eta nagusitzat hartzen bait da. Estatutua esaten duT
gunean, gauza jakin eta bakarra adierazi nahi dugu denok, politi
kan behintzat. Araudiak era guztietakoak eta maila ta eremu guztietakoak dira: e.b., lantoki bateko araudia, sindikatoen araudia,
elkartasun gastronomiko baten araudia—.A.I.Larrakotxeak Eleizeczren
Araudia izenez euskaratu zuen Zuzenbide Kanonikoa eta hura ez da Esta
tutu.

Comunidad ez da Zurralde eta bai komunitate. Lurralde lurrari lotua dago,
komunitate pertsonei, jendeari zuzendua. Comunidad Judia esaten de-

nean, ez da adierazten Israelen bizi den jendea bakarrik. Gainera
haiek ere ez dira denak judutar, eta Israeldik kanpo ere bada judutarrik ugari. Beraz Cornunidad Aut6noma ez da Autonomi -Lurraide ( =terri
torio autCnomo) eta bai Kourunitate Autonomo.

Articulo 2
I. Alava, Guipzcoa y Vizcaya, asi como Navarra, tienen derecho a
formar parte de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco.
2. El territorio de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco quedarg
integrado por los Territorios Hist6ricos que coinciden con las provincias,, en sus actuales limites, de Alava, Guipitzcoa y Vizcaya, asi como
la de Navarra, en el supuesto de que esta Ültima decida su incorporaci6n de acuerdo con el procedimiento establecido en la Disposici6n
Transitoria 4• de la Constituci6n.

Articulo 3
Cada uno de los Territorios Hist6ricos que integran el Pais Vasco
podrn..en el seno del mismo, conser ‘ ar. o, en su caso, res',abkcer
actualizar su organización e instituciones pri'.ativas de autogobicrno.
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2.ARTIKULUA

2.2. PASARTEA

Agindu =

mandar. Aginduta dagon eran gogorregia da de acuerdo con lo que es

ttz establecicb itzultzeko. Hor ez da ezer agintzen; prozedura ze-

haztu, konkretatu besterik ez da egiten. Beraz hobe zehazten, esaten, aipatzen, erakusten den eran.

Que coinciden con las provincias en sus actuales limites dioen lekuan que
coinciden ez da euskaratu, eta behar litzateke.

En el supuesto de que... decida ez da noizpait erabaki ezkero (=si alguna

vez lo decide) eta bai baldin hola erabakiko balu.

3. ARTIKULUA

Conservar su orgoazizaci6n ez da bere aginte-bideari eutsi ( =aguantar , soste

ner a los medios de mando) . Batetik gogorregia da kasu hontan eutsi 1Conservar1 esateko. Hori ondo leg.oke •burrukaren bat adieraziko
balitz horren kontra, orduan gorde ahal izateko
dago egin beharra. Baina textuinguru hontan ez dago holako girorik. Beraz aski
da . gorde.

Organizacidn ez da aginte-bide ( =medio, forma de mando) eta bai organizazio edo antolakuntza, antolabide edo holako zerbait.

••••n••n

•••••

••n

•

Articulo 5
I. La bandera del Pais Vasco es la bicrucifera, compuesta de aspa
verde, cruz blanca superpuesta y fondo rojo.
2. Asimismo se reconoczn las banderas y ensefias propias de los
Territorios Históricos que integran la Comunidad AutOnoma.

Articulo 6
1. El euskera, lengua propia del Pueblo Vasco, tendr, como el casteIlano, caracter de lengua oficial en Euskadi, y todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y usar ambas lenguas.
2. Las instituciones comunes de la Comunidad AutÓnoma, teniendo
en cuenta la diversidad socio-lingilistica del Pais Vasco, garantizarãn el
uso de ambas lenguas, regulando su carãcter ofIcial, y arbitrarãn y
regularn las medidas y medios necesarios para asegurar su conocimiento.
3. Nadie podra ser discriminado por razOn de la-lengua.
4. La Real Acadernia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia es instituciOn consultiva oficial en lo referente al euskera.
5. Por ser el eu5kera patrimonio de otros territorios va5cos comunidades. adernas de los vinculos y correspondencia que mantengan la,
instituciones acad.,:micas v culturales, la Cornunidad Aut:moma deÌ
Pais Vasco podra solicitar dei Gobierno español que celebre presente.
en su caso, a las Curtes Generales para 5u autorizaciOn los tratados o
convenios que permitan el establecimiento de reiaciones culturaies con
kstado. doncle SC imegran u res/dan aqueiio.
comunidades. a fin de salvaguardar c fomentar e! euskera.
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(Instituciones) privativas de autogobierno ez da euskaratu .

5. ARTIKULUA

5 . 1 . PASARTEA

Aspa verde ez da gurutze_orlegia zeha.rka ( =una cruz verde de _ traves eta

bai aspa orlegia. Zer esan nahi du hor zeharka horrek? - -

Fondo rojo ez da oial gorria (=paño_rojo) eta bai hondo gorria. Bestela

zer gertatuko litzateke paperezko edo lorazko edo bestelako ikurrinekin, hoiek ez bait lukete oialik izango?

6. ARTIKL/LUA

6.1. PASAgrEA

Lengua propia ez da jatorrizko izkuntza ( =lengua originaria) eta bai be
rea duen hizkuntza edo hizkuntza propioa.

Euskara ofiziaZa izango da Euzkadin, bai gaztelera ere. Behar bada hauxe zen

euskaldunek nahi zuketena, baina ez horratio Madrileko Gobernuak!
Textuak dio : El euskera tendrd, como el castellano, cardcter de lengua ofi
cial. Konparapuntua hor kastellanoa da ez euskara; ofiziala kaste

llanoa da, euskara horren mailara igoko da, gehienez ere; baina
hura da patroia, ez euskara.Euskarazko textuak euskara jartzen du

konparapuntutzat eta kastellanoa gero euskararen ofizialtasun-mai
lan. Hamaika gauza entzutekoak jaioak gara benetan! Itzulpena beraz: euskara, gazteZera bezala, ofiziaZa izango da Euskadin. Suarezek eta
euskararik balekite, jakin! Matematikatan (1=1) bat berdin bat irakurtzen dena, politikan bat baino bat berdinago irakurtzen bait da.

6.2. PASARTEA

Uso ez da erabiZtzeko eskubidea (=e1 derecho de usar) eta bai erabiltzea,
erabilera, usarioa.

Garantizar ez da zainth2 (=cuidar), hau baino gehiago da .garantizatu, se
gurantzia zaindu edo holakoren bat. Hiztegi teknikorako ez du balio.

Regulando su carâcter oficial ez da ofiziaZtasun arauak ezarri (=aplicando

las normas de oficialidad, eta hau zer da?) eta bai bere ofizialtasuna erregulatuz.

Y arbitrancln y regularcZn las medidas y medios necesarios para asegurar su conocimiento euskaratzeko eta Uzkuntzaren) jakitea Zortzeko behar diran bideak
eratu eta .auei arauak ezarri ematen da (=formar, disponer los medios

necesarios para conocer la lengua y aplicar hormas a ellos). Medidas y medios ez dira berdin eta ez daitezke biak bidez itzu1i.
Medidas da: lege, arau edo ordenamenduren bidez neurri(bideak)
jartzea, bideak bilatzea eta antolatzea: nolanahi ere legegintza
aldetiko zerbait da. Medios, berriz, helpideak, laguntza materiala, diru-laguntza edo da areago.

Arauak ezarri ez da regular, eta bai aplicar normas. Regular erregulatu era-

biltzen da alde guztietan eta esan nahi du: aldez aurretik jarri den
arau edo eman den erabaki baten arauera zerbait ibiZeraztea.
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6.

ARTIKL1LUA

6.3. PASARTEA

Nadie podrå ser discriminado por razon de la lengua

gatik berezi bear

ez da inor ez da izkuntza-

(=nadie debe ser distinguido por la lengua). I-

tzulpena oso motela da. Gainera diskriminatu eta

berezi

ez dira ka-

tegoria berdineko hitzak. --Oso ondo esan daiteke hizkuntzagaltik ber.
reizten da bat nungoa den, (Goiherrikoa den ala Beterrikoa, Bizkaita
rra ala Gipuzkoarra, etab...) baina diskriminatu ez dago egiterik.
Diskriminatu beti da negatibo,-berezi_ez. Europako bizkuntza guzti-

etan erabiltzen_den hitza,.da-ietagauzaiakineta,-,bakarra,adieraz.
teko erabiltzen dena hain zuzen: alegia, gizonen eskubideberdintasuna hizkuntza, arraza, erligio eta abarrengatik haustea. ,Hitz horren ordai
nik ez dago oraindik euskaraz.

6.4. PASARTEA

Euskaltzaindia es instituci6n.consultiva oficial ez da Euskaltzaindia aolku-erakunde ofizialetakoa da (=Euskaltzaindia pertenece a (es de) las ins-

tituciones consultivas).Textu-bihurritze haunditxoa da hori. Textuak ez du aitortzen, hor suposatzen den bezala, beste erakunde
ofizialik badenik; ez du hori ukatzen noski, baina espreski baieztu ere ez du egiten. Horren itzulpen neutroa hau da: Euskaltzaindia aholku-erakunde ofizial(a)da. Hor ez da ukatzen besterik izan ez
daitekeenik, ez du esaten badenik; aitortzen duen bakarra da Euskaltzaindia behintzat badela, erderazkoak dioena bera. Bestela litzate
La InstituciÓn izan
ke esatea: Euskaltzaindia da ahoZku-erakunde
go litzateke hor, besterentzat lekurik uzten ez duena, estatutugi
leen artean hain eztabaidatua izan zen artikuluska hura. Da.aditza
ren aurretik zein hitz jartzen denak badu euskaraz zerikusirik,
eta hortxe bat galanta.

Articulo 7
1. A los efectos del presente Estatuto tendr6n la condici6n politica de
vascos quienes tengan la vecindad administrativa de acuerdo con las
Leyes generales del Estado, en cualquiera de los municipios integrados
en el territorio de la Comunidad Aut6noma.
2. Los residentes en el extranjero, asi como sus descendientes, si asi lo
solicitasen, gozar6n de id&iticos derechos politicos que los residentes en
el Pais Vasco, si hubieran tenido su ultima vecindad administrativa en
Euskadi, siempre que conserven la nacionalidad espaiiola.
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6.5. PASARTEA

Comunidad

ez da giza-talde eta bai komunitate. Gizatalde zerbait amorfoa

da jende-mordo bezalatsu. Gorago lurralde hitzaz itzuli da.

Que mantengan ez da eZkarrekin dituzten (=que mantienen) eta bai eZkarrekin izan ditzaketen edo izango dituzten edo izan ditzaten.

7. ARTI

KULLI A

7.1. PASARTEA

Tendrizn la condici6n poUtica de vascos ez da euskaldun izango dira (=serb..n

vascos) eta bai euskaldun-izaera politikoa izango dute edo politikoki eus
kaldun izango-dira. -CondiciÓn-po-U-tica—hitzek--,zehaztap-en--haundia -ema
ten diote textu horri. Textu horri jarraituz, iparraldeko euskal
ez bait dira Komunitate
dunek ez lukete euskaldun-izaera
Autonomikoaren barruan bizi. Herrian baditugu, horratio: , beste ka
tegoria batzuk nor den euskaldun eta nor ez den erabakitzeko:

Municipio ez da uri (=ciudad) eta bai udal. Ez dira berdin. Guk Paris
esaten dugunean uri bat adierazi nahi dugu, baina hanuda/ asko
dira, oker ez banago.

7.2. PASARTEA

Nacionalidad: iritasun itzultzen da, eta nola itzuliko litzateke ciuda-
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darda? Gainera gorago (art.1) erritasuna itzultzen da.Nacionalidqd es
pahola itzultzekoan kontuan euki behar genuke, euskaldunok naziona
Utatez euskaldun garela eta estatuz espainiar. Lehengo egun batean

esaten zidan J.A. Obieta, EUTG-ko Erretore Jaunak, egoki litzatekeela euskaldunok ere Alemanek egiten duten bereizkuntza bat egitea. Alegia, haiek StaatsangeWrigkeit erabiltzen dute bat zein Estatutakoa den adierazteko, gure kasuan espainiarra, eta estatutamla, estatukidetza, estatukidetasuna proposatzen zuen hori euskaratze

ko. Bestea Nationalitdt, bat zein nazio edo etniatakoa den adieraz
teko erabiltzen dute, gure kasuan euskaZdzna. Beraz guk espainiar
estatutasuna edo estatukidetza izango genuke, baina euskal naziotasuna
(edo herritasunaZledo nazionalitatea.

Enclavado ez da barrutian egon (=estar en la jurisdicciOn, en el termi

no jurisdiccional). Barruti =jurisdicciÓn esateko espezializatzen
ari da gaur gure artean eta tamala litzateke orain atzera-martxa
egiten hastea. Hor hobe barruan, mugabarrwin, dauden Zurraldeak.

Mediante eZ cumpZimiento ez da bidez; cumplimiento falta da: beteaz.

a) La mayoria de Zos ayuntamientos interesados ez da udaZik gehienek (=La mayoria de los ayuntamientos), interesados falta da. Beraz, udal inte
• resaturik gehienek.

b) Lur-zati: territorio esateko erabiltzen da bi aldiz, ia jarraituan.
Hitz kaskarra da hori eta parceZa edo itzultzeko hobeto dago enkla
beko lurraldea adierazteko baino.

Votos validos emitidos ez da balio duten botoak, emitidos falta da: emandako boto baliozkoak.

//

Articulo 9
I. Los derechos y deberes fundamentaies de los ciudadanos del Pais
Vasco son los establecidos en la ConstituciÓn.
2. Los poderes pUblicos vascos, en el ambito de su competencia:
a) Velaran y garantizaran el adecuado ejercicio de los derechos y
deberes fundamentales de los ciudadanos.
b) impulsaran particularmente una politica tendente a la mejora de
las condiciones de vida y trabajo.
c) Adoptaran aquelias medidas que tiendan a fomentar el incremento
del empleo y la estabilidad econmica.
d) Adoptaran aquellas medidas dirigidas a promover las condiciones
y a remover los obstaculos para que la libertad y la i g ualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean efectivas y reales.
e) Facilitaran la participacin de todos los ciudadanos en ia vida
politica, econÖrnica, cultural y social del Pais Va:;co.
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c) Ley ar~ca ez da Lege Nagusi (=ley mayor, principal) eta bai Lege Or
ganikoa. Hola ez da itzultzen dokumentu.ofizialik.

9. ARTIKLILLIA

9.1. PASARTEA

Ciudadano del Pais Vasco ez da legezko euskaldun (=vasco de ley, vasco au-

tentico) eta bai Euskal Herriko iritarra. Kontuz ibili beharra dago
esan hoiekin.

Sbn los establecidos en Za Constituci6n ez da Konstituzioan daudenak dira (=son

los que estem en la ley) eta bai Konstituzioan zehazturik edo finkaturik daudenak dira. Establecer eta egon ez dira berdin. Doitasuna bila-

tzeaz gainera, terminologia teknikoa sortzera ere jo beharra dago,
euskara aberasteko eta jakintzarako gaitzeko.

a)

El adecuado ejercicio

de los deberes ez da eginbeharrak betetzeko behar du-

ten egokiera (=la oportunidad que necesitan para cumplir los debe-

res) eta bai eginbeharrak egoki betetzeko modua edo era. Egokiera = era
ona, aukera, mugona.

b) Ez-gaia itzultzen da Dndo,eta ez bereziki Estatutuak duen hitzegiteko estiloari, legegintzan oso ohia denari, egiten zaio jaramonik eta kasorik. 9.Artikulu hontan ageri da hau guztiz nabarmen.
Konpara euskarazkoa eta erdarazkoa:
Impulsarcin particularmente una politica tendente a la mejora de Zas condiciones

de vida y de trabajo. Eta euskaraz:

13
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Bizimodua ta Lanbideak obetzeko, ekintza-bideak indar bereziz bultzatzea (=im

pulsar con fuerza especial las actividades para mejorar el traba
jo y la forma de vida).

Condiciones de trabajo: lanbidea. Condiciones ez da

euskaratzen.

Lanbide

berriz, oso galtzaundia da eta edozar itzuli dezake: oficio, profesi6n, mtodo de trabajo, rompecabezas o trabajo dificil eta... (Lanbide ederra daukat nik orain hau dena konpontzen (hauek denak biltzen) edo lanbide
ederra jarri diozu oraintxe, hori dena (puzzle bat) asmatzerako aste guztia
joango zaio (B.G.-goiherri).

ImpuZsarân parti cul-annente
una

paitica

tendente

-a

ekintza-bideak in-

dar bereziz bultzatzea (=impulsar con fuerza especial los medios de

acciOn, las actividades). Hor ez da ez mamirik ez estilorik
errespetatzen. Gainera zer da horko ekintza bide hori? Nere ustez,
doi doi eta estilorik galdu gabe, eta erraz ulertzeko eran gaine
ra, honela edo itzuli daiteke goian eman dudan textu osoa:
Bizimodua eta Zaneko kondizioak (baldintzak)_hobetzera doan poZitika bati era
gingo diote bereziki edo bizimodua eta Zaneko kondizioak hobetzen ahaloginduko den politika bat sustatuko eta indartuko dute bereziki.

c) Adoptarn aquelZas medidas que tiendan ez da eginaZak egitea (=hacer lo
posible) eta bai -tzera doazen neurribideak hartuko dituzte. Gazteleraz
koak adierazten duena legegintzakoa eta administratiboa da osoro,
Eginahalak gainera indar guztiak bertan jartzea edo adierazten du. Adoptar(m las medidas hotz hotza da, hor ez da intentsitaterik adie-

razten.:

E51pleo ez

da

(=oportunidad de trabajo, elecciOn de tra-

bajo) eta bai enp/egua. Ekonomi-hiztegia egiten aritu direnek ondo
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bereizten dituzte Zana eta enplegua. Gaurregun jende asko dago fa
briketan enplegaturik eta hala ere lanik gabe. Bi dira hoiek. Ho
nela edo itzuli daiteke textu hori: Enpieguaren gehitzea eta egonkorta

suna sustatuko (lagunduko)

duten neurribideak hartuko dituzte, eta hitziz-

hitzago ...sustatzera (Zaguntzera) doazen neurribideak hartuko dituzte.

a) Individuo ez da norbera (=cada uno, uno mismo). Hor dabil aspaldion gizabanako = indivichw esateko. Ez da nere gusto gustokoa, zeren
ez bait du balio animalia, landare eta gauzentzat, eta hoientzat
ere behin baino gehiagotan behar dira indibiduo,

indibi

eta antzeko hitzak. Nik neuk indibiduo
hartuko nuke Europako hizkuntza guztiek egiten duten bezala. Edo
zeinetara ere norbera beintzat ez, hori indibiduo berezi berezia
da ta.

cbdalitatez,

(Grupos') en que se integra = gizataZde besterik ez da itzultzen, eta

bestea? Betiko iheskeria! ...En que se integran ere itzuli beharrekoa da.Osatzendituen taZdeak edo zerbait, baina itzuli behintzat.

Adoptardn aquellas medidas dirigidas a promover las condiciones o a remover Zos obstdcuZos para que la libertad y Za iguald(7d deZ individuo y de los grupos en que se integra sean verdaderamente efectivas y reales. Egia da erda

razko textu hori ez dela guztiz klasikoa eta gutxiagoriik ere, bai
na euskarapenak oraindik hori moteldua eta estiloz aldatua ematen
du. Norberaren eta giza-taldeen askatasuna ta Zege-berdintasuna egiazkoak eta
benetakoak izan daitezen bideak jartzea ta oztopoak kentzea (=quitar los
obstculos y poner los medios para que la libertad y la igualdad
legal de cada uno y de los grupos humanos sean de verdad y since
ras). Tartean diren intzisoak kendu ondoren erraza gelditzen da
frase hori; baina ez da erdarazkoaren itzulpen leiala. Honela beharko luke: Xedetzat kondizioak sustatzea (hobetzea, indartzea) eta oztopo:-
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ak kentzea duten neurribideak hartuko dituzte, indibiduoaren eta honek osatu
taldeen libertatea eta berdintasuna benetakoak eta errealak izan daitezen.

Adoptardn aquellas medidas dirigidas a promover las condiciones ez da bideak
jartzea (=poner los medios). Batetik hitz egiteko modu bat dago
hor, eta gainera xehapen asko ere bai itzuli ez direnak. Hola be
har luke: Kondizioak sustatzera doazen neurribideak hartuko dira edo xedetzat kondizioak hobetzea duten neurribideak hartuko dira.

e) Facilitar&n la participaci6n ez, da esku artu dezaten bideak jartzea (=poner los medios para que tomen parte), eta bai eskuhartzea erraztuko
dute. Erra ztu da facilitar eta ez bideak jarri. Zailtasunak sortuz ere
jarri

daitezke bideak baina ca', duan ez da erraztu 'eta bai zaaclac. Buro-

krazikeria ere bideak jartzea da baina bideak errazteko jarrita dagoenik ez nuke esango.

rl

r

/^

Titulo I
(De las competencias del Pais Vasco)

Articulo 10
La Comunidad Aut6noma del Pais Vasco tiene competencia exclusiva en las siguientes materias:
I. Demarcaciones territoriales municipales, sin perjuicio de las facultades correspondientes a los Territorios Hist6ricos de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 37 de este Estatuto.
2. Organizaci6n, r4imen y funcionamiento de sus instituciones de
autogobierno dentro de las normas del presente Estatuto.
3. Legislaci6n electoral interior que afecte al Parlamento Vasco, Juntas Gcnerales y Diputaciones Forales, en los terminos previstos por el
presente Estatuto y sin perjuicio de las facultades corresponaientes a los
Territorios Histãricos, de acuerdo con lo dispuesto, en el articulo 37 del
mismo.

_

4, FUgimen Local y Estatuto de los Funcionarios del Pais Vasco y de
su Administracitin Local, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
de la Constituci6n.
I49. I
5. Conservaci6n, modificaci6n y desarrollo del Derecho Civil Foral
especial, escrito o consuetudinario propio de los Territorios Hist6ricos
que integran el Pais Vasco y la njaci6n del ambito territorial de su vigencia.
6. Normas procesales y de procedimientos administrativos y econ6mico-administrativo que se deriven de las especialidades del derecho
sustantivo y de la organizaci6n propia del Pais Vasco.
7. Bienes de dominio p6blico y patrimoniales cuya titularidad corresponda a la Comunidad Aut6noma, asi como las servidumbres p6blicas
en materias de sus competencias.
8. Montes, aprovechamientos y servicios forestales, vias pecuarias y
pastos, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 149.1.23° de la Constituci6n.
9. Agricultura y Ganaderia de acuerdo con la ordenaci6n general de
la economia.
10. Pesca en aguas interiores, marisqueo y agricultura, caza y pesca
fluvial y lacustre.
11. Aprovechamientos hidraulicos, canales y regadios cuando las
aguas discurran integramente dentro del Pais Vasco; nstalaciones de
producci6n, distribuci6n y transporte de energia, cuando este transporte no salga de su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra
provincia o Comunidad Aut6noma; aguas minerales, termales y subterrkleas. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el articulo 149.1.25°
de la Constitucibn.
12. Asistencia social.
13. Fundaciones y Asociaciones de caracter docente, cultural artistico, berifico, asistencial y similares, en tanto desarrollen principalmente sus funciones en el Pais Vasco.
14. Organizaci6n, r4imen y funcionamiento de las Instituciones y
establecimientos de protecci6n y tutela de menores, penitenciarios y de
reinsercián social, conforme a la legislaci6n general en materia civil,
penal y penitenciaria.
15. Ordenaci6n farmacutica de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 149.1.16° de la Constituci6n, e higiene, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 18 de este Estatuto.
16. Investigaci6n cientifica y tcnica en coordinaci6n con el Estado.
17. Cultura, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 149.2 de la
Constituci6n.
18. Instituciones relacionadas con el fomento y enseñanza de las
Bellas Artes. Artesania.
19. Patrimonio hist6rico, artistico, monumental, arqueol6gico y cientifico, asumiendo la Comunidad Aut6noma el cumplimiento de las normas v obligaciones que establezca el Estado para la defensa de dicho
patrimonio contra la exportaci6n y la expoliaci6n.
20..4 p-hivos. Bibliotecas y Museos que no sean de titularidad estatal.
21. Carnaras Agrarias. de la Propiedad, Cofradias de Pescadores.
Cfirnaras de Comercio, Industria y Navecaci6n, sin perjuicio de la comrn etencia del Estado en materia de comercio exterior.
Colegios Profesionales v ejercicio de las profesiones tituladas. sin
perjuicio de lo dispuesto en los articulos 36 y 139 de la Constitución.
Nombramiento de Notarios de acuerdo con las Leves del Estado.
Cooperativas, N1utualidades no integradas en la Seguridad Social
conforme a la legislacidn general en materia mercantil.
24 Sector pUblico propio del Pais Vasco en cuanto no este afectado
por otras normas de este Estatuto.
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25. PromociOn; desarrollo econÖrnico y planificaciön de la actividad
econOmica en el Pais Vasco de acuerdo con la ordenaciön general de la
economia.
26. Instituciones de credito corporativo, publico y territorial y Cajas
de Ahorro en el marco de las bases que sobre ordenaciOn del credito y
la banca dicte el Estado y de la politica monetaria general.
27. Comercio interior, sin perjuicio dc la politica gencral dc precios,
la libre circulaci6n de bienes en el territorio del Estado y de la legislaci6n sobre defensa de la competencia. Ferias y mercados interiores.
Denominaciones de origen y publicidad en colaboracidn con el Estado.
28. Defensa del consumidor y del usuario en los t&rninos del apartado anterior.
29. Establecimiento y regulacidn de Bolsas de Comercio y dem.is centros de contratacidn de mercancias y de valores conforme a la legislacidn mercantil.
30. lndustria, con exclusidn de la instalacidn, ampliacidn y traslado
de industrias sujetas a normas especiales por razones de seguridad, interes militar y sanitario y aquellas que precisen de legislacidn especific
para estas funciones, y las que requieran de contratos previos de , transferencia de tecnologia extranjera. En la reestructuracidn de sectores
industriales, corresponde al Pais Vasco el desarrollo y ejecucidn de los
planes establecidos por el Estado.•
31. Ordenaciön del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda.
32. Ferrocarriles, transportes terrestres, maritimos, fluviales y por
cable, puertos, helipuertos, aeropuertos y servicio meteoroldgico del
Pais Vasco, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 149.1.20° y 21° de
la Constitucidn. Centros de contratacidn y terminales de carga en materia de transportes.
33. Obras Publicas que no tengan la calificacidn legal de interes general o cuya realizacidn no afecte a otros territorios.
34. En materia de•carreteras y caminos, ademšs de las competencias
contenidas en el apartado 5, nitmero 1 del articulo 148 de la Constitu.
cidn, las Diputaciones Forales de los Territorios Histdricos. conservaran integramente el regimen juridico v competencias que ostenten o
que. en su caso hayan de recobrar a tenor del articulo 3 de este Estatuto.
35. Casinos. juegos y apuestas, con excepcin de las Apuestas
Mutuas Deportivas Beneficas.
36. Turismo y Deporte. Ocio y esparcimiento.
37. Estadistica dei Pais Vasco para sus propios fines compeiencias.
38. Espectculos.
39. Desarrollo comunitario. Condici6n femenina. Politica infantil.
juxenil de la tercera edad.
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*Aginpide-sorta: competencia esateko. Eta zer itzultzeko dago hor sorta?

10.ARTIKULUA
10.1. PASARTEA

La ComunidadAut6noma delPaÍs Vasco = Euskalerria. Zergatik ez da itzultzen

ZaCommidadAut6nma titulua? Dokumentu ofizial batean ematen diren
tituluak errespetatu beharrekoak dira eta itzuli beharrekoak!

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 37: 37.atalean besterik gabe itzul-

tzen da, bai hemen eta bai beste leku batzutan ere. De acuerdo con
lo dispuesto en hitz egiteko modu bat da batetik, eta bestetik dispuesto horrek karga espezifiko bat ematen dio esanari, nolanahi
tzultzerik ez dagoena. 37.Artiku/uan ezarritakoaren (edo erabaki, esan,
zehaztutakoaren) arauera legoke hori itzuli beharra, eta ez da zaila
ez itzultzeko, ez ulertzeko.

10.2. PASARTEA

Dentro de las normas del presente Estatuto: Araudi honen barruan (=dentro de

la presente normativa) itzultzen da. Hori ez da Zuzenbideak bere
dokumentuetan erabiltzen duen hizkera modua, areago beste hau:Es
tatuto honen arauen barruan (edo ...arau hauei jarraituz)!

Ekinbidea: funcionamiento

omen da. Makina bat funtzionamentuan edo martxan jar-

tzen denean ez da ekinbidean jartzen; ekinbide bat hartu edo euki = tomar
edo tener una iniciativa esateko ederki legoke, baina funcionamiento

esateko ez.

Rgimen... de sus instituciones = hauen arauak ezartzea (=aplicaciOn de sus

normas) itzultzen da. Badirudi erdarazkoaren ihesi dabilela eta
azkenean ez du ezer esaten, ba zer da horarauakezarTi? Erdaraz
dio: Organizaci6n, Mgimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierw, eta hori euskaratu beharko litzateke nere ustez: Autogobernuko bere erakundeen organizazioa (antolakuntza), erregimena (eraendura?)
eta funtzionamendua. Hoiek dira hitz egitekoan erabiltzen ditugun

hitzak eta ez dago zertan lotsatu, besterik ez dagoen bitartean.
Baina itzuli behar dena nahaspiderik gabe itzuli.

10.3. PASARTEA

Legislaci6n eZectoral interior : hor gelditu da interior itzuli gabe.

LegislaciÓn electoral interior que afecte al ParZamento Vasco...:euskaraz Euekalerriko Legegintza-Biltzarra autatzeko Zegegintza .

Gorago esan dugu

Le-

gegintza-Biltzarra ez dela .Parlamento,Asamblea legisZativa baino; que afecte ez da itzultzen, edo gaizki. EuskaZ Parlamentuari dagokiona edo
Euskal Parlamentuarekin zerikusi duena edo beste antzeko zerbait behar

litzateke hor. Kasu honetan gauza berdintsua dela esango du norbaitek. Baliteke berdintsua izatea, baina berdintsua ez da berdina
Gaiaz gainera hizkera-modu bat ere badago eta errespetatu egin
behar da hori ere dokumentu ofizial batean. Euskarazko itzulpenak
erdarazkoak hainako ofizialtasunik euki behar badu, xehetasun guz
tiok dauzka gogoan euki beharrak. Bestela esango digute berriz
ere euskara ez dela gauza ga£ hoietarako. Eta lan honekin arrazoi
egiango diegu. En Zos trminos previstos por el presente Estatuto: euskaraz araudi onek agintzen duan eran. Baina previsto ez bait da agindu.Estatutu honek aurrikusten (aurrez ikusten, zehatzen) dituen bezaZa behar luke
izan.
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10.4. PASARTEA

R4imen Local y Estatuto de los Funcionarios

del Pais Vasco y de su Administra-

ciÓn Local dioen lekuan honela euskaratzen da:

UdaZ eta Aldun

di arteko arazoen Zegegintza, eta Gobernu, Aldundi eta Udaletako kárgudun edo
Erri-langileen Araudia eratzea. (=legislaciOn de los asuntos entre ciu

dadanos, municipios y Diputaciones y la realizaciOn de la normativa de los responsables (que tienen cargo)y trabajadores popula
res). Nik ez dakit zer itzuli riahi duen textu horrek. Nere ustez
hau litzateke jarri beharrekoa: Erregimen Lokala eta Euskalerriko eta
bere Administrazio Lokalaren funtzionarien Estatutua, Hitz hoietatik ez

dago batetxo ere kentzerik euskaratik; Politikako Hiztegian eta
Ekonomiakoan ere denak agertzen dira, eta ez hoien ordainik bila
tu ez zelako, baina bai ordain jatorrik, egokirik aurkitu ez zelako. Beraz ez dago zertan hoien ihesi ibili.

10.5. PASARTEA

Iritar Foru-Legeen Bilduma:

ez da Derecho Civil Foral eta bai Colecci6n de

Leyes Forales Civiles. Lege-Bilduma rk Zehendik diren Zegeak biZdu eta pilatu
besterik ez du egiten; Deretxo edo Zuzenbideak aldiz, lege berriak sor-

tu, zaharrak indargabetu, ilunak argitu, legeak beterazi etab... ;
beti indarrean eta bizirik dirauen zerbait da. Bilduma gauza hila
da, fosildua, berez agintzeko indarrik ez duena.
DesarrolZo del Derecho:

Legeen Bilduma eta Zegeak eguneratzea itzultzen da.

Egia da kasu hortan U6reak eguneratzea desarroilatzearen pareko dela zati batean, baina hala ere ez dira berdin biak. Eguneratu = Ac
tualizar da eta ez desarrollar. Dokumentu ofizial bat itzultzekoan
ez dago nahaste hoiek egiterik.
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10.6. PASARTEA

Norrnas procesaLes: ezin daiteke epaiketa-bide itzuli. Batetik bide ez

da norma; medio, camino baino; bestetik 'epaiketa' prozesuaren une bat,
azkenekoa, besterik ez da,sentencia alegia. Beraz epaiketa-bide =
medios judiciales edo holakoren bat besteriz ez da, baina ez prozezu-arauak.

(Normas) de procedimientos.administrativos: ez da aginte-mailen arteko eta auen
eta iritarren arteko arremanak zuzentzea. Itzulpena urrutitxo joan del

uste dut oraingoan, administrazio-prozedurazko arauak esanda nahikoa
zen hori. Hurrena dio:

y (Normas de procedimientos) econ6mico-administrativos: euskaraz eta era bere
an, bai ekonomi-aZorrekoak ere. (Era berean eta bai... ere ez dira gazte-

leraz agertzen; administrativos jan egin da).

(Normas)... que se deriven de las especialidades del Derecho sustantivo y de la
organizaci6n propia del Pais Vasco: honela ematen da euskaraz: Euskalerriko aginte-moZde (organizaci8n ote da?) ta jatorrizko Zegediaren iturri
berezitik (de las especialidades det derecho sustantivo) sortuak diren arau
bidez. Azkeneko arau bidez hau ez dut ulertzen; behar bada hutse-

gite bat d.a arau bidearen ordez. Derecho sustantivo suntsiturik gelditzen da. Nolanahi ere ikusi besterik ez dago euskarazko eta ga«
telerazko textuen artean dagoen aldea.

Bienes... cuya titularidad corresponda a la Comunidad Aut6noma: euskaraz, Euskalerriak bereak dituen ondasunak. Badirudi Comunidad Aut6noma eta Euskal
erria gauza berdina direla, eta ez da egia. Ipar Euskalerria ere
Euskal Herria da, baina ez kasu hontan Comunidad Aut6noma. Hori bat.
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Gainera gaztelerazko textuak deitura batez gain,titulu bat ematen
dio Euskalerriko zati honi eta Zuzenbidezko Hizkeran tituluak be
ti dira gorde beharreko. Beraz, ez doitasunaren aldetik ez zuzen
bidezko hizkeraren aldetik da itzulpen hori ona. Titiaaridad ere hor
gelditu da, kastellanoa delako noski. Eta nola itzuliko genituzke
besteok: titulo negociable, titulo de bolsa, titulo de la deuda pablica, ti,
tulo de propiedad..., ba hoiek ere euskaratu behar-ra egongo da noiz-

bait, Ekonomiako Eiztegia egiten aritu direnek egin behar izan duten bezala. Ez-ikusi egiteak edo begiak ixteak ez dio existentziarik kentzen deabruari, ez gaitzari, ez etsaiari.

Las servidumbres pablicas en materias de sus competencias: euskaraz erriaren
Zur-eskubideak, Euskalerriari dagokion neurrian. Erriaren ez da pabZico;
servidumbre ez da Zur-eskubide , lur batekiko ingurukoek edo beste

lur batzuk dituzten zorrak, gordebeharrak, betebeharrak edo obligczzioak
baizik. Azkenik clagokion horrek hor ez du garbi adierazten zer e
san nahi duen: esku egon, komeni, norena den ala zer. Konpetentzia berriz hor legoke doi doi.

1 0 . 8 . PASARTEA

itzultzen da beti. Ez dut uste
ondo dagoenik. A. Ipolito Larrakotxeak -ren kalterik gabe itzultzen
du, eta askoz hobeto. (kalterik izan ezik = kalterik ez bada hainaxe da,

Sin perjuicio de: -ren kaltetan izan ezik

eta beraz kondizionala. Hor berriz ez da kondiziorik jartzen, se
ko eta zorrotz esaten da sin perjuicio = kalterik gabe, kalterik ez da
dila izan: ia, ia, agindu egiten da.
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10.10. PASARTEA

Pesca en aguas interiores : ez da arrantzua (arrantzale-ofizioa, edo edozein arrain-mota (Azkuek dakarrenez) eta bai arrainak harrapatzea = a-

rrantza Euskal Herri osoan esaten bezala.

Maskulu-langintza ez dakit ze ofizio izan daitekeen

oficio

demarisco

litzateke ezer izatez geroz. Gazteleraz dioena da marisqueo = maskulu-harrapatzea, maskulu-arrantza edo maskuiu-hazkuntza.

Acuiculticra: :uretakoen -azkuntza . itzultzen da;• baina; czkimai7:a., , ,Zandare eta
mineralezko -gaiak-Zantzea ere kultibatzed–da act.tiikuZtUra-:- E-u -skarapen horre
kin ez da aski. Eta zergatik ez jarri akuikultura bera? Erdaraz
ere oso gutxik ezagutzen duten hitza da hori. Ondo euskaratzerik
ez badago, hobe grekolatinekoa berehortan utzi.

-

10.11 PASARTEA--

Uren erabilpenak: da usos, utilizactiones hidr'dulicas gehienaz ere , baina ez
czprovechamientos Izidr&ulicos gazteleraz jartzen duen _ bezala Hobe uren probetxcunendua, hustiapena edo,pro(be)txu guztiok erabiltzen dugun hi-

tza bait da .

Tximistindarra: energia esateko . 0 so bitxia dirudi . Ba unitate lexikal

bezala 'herriak ez bait du erabiltzen , hitzelkartutzat jo beharra
_ dago eta orduan indarmodu berezi bat besterik ez da eguzki-indarra,
atomo-indarra, olatu-indarra, aize-indarra... bezalakoxea . Eta hain zuzen
hortxe dabiltza zientifikoak tximistaren indarra nola menperatu

2.

<71
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eta bilduko. Beraz *Kindstindarra horixe besterik ez da eta utzi
hortarako. Ez eman horri elektrizitate hitzaren baliorik eta gutxi
ago energia hitzarenik, bestela ez dugu euskara kulturazko nini-za
pietatik aurrera sekula aterako.

Instalaciones de

produccin: instaZaciones

ez da euskaratu. Euskaraz esa-

ten dena da txixdstindarzu sortzea utzi dela Euskalerriaren eskuetan.
Baina utzi dena gehiago da sortzea eta instaZazioak edo sortegiak be
rak ere bai. Aldetxoa dago horratio! Eta beste hainbeste esan baru2/;ze eta garraiatzearekin, banatzeko instalazioak eta garraiatzekoak
ere ematen zaizkio.

Cuando este transporte no saZga de su territorio: ez da'.euskaratzen edo gaiz

ki. Hona euskaraz: eskua dauka Euskalerriak tximistindarra... Euskalerri-barruko beste tokietara eramateko. Eskubide horri j artzen zaion mu
ga ez da besterik beste Probintzi naiz Autonomi-Lurralde bati kalterik egin ezean. Horrek esan nahi du kalterik egiten ez badie hoiei ez Zukeela
eragozpenik kanpora bidaltze7w ere. Eta hain zuzen horixe ukatzen dio
gaztelerazkoak: cuando ese transporte no saZga de su territorio, beraz ,
garraio hori bere lur-mugetatik irten ez dadin bitartean.

10.13. PASARTEA

Fundaciones: Emaitza-zaingo itzultzen da! Hor ez da ezer adierazten funda
zioak berekin duen eraikitze ideaz. Fundazioa da obra onegile, erligio
so, kulturazko edo bestelako bat eraiki, eta aurrera jarrai dezan kapital bat
jartzea. Emaitza berriz donaci6n besterik ez da eta zaingo = zaintzea.
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10.15. PASARTEA

Ordenaci6n farmacth.ctica: sendag4-legeak itzultzen da. Batetik zerbait fal

ta da hor
Gainera

legeak

eman, jarri, kendu edo; baina ez

ordenaci6n

legeak

bakarrik.

(ordenatze, ordenamendu) eta legea elkarren

berdin egiteak adierazten du edo ez dela bien arteko bereizkuntza
rik ikusten, edo euskarak ez duela balio xehapen hoiek emateko,
edo eta azkenik beste aurreritziren batek eraginda dabiltzala tex
tu honen euskaratzaileak, e.b., erdara usaiezko hitzen bildurrez
edo. Erdaratiko-hitzik ez erabiltzearren- edozer hitz erabiltzen
da. Baina hortik ez dago-ez hiztegi teknikorik, eta ez etorkizunik euskararentzat!--

Higiene: osasun-legeak berriz ere. Legeak ematea bakarrik ez da

higienea,

helpideak ere jarri beharra dago hortarako: pertsonak, instalazi
oak, etab. eta jendeari jokabide egoki bat ikaserazteko bideak.
Gainera- osasuna eta

higiene

ere ez -dira-berdin. --I3atek euki dezake

osasunhaundia _eta higiene gutxi edo alderantziz—asesunari, indartu

eta loratu-dadin-, eragozpenak-kendu eta giro_Leta kondizio egokiak
sortzea da higienearen egitekoa, hala nola, garbitasuna sustatzea,
janarietan, lantokian, elkarrekiko tratuan, gorputzaren edo izpi
rituaren atsedena eta oreka hautsi edo hoiei kalte egin diezaieketen zaratak, inguruneko monotonia etab. baztertzea.
Dispuesto: eta agindu ez direla berdin esan dut gorago.

10.16. PASARTEA

En coordinaci6n con el Estado: ez da Estaduarekin arremanetan. Koordenatuz na

hi ez bada, jarri bedi Estatuak egiten duenarekin batera ibiliz edo;
baina ez Estaduarekin arremanean. Ze harremanetan Frantzia, Ingalaterra
eta

beste Estatu askorekin egon beharko bait du gure Gobernu
Autonomoak, baina bere lanak ez ditu Estatu hoienarekin koordinatuko.

Z6
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10.17. PASARTEA

Dispuesto: hemen erabaki itzultzen da eta (10.15) agindu, gauza bera,
eta esanahi berdin berdina dutelarik. Zuzenbidezko dokumentuetan
hitzak ondo ere ondo neurtuta egoten dira. Gainera hiztegi tekni
ko bat egiteko, edo dokumentuak teknikoki itzultzeko hitzak finkatu beharrak daude.

10.18. PASARTEA

Instituciones relacionaclas con eZ fomento y Za ensefianza de Zas Bellas Artes: ez

da irakatsi ta indartzeko Erakundeak. Erdarazkoak ez du esaten erakune
hoiek hortarako direnik; esaten du, gai hoieki:n zerikusirik duten E
rakundeak. Askoz ere zabalagoa da reZacionadas con euskaraz eman
den tzeko hori baino.

Ez da Artesania, obra de arte baino. Eskulangintza? edo artisautza doiago dira artesania itzultzeko. Mikelangeloren Moisesa, ertiZan deitu daitekeela uste dut, nahiz ez den artisau-lan hutsa.

Erti-Zawit:

Eder-Ertiak: BelZas artes izan nahi du. Baina hori ez da ezer. Ezer iza-

tez gerotan , Erti Ederrak behar luke izan, euskaraz adjektibua eder
izenaren aurretik ez baina ondoren jartzen da eta. Neska ederra esa
ten da eta ez eder neska.

Banakako langintza ez dakit zer den. Beharba, gorago jarri dudan ertilanak ez zen artesania eta bai Bellas Artes bakarrik. Eta oraingo
banakako 7-ang-intza = langintza indibiduaZa besterik , ez da. Ala banaka egiten den edozein lan da artisau-lan?

7

2

10.19. PASARTEA

El cumplimiento (de las normas...); el cumplimiento

ez da itzuli. Arau

eta e-

ginbeharren betetzea EuskaZ Herriak bere gain hartuko ditu esan beharko lul

Establecer

= hemen jarri, gorago erabaki, eta gorago oraindik agindu. Nun

da hizketa teknikoa?

70,20 PASARTCA.

Idazkitegi:

Ezin daiteke archivo izan, idazki edozein idazlan den bi-

tartean. Agiritegi legoke askoz hobeto, artxiboetako idazkiak agiri

10.21.

edo dokumentu izaten bait dira beti.

PASARTEA

Nekazari-Batza: Ccimara Agraria ez baina uni6n de agricuZtores litzateke. Ne
kazari-Ganbara ez da hitz ederra?

Etxedunen Batzak: ez da Cdanaras de la propiedad eta bai uni6n de propietczrioz
de casas. Ala etxeak dira propietate bakarrak? Ondo egoki litzate-

ke ba hori esateko Jabetzaren Ganbarak edo Jabego-Gcmbazuk.

Cofradia itzultzeko elkarte erabiltzen baldin bada, nola jakin gene
zake eZkarte hitzari ondoko zerrenda hontaz gainera (asociaciOn,
compailia, uniOn, alianza, liga, confederaciOn consorcio, sociedad, hermandad, fraternidad...) beste zer ez dagokion? Herrian
betidanik erabili den kofradiaren ordez anaidi, anaitegi erabili
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zan balitz ere,

Honela egindako lanik ez dezake ez Garaiko

etxeak ez Suarezek baliozko dokumentu ofizialtzat hartu.

Itsasbide-Batza: ez itsasbide da navegaci6n fruta marina baino) eta ez batza da cmara (uni6n baino). Cdmara de Navegaci6n esan behar bada, esan
Nabigazio-Ganbara eta jakinen gJugu zertan garen.

10.22. PASARTEA

Colegio esateko ereelkarte, eta ez dago gaizki gainera. Esan nahi du
dana da, alegia, eZkartze hitzak lehen jarri dizkiodan esanahiekin
ez zuela asko eta hau ere behar zuela. Baina gero nola esan: Seflor Colegiado de medicina, de abogacia, etab... Profesiones colegiadas. Es mê
dico, pero adn no puede recetar porque aun no estd colegiado. Etab., etab...

Alegia coiegio elkczrte berezi eta ofizialdu bat dela; eta beraz edozein elkarte ez dela kolegio.

Tituludun profesioen erabilkizunak: ez da ejercicio de las profesiones tituladas. Erabilkizunak ez da erabiltzea edo erabilera, rabiltzen den edo erabili behar den gauza bat baino. E.b. : ikuskizun bat ikustean poz hartzen
da. Ikusmenak ikusten du, eta ikusten duena,ikuskizuna, ikusteko dagoena da.

Beraz profesioen erabilkizunak = erabilgaiak bezalatsu da. TituludUn profesioen erabiZera behar du horrek esan. Gainera ni harritzen nauena
da, tola sartzen den hemen tituZu hitza eta nola titulo depropiedad =jabetza-titulu esateko hitz horrek berak balio ez duen!

10.23. PASARTEA

Cooperativa esateko jende guztiak erabiltzen duen hitza kooperatiba da.
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Gainera nahiko hitz te.knikoa da, elkartemodu berezi berezi bat a
dierazten duena. Horregatik esaten da berdin beste hizkuntzetan
ere. Gainera euskaratzekoan erabiltzen den baZtzu hitzak Azkueren
esatez Sociedad de eomereio, alianza esan nahi du eta kooperatibak era

askotakoak dira . Ez dut uste hitz horrek balio duenik hortarako .
Gainera 1,ankide-(baltzu) esaten da . Ez dakit zer adierazi nahi duen
Zankide horrek hor. Ala baZtzu

hitzak bakarrik . adierazi ezin duena

osatzeko jarri da apika, cooperar idea emateko hain zuzen?

10.24. PASARTEA

Euskalerriar‹-dagozkion (e-rri-sërbitzusak) -cla -Zos

aZ Pais- Vasco. Erdaraz div Sector pa.blico pro-

rresponden, tocan,
pio del

'populares-que 4e co •

Vasco. Beraz _ez dagokio,_baizik berea da.

Sector

_derri-g-or _ erri-serbitzuen

erdini baina -tira

Barriz ere sektore- hitzari -alde egin zaio, baina er_abakirik eman
gabe. Pablico okerrago -geldituT-da oraindik-.-- Nola esan gero poderes
pablicos, iniciativa pabZica, actividades pablicas, esfera pablica y privada
de una persona etab...?
Arau: norma bezala erabiltzen da hemen. Gorago Zege itzuli da:

.1 0 . 25. PASARTEA

Ekinbide: hemen actividad, gorago funcionamiento itzultzeko erabili da.

Desarrollo econ6mico: aberastea. Aberastu desarroilo ekonomikorik gabe ere e

giten dira batzuk, eta hain zuzen desarroilo horixe galeraziz ere
bai. Beraz bi gauza zeharo desberdinak dira hoiek, nahiz eta desa
rroilo ekonomikoak aberastasuna ekarri.
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Ordenaci6n de Za economia

ez da ekonomi-legeak. Gauza bati ordena bat jar

tzea batzutan lege bidez egiten baldin bada ere, bi idea desberdin
dira eta beraz bi hitzegiteko modu. E.b.: nola euskaratuko litzateke frase hau /a ordenaci6n de Za economia del Pais exige enjrgicas medidas por parte del Gobierno? Idea-maila berean dago goikoa ere.

10.26. PASARTEA

Instituciones

orain arte erakunde itzuli da, orain baltzu. Gorago ianki

de-baltzu = kooperatiba zen.

(Instituciones de crdito) corporativo, pablico y territorial hona nola eus-

karatzen den: (kreditu-baltzuak...) erri-erakunde (corporativo) uri
co) ta ZurraZde-eZkarteentzako (territorial). Erri-erakunde = instituci6n popular litzateke. Maria Moliner-ek dakarrenez korporazioa da: Orga
nismo oficial, con domicilio propio, formado por una reuni6n de personas que
celebran sesiones para ocuparse de cuestiones cientificas, econ6micas, etc.,
de inters general. Son corporaciones, p.e., Zas Eeales Academias o las Ccimaras de la Propiedad, de Comercio, etc. Se llaman tambien corporaciones L2S
asambleas politicas, el senado, el congreso o el municipio; tambin Za univer
sidad, los cuerpos o conjuntos de personas de la misma profesi6n, cuando esta profesi6n es de carcter cultural: La corporaci6n de catedrticos de universidad. Ikusi hor ea erri-erakunde deitzerik dagoen guzti hori.
Uri-(elkarte) .izango dela uste dut. Baina ez batak eta ez besteak

balio dute pablico _ esateko. Uri da ciudad, urbano edo horrelako bat ,
ez pablico.

Giroan: en el marco de. Oso poetikoa da itzulpen hori, baina ez dakit

behar haina zehatz ote den. En el marco de Za politica monetaria general
= diru-politika orokorraren giroan (arcruera). Konpara giroan eta arauera.
Giroan dela uste dut eta ez gioran, hutsegitez inundik ere, textu

ak dioen bezala.

3/

10.27 PASARTEA

Ondasun-erabiZketa Zibrea

ez da Zibre circulaci6n de bienes. Ondasun-erabiZke-

ta da utiLizadi6n, manejo... de bienes.

Legislaci6n sobre defensa de la competencia dakar gaztelerazkoak, euskaraz
dio merkatu-askatasunezko Zegea = ley de mercado libre. Legislaci6n = legegintza edo legeria; lege-multzoa da, ez legea; Competencia ere ez da merkatu librea, nahiz eta mamiz berdintsu izan. Konpetentziak = burruka,

lehiaketa adierazten du; merkatu Zibreak = saZerosteko libertatea, eragoz
penik-eza, burrukarik izango da, eta hortatixe sortuko da hain zu-

. zen, baina zuzenean ez da aipatzen. Hitzak bereizteko dira!

Publicidad: beroien zabalkundea.

Gaztelerak ez du esaten zeinen edo zeren

zabaNwidea denik. Beroien aurretik j arriaz asko

mugatzen dazabaZkun

dearen eremua, jatorri-deiturena bakarrik. Gazteleraz osoro dio,

hoiek eta daitezkeen beste gauza guztiak. Ez dago eskubideak zer
tan mugaturik. Beraz beroien gabe askoz hobe.

Consumidor beti al da erosle? Sociedad de consumo esaten dugunean ere erosle-gizarte esanaz aski al genuke? Nik ezetz uste dut. Gutxienez

ere bi hizketa-maila daude hor. Zergatik ez da esaten bestela er
daraz comprador eta bai consumidor? Ez dezagun ahaztu gaztelerazko
textua dela hor autentikoa eta hori dela itzuli beharrekoa. Beraz
eman dezagun euskarazkoa erdarazkoaren ahalik eta berdinen, nahiz
eta erdarakada batzuk bertan sartu behar izan. Bestela euskarazkoa, denik eta jatorrena dela ere, ez da sekula ofiziala izango
eta lan alferra besterik ez da.
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Usuario

dio erdarazkoak, ez erabiltzalleen interesak = intereses del usua-

rio.

Interpretazioak utzi beste leku baterako, hemen textua bera

behar da.

10.29. PASARTEA

Balio-agirien Merkatu Nagusiak

omen dira Boltsak. Dena dela holakorik ez

da ageri Textuan eta sobra dago. Gainera euskarazkoak dioenez Bol
tsak... saZerosteko azokak sortu behar du. Gaztelerazkoak dio establecimiento de Bolsas de Comercia, lekutan dago: y dem6ts centros de contrataci6n de mercancias y de valores euskaraz eta beste baZiozko gai (valores?)
ta saZgaiak (mercancias? ordena aldaturik bait dago) saZerosteko azokak (cen,
tros de contrataci6n) sortu. Contrato, contratar ez da salerosi zentzu za-

bal batean besterik. Kontratu bat egiten denean obligazio bat har
tzen da hau edo bestea egiteko nahiz emateko, baina ez derrigor
saldu edo erosi egiteko, eguneroko hizkeraz hitz horri ematen zaion
esanahiean behintzat. Azoka berriz merkatu-mota berezi bat da eta ez
dago hemen erabiltzerik nere ustez. Tolosan, porruak eta azak sal
tzeari azoka esaten zaio, baina ganadua saltzeari peria. Gainera
saltzea bera baino ere gehiago, gauza hoiek salerosten diren eguna
edo Zekua da. Ez da esaten Porruak azokatu ditugu, eta bai bihar azoka
dago, azoka-eguna da; Tolosan bihar azoka dago. Hor behar den hitza
merkatu da, goratxoago erabili den hitz bera: Merkatal Boltsak dago

ederki, eta bestean kontratazio-zentru.

dioen lekuan hauei arauak ezarri behar luke esan, ze
ren hoiek (boltsak eta merkatuok) bait dira erregulatu beharrekoak. Dena dela arauak ezarri baino doiago da erregulatu.

Auen arauak ezartzea

Inters militar

ez da guda-elburu, soil soilik guda-interesa eta gehienez

ere guda-arrazoi baizik, baina azken hau urrutitxo doa.
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Erri-osasunagatik dioen lekuan por inters sanitario dio gaztelerakoak.
Erdarazkoak ez dioena ez dauka euskarazkoak zertan esanik.

Industri-aldaketak = transformacion, modificaci6n de Za industria bezala uler
tzen dut nik. Erdarazkoak dio traslado de industrias = industriak lekuz
aldatze da doia.

DesarrolZo_de los planes ez da

planak bultzatzea.JBultzatu = fomentar edo da.

Desarrollar askoz ere zabalagoa_da desenvo_lver.edo hola.

10 .31 . ,PASARTEA

Antolabidea
tzen

-ez

da

doia ordenaci6n esateko. Antolcunenclua lortzeko erabil-

diren helpideetakoren bat dela dirudi. Hobe ordenronendz‘ euska-

raz lehendik ere erabiltzen dena. Gaur antolatu _organizar_esateko
erabi-itzen da-igehierbat- Indartzea komeni_da_joera hori.

10.32.

PASARTEA

Tramporte esateko ondo dago ercunan-ekarriak, baina hitz asmatu berria
da eta herriak ezagutzen ez duena. Bitartean hor dago zahar zahar
eta jator askoa den
garraiatu bazter guztietan erabiltzen
dena. Gainera laburrago da eta mania-errazago, ba hor ditu bere
eratorkinak garraio, karrio, garraiatzaile, karriatzaiZe, garraiabide,
rriabide, etab...

Servicio MeteoroZ69ico dio gazteleraz ez eguraldi-adierazketa (=informaciOn meteorolOgica); beraz Eguraldi-Serbitzu da.
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Centros de contrataciÓn: salerosketako tratu-Zeku, sa2erosketa sobra dago go

rago esan dugunez.

Karraioen burutze-tokiak zer da? Karraioak burutzen diren tokiak ala edozein
garraio-mota hasten den lekuak? Zer dira aireportuetako terminalak, gar

raioa hasten ala bukatzen den lekuak, ala garraioaren zati bat
soilik? TerminaZes de carga en materia de transportes berriz badirudi gar
raio

berezi hori hasten den Zekua dela areago. Alemanek heurek ere Ter

mina/ idazten dute beren aireportuetan. Zerbaitegatik izango da.
•

10.33. PASARTEA

Calificaciân legal ez da Estadu-Legez... izendatuak. Estadu sobra dago eta
legezko izendapena jatorrago.

Inters general ez da guztientzat onurakor, gehienentzat onurakor baizik.

Afectar a otros Territorios ez da derrigor beste Zurraideentzat kaltegarri
izatea, beste lurraldeen arazoa, haiei dagokiena ere izan daiteke.

10.34. PASARTEA

Carretera nun esaten da bidezabaZ? Nik dakidala alde guztietan kw7drzocz

esaten da. Pista kalipotik edo harririk bota gabeko bide, kamioiak
eta ibiltzeko gauza denari esaten zaio. Kaminoa bezin zabala iza
ten da, baina hala ere ez zaio kcon:no deitzen, pista baizik; izatez
berriz bide zabala da.
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Regimen juridico diona Zege-antolaketa euskaratzen da, honek berriz orga

nizaci6n Zegal edo esan nahi du; harek organizaci6njuridica edo hola
ko zerbait. Hala ere ez nago guztiz seguru kasu hortan r4imeneta
organizaci6n guztiz sinonimo direnik. Nik Erregimen juridiko euskaratuko nuke.

10.36. PASARTEA

Atseden-bideak = medios de descanso da eta esan behar du
to.

ocio y

esparcimien

Aisia dakar .Axularrek ocio esateko;esparciprientoberriz laketa-

sun edo jostaketa esanaz hobeto legokeela uste dut, atsedenez itzu
lita baino. Ikus Azkue.Atseden = neke - kentzea edo - uztea da;esparcimiento berriz zerbait pozartze, zerbait jostatze.

10.39. PASARTEA

EZkartasun-sena .errian pizkortzea ez da desarroZZo comunitario, desarrolZo del

sentido comunitario baino. Hau berriz desarroZZo comunitario baino askoz ere urriago da. Pizkortu eta desarroilatu behar dena ez da
sena bakarrik, komunitatea bera baizik, bere ikuspegi gizakor, sozial, ekonomiko, kultural eta bestelako guztietan. Beraz7"nitatearen desarroilatzea.

Emakumeen egoera obetzea: erdarazkoak condici6n femenina besterik ez dio ,

han ez dago obetzerik. Hortarako izango al da noski , baina textuak ez dio. Hau ez da textua interpretatzeko lekua, textua birrematekoa baino.

3 ?-

,r/ . n So
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•

Articulo 11
Es de competencia de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco el
desarrollo Iegislativo y la ejecuci6n dentro de su territorio, de la legislaci6n basica del Estado en las siguientes materias:
a) Medio ambiente y ecologia.
b) Expropiaci6n forzosa, contratos y conceSiones administrativas, en
cl ambito de sus competencias y sistema de responsabilidad de la Administraci6n del Pais Vasco.
c) Ordenaci6n del sector pesquero del Pais Vasco.
2. Es tambien de competencia de la Comunidad Aut6noma del Pais
Vasco el desarrollo legislativo y la ejecuci6n dentro de su territorio, de
las bases, en Ios trminos que las mismas en las siguientes materias:
a) Ordenaci6n del credito, banca y seguros.
h) Reserva al sector publico de recursos o servicios esenciales. especialmente en caso de monopolio, e intervenci6n de empresas cuando lo
exija el interes general.
c) Regimen minero y ener2etico. Recursos geotermicos.
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•

Zartzaroari dagokion eginpidea: politica de la tercera edad. Ez da berdin.E=

obligazio, medios para realizar algo, proceder... eta

holakoak, baina inola ere ez zer eta

politika.

Ez esanahiaren alde

tik ez hitzen kategoria aldetik. Gainera gaztelerazkoak
dad dio

(hirugarren adina)

tercera e-

lehunago eta modernoago. Euskarazkoak

zartzaroa. Gauza berdina bada ere deiturak desberdin dira eta horren erraxa den tokian ez dago, arropa berriak erosten diren beza
la, hiztegia zertan berritu gabe utzi. Azkenik,zar dio eta ez
zomi

edo zahar; batasuna horren merke den lekuan ere ez dugu ba •

gutxieneko pausorik ere emango zaar bi aaz? Konprenditzekoa
ren kontra egotea; baina hz beste gainerako letrak berdin ez idaz
tea, hori gehitxo da euskararen gaurko egoeran. Gainera, oker ez
banago, Liturgiako Batzordekoek er,e bide hontatik jotzen dute, alegia, hrik ez'baina gainerako letrak hdunek bezala idatzi.

11. A R T I K U L U A

11.1. PASARTEA

Conrunidad Aut6noma Euskalerriari ematen zaion titulua ez da itzultzen.

LegislacinbcIsica ez da legedia, bdsica falta da.

Desarr.ollo legislativo ez da euskal-legez osotzea. Euskal ik ez da gaztele-

raz aipatzen. Desarrollo,osotzea baino gehiago da: Zegeria banatzea, ga
ratzea, desarroilatzea edo holatsu behar luke.
Traduttore ia beti da tradittore, baina horrenbeste gehiegi da.
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a) Medio ambiente inguru-giroa baino gehiago da. Giro beti da zerbait gor

putz gabeko, zerbait izpiritual edo airezko. Medio wribientek horrezaz gainera materiazko inguru astun, zikin, nazkagarria ere adierazten du. Iwurune erabiltzen da hortarako, e.b.: ingurunea (el medio ambiente) kutsatzen denean giro txarra (wa ambiente) sortzen da gizartean.

Ekologia ez da izadi-zaingoa. Ekaogia jakintza-modu bat da eta ez ezer zaintzea. Ekologia da:organismoek beren ingurunearekin eta beren artean dituzten hoerremanak aztertzea eta ikastea. "Natur Zientziak" liburu

an dauka artikulu luze bat Imanol Arluziagak gai hontaz idatzia.
Ekologia berriz alde guztietan ekologia esaten da.

b) Expropiacidn forzosa

ez da Legez bearturiko ondasunkentzea. Erdarazkoak

ez du inun adierazten legezkoa edo legez egina denik. Beraz beharturiko ondasun-kentzea aski litzateke, bortxazko desiabetza edo desjabetza behartua ere ondo leudeke.

Administraci6n ez da

agintaritza (=mando)

Contratos y concesiones ez dago arrazoirik hitz hoiek ordenaz alda-

tzeko. Gainera askotan egiten den gauza da hau eta ez dago zertan
egin.

Contratos bakarrik da eta ez contratos adwinistrativos. Euskaraz aginta
ritzarekin egindako itunak jartzen. du. Interpretazio gehiegi dago hor.
Contratos = itunak edo kontratuak, eta contratos administrativos balitz =
administrazio(zko) kontratuak.
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Concesiones administrativas ez da agintaritzak emandako langintza-baimenak

eta bai achinistrazio(zko) baimeno3c

11.2.

soil soilik.

PASARTEA

Comunidad Aut6noma

titulua

berriz ere janda.

a) Ordenaci6n ez da ccrauak (=no,rmas).

b) Ondasun (=bienes) eta recursos ez dira gauza bera.

Sector pablico ez da erri-aZorra; reserva al sector pablico ez da erri-aZo
rrean eustea eta bai Sektore publikoarentzat uztea, erreserbatzea, -reri es
ku uztea... Erri-alorrean eustea erabakitzen duten arauak esaten da reserva al sector pablico euskaratzeko, (=normas que deciden que se re-

tenga en el campo del pueblo??).

Baitzu goraso

kooperativa zen, orain empresa esateko erabiltzen da.

Gorago esan dut sociedad de comercio esan nahi duela.

Intervenci6n de empresas cuando. Zo exija el interes general euskaratzeko

zera esaten da: estaduko biztanleen onurak edo interesak, baltzuetan esku-artzea eskatzen duanean. Estaduko sobra, general falta. Euskaraz doi
ago legoke empresetan eskuhartzea interes generalak hala eskatzen duenean.
%.*

Articulo 12
Corresponde a la Comunidad Autdnoma del Pais Vasco la ejecuci6n
de la legislaci6n del Estado en las materias siguientes:
I. Legislacidn penitenciaria.
2. Legislacidn laboral, asumiendo las facultades y competencias que
en este terreno ostenta actualmente el Estado respecto a las relaciones
laborales; tambien la facultad de organizar, dirigir y tutelar, con la alta
inspeccidn del Estado, los servicios de este para la ejecuci6n de la legislacidn laboral, procurando que las condiciones de trabajo se adecuen aI
nivel del desarrollo y progreso social, promoviendo la cualificacidn de
los trabajadores y su formaci6n integral.
3. Nombramiento de Registradores de la Propiedad, Agentes de
Cambio y Bolsa y Corredores de Comercio. Intervencidn en la Fijacidn
de las demarcaciones correspondientes en su caso.
4. Propiedad intelectual e industrial.
5. Pesas y medidas; contraste de metales.
6. Ferias internacionales celebradas en el Pais Vasco.
7. Sector pUblico estatal en el embito territorial de la Comunidad
Autdnoma, la que tendre participacidn en los casos y actividades que
proceda.
8. Puertos y aeropuertos con calificacidn del interes eencral, cuando
el Estado no se reserve su gestidn directa.
9. Ordenacidn del transporte de mercancias y viajeros que tengan su
origen y destino dentro del territorio de la Comunidad Aut6noma. aunque discurran sobre Ias infraestructuras de titularidad estatal a que hace
referencia el nmero 21 del apartado 1 del articulo 149 de la Constituciòn, sin perjuicio de la ejecuci6n directa que se reserve el Estado.
10. Salvamento maritimo y vertidos industriales contaminantes en
las aguas territoriales del Estado correspondientes al litoral vasco.

vg
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c) R4imen lehen

(10.34) zen, orainarathide, hobeto dagoela
uste dut, baina ez dakit osoro ondo ote dagoen.
antolaketa

Energêtico: indar-iturrien itzultzen da. Iturri horrek mugatu egiten
duela uste dut. Hori gabe erabaki behar da itzulpena.

Recursos geotrmicos ez da Zurpeko beroaren araubidea. Arcubide sobra dago.

Lurrak gain-azalean duen beroa ere geotermikoa da, beraz lurpeko beroa (calor subterr5meo) eta geoterniko ez dira berdin. Gainera.re-

cursos ez da itzultzen. Hor behar den itzulpena da baliabide geotermikoak eta akabo.

12. ARTIKULUA

r

Comunidad Aut6noma titulua j an da .

12.1. PASARTEA

Legislaci6n: Zegedia baldin bada lehen zergatik jartzen da hemen Zegeak?

Hizketa teknikoan hitzak beti berdin gorde behar dira. Beraz espetxe-legeria.

12.2. PASARTEA

Legislaci6n: legeak berriz ere.

V3

Legislaci6n Zaboral ez da lan-arazoetako legeak. Lan-arazo = problemas edo
cuestiones laboraZes, kasu hontan ez dator gaizki , baina hala ere ho

be da teknikoki erabakitzea lanarekiko edo la:2-Zegegintza esanaz .

Facultades y competencias: aginpide itzultzen da. Gorago esan dut
de zmando,

crutoridad dela, beraz ez da komeni beste hoiekin

aginpi

nahas-

tea. Hobe facultades = ahalmen, esku; competencias = konpetentziak. Hitzen

esanahiak banatzen eta mugatzen hasi beharra dago, bestela ez du
gu hiztegi teknikorik, eta ondorioz jakintzarik, izangc.

Con Za alta inapección,d4 Estado et4 Estacksaren beuiratupean (con la inspecci6n del Estado) ez dira berdin. Bigarren honek askoz ere indar
haundiagoa du, nahiz eta praktikan beharba gauza bera izan. Goi
edo gain-begiratupean edo beharko litzateke hori itzuli. Eguneroko

hizkeratik piska bat arroztu, urrundu nolabait ere.

Gizarte-aziera: crecimiento social da -eta -ez desarrono social (=desarroilo
soziaZa edo gizartetarra, edo gizarte-desccrroiloa). Hamaika komeria ba-

,darabil jendeak desarroiZo hitz honekintxe , eta ahaleginak egin arren ezin dute tajuz euskaratu. Nik berehortan utziko , dut arik e
ta beste egokiagorik sor dadin bitartean. Eta dokumentu hau itzul
tzekoan areago oraindik.

Condiciones de trabajo gehiago da tan-giroa baino. ( Lan-giroa (=ambiente de

trabajo
edo ambiente en el trabajo) Zaneko kondizio edo baldintzen za.
ti bat besterik ez da).

Cambio eta diru ez dira

berdinak banka-gaietan. Ekonomiako hiztegia

egiten ihardun direnek ondo berezi dituzte:cambio= ganbio, truke.
Diru= dinero, moneda.
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12.3. PASARTEA

Artekari = intermediario, baina agente de cambio y bolsa deitura espezial

bat da, ofizio jakin baten izena, teknikoegia horren merke euska.
ratzeko. Ekonomiako hiztegigileek truke eta burtsako agente izendatu
dute. Eta ez dira batere mordoilozale jokatu beren hiztegian, ez

halafede!

Balio-agiri: bolsa esateko??? Gorago esan dut.

Cor2;$edores de comercio ez dira salerosketa-egiztalariak (=verificadores de

ventas). Corredor izena pelota-partiduetako apostuetan eta erabil
tzen da herri-mailan eta denek korredorea esaten dutela uste dut.
Hala ere Ekonomi Hiztegikoek Merkatal artekari izendatu dute.

Intervenci6n en Zcz fijaci6n ez da zeaztea eta bai zehazten eskuhartzea.

12.4. PASARTEA

Propied(wi intelectual esateko ondo samar dago burulanen jabetasuna baina
propiedad industrial esateko oso gaizki industri-lanen jabetasuna (=pro

piedad del trabajo industrial), asmakari edo inbentuen patenteen
jabetasuna adierazi nahi bait du horrek.

12.5. PASARTEA

Pesas y medidas ez da neurketa-zaingoa (=protecciOn de mediciones) eta
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bai soil soilki pisuak eta neurriak.

Contraste de metaZes ez da metaZ-sillutzea (=sellar metales) eta bai metal

-ogiztatzea (=egizkoak diren ala ez aztertzea).

12.6.

PASARTEA

Internaciorzal ez da erresuma-arteko (=interreino) eta bai askoz erabili

agoa nazioarteko.

Feria internacional esateko askoz egokiagoa da nazioarteko peria, azoka (=

merkatu) baino. Gainera euskaraz ere erabiltzen den hitza da peria,
beraz zertan hasi beste hitz bat hortarako erabiltzen. Azken buruan analogia bidez lan egiten du gure buruak, ezagunetik ez eza
gunera, errazenetik zailagotara.

12.7. PASARTEA

Sector pablico ez da erri-serbitzuak (=servicios populares) eta bai sekto
re pubZikua.

Comunidad aut6noma: Euskalerri baldin bada, Zcz Comunidad Aut6noma de CataZunya

izango da Katalunyako Euskalerri!!

Esku izan ez da participar eta bai tener poder, facultad. Participar = parte
hartu da.

p
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12.8. PASARTEA

Con calificaci6n de inters general ez da guztientzat onurakor izendatuak. Ba

tetik ez da esaten kalifikaziocz izendapenez egiten den ala ez, be
raz hobe da hor izaera edo kaZifikazio. Gainera, inters general ia
sekula ez da guztien onura eta bai gehienen interesa, beti ere beti
izaten bait dira hortik.mesede baino kalte gehiago izaten dutenak.

Cuando el Estado no se reserve su gesti6n directa, euskaraz itzultzen denaren guztiz kontrakoa da: Estaduak bere eskutik uzten ez dituanean jar-tzen du, eta esan behar du beroien (aireportuen) gestio direktua Estatuak beretzat gordetzen ez duenean. Osoro alderantziz.

12.9. PASARTEA

Ordenaci6n ez da araubide, gorago esan dugunez.

(ftlercancias y viajeros) que tengan su origen y destino dentro deZ territorio de

la Comunidad Aut6noma ez da Euskalerritik irten gabe egiten dan (diren) sal
gai eta bidaztiak. Honela behar luke: beren jatorri eta helburuak Autonond Komunitatearen lur-barruan dituzten salgai eta bidaztihk. Ez bait da ber
din:Ba euskarazko textuak eskubide ematen dio Komunitate Autonomo
ari kanpotik datozen edo Euskal Herritik kanpora doazen salgai e
ta bidaztiak kontrolatzeko, erderazko textuak berriz.ukatu egiten
dio eskubide hori.

12.10. PASARTEA

Salvamento mar-itimo euskaraz ematen den itsasoko salbabideak baino zaba-

lagoa da; hobe itsas salboinendua.

Articulo 13
En relaciOn con la Administraciön de Justicia. exceptuada ia jurisdicciOn militar, la Comunidad AutOnoma del Pais Vasco ejercera. en su
territorio las facultades que las Leyes Organicas del Poder Judicial y del
Consejo General del Poder Judicial reconozcan, reserven o atribuy an al
Gobierno.
2. Corresponde integramente al Estado, de conformidad con las
Leyes generales. el derecho de gracia v Ia organizaciOn y el funcionamiento del Ministerio Fiscal.
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Vertidos ez da ondakin (=residuos). Hobe botakin edo isurkin.

Aguas territoria1-es expresioa euskaratu gabe gelditu da, beste batek

itzultzekotan noski. Politika-hiztegigileek ur territorialak itzu

li dute. Beraz, aguas territoriales da Estado ez da Estadupeko urak, ba
territorial

ez den urik ere badu Estatuak. Hobe Estatuaren ur terri-

tcTialak doitasun berdinarekin beste egokiagorik asmatzen ez den

bitartean.

15. ARTIKULUA

13.1. PASARTEA

Epaigintza-eraketari buruz zer esan nahi du hor eraketa horrek? Alferrik

dago hor. Gainera administraci6n de justiciako justizia hori epaiarekin
berdintzea gehitxo dela uste dut. Nahiago nuke nik justizigintza;
ala justizia hitza euskaratik erauztea pentsatzen du inork?

Auzi = pleito da, ez judicial edo juicio.

Agindu badirudi euskaraz ez dagoela beste hitzik mando, mandar, poder,
dominio, jurisdicci6n, competencia, autoridad... esateko. Ba hor dabil
aginpide zeraok esateko: mando,

gobierno, competencia, jurisdicci6n...

Eta oraindik emango zaizkionak, zuek eta beste batzuek. Horren bidetik doa agintaritza. Agintari = autoridad eta orain poder eta
etorriko direnak. Zertarako dauzkagu ba botere, ahalmen, esku, eskumene, barruti, eskudun, eskuduntza, etab.? Noiz hasi behar dugu gauzak

t/f
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finkatzen? Euskarazko botere hitzari ezer esanerazi nahi bazaio po
der esatea da. Beraz hori hortarako utzi eta bidali besteak bes-

te adiera batzuren bila. Horrela egin dute Politika-hiztegian ari
tu direnek eta horrela erabakiabartu dugu Zuzenbidean ari garenok ere. Gero argi dago epai(tzeko) botere = poder judicial; legegintz
botere edo botere legegile = poder Zegislativo, etab...

Consejo generaZ

esateko hor dabil KontseiZu generala edo KontseiZu Nagusi

bazterretan eta orain goi-batza (=uni6n superior)?

Leyes orOnicas
no,

ez da Zege nagusi eta bai

lege

organiko, euskaratik orga

organismo eta hoien familiakoak ezabatzerik ez dagoen bitarte

an. Hizkuntza zergauza osoko bat bezala begiratu behar da, bere
barnean zientzi mota guztiak dituena bezala. Orduan lelokeria
kusten da, e.b., biolOgian eta organo, organismo, organiko, orgaziza-

tu, etab... derrigorrezkotzat onartzea eta beste disziplina batean, Zuzenbidean kasu, hitz hoiei sarrerarik eman nahi ez izatea.
Hizkuntza guztietan gertatu da behin analogia bidez, behin irudi bidez, jakintza-mota-desberdinetatik hitzak hizkuntzaren altxor arrunta aberastera pasatzea. Euskararentzat ez ote du ba
bide honek balio?

ez da reservar, edo nahiago bada bada reservar, baina beste mi
la gauza ere bai , hala nola, separar, elegir, apartar, delimitar, de-

Bereizi

terminar, hacer especial, exceptuar, particularizar, distinguir, diferenciar,

etab... Esan nahi dut, ez duela balio reservar un poder al Gobierno
esateko.

13.2. PASARTEA

• Ministerio Fiscal honela itzultzen da: Salaketa-kargudunen Erri-Erakundea

6-0

si

,

Articulo 14
La competencia de los 6rganos jusrisdiccionales en el Pais Vasco se
extiende:
a) En el orden civil, a todas las instancias y grados, incluidos los
recursos de casaci6n y de revisi6n en las materias del Derecho Civil
Foral propio del Pais Vasco.
b) En el orden penal y social, a todas las instancias y grados, con
excepci6n de los recursos de casaci6n y de revisiÓn.
c) En el orden contencioso-administrativo, a todas las instancias y
grados cuando se trate de actos dictados por la Administraci6n del Pais
Vasco, en las materias cuya legislacián exclusiva corresponde a la
Comunidad Aut6norna, y, en primera instancia, cuando se trate de
actos dictados por la Administraciön del Estado.
d) A las cuestiones de competencia entre 6rganos judiciales del Pais
Vasco.
e) A los recursos sobre calificac: 3n de documentos referentes al Derccho privativo vasco que deban tener acceso a los Registros de la Propicdad.
2. En las restantes matcrias se podr.n interponer ante el Tribunal
Supremo los recursos que, segn las leyes, procedan. El Tribunal
Supremo resolverã tambi61 los conflictos de competencia y de jurisdiccidn entre lo: 6rganos judiciales del Pais Vasco y los demds del Estado.
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(=instituciOn popular de los encargados de acusar o denunciar).
Ministraritza Fiskala askoz ere onargarriago dela uste dut.

Aratak ezartzea: organizaci6n, organizar da inundik ere. Gorago regular
esateko erabili da; berez o:plicar Zas normas da, edo imponer normas
ere bai. Baina organizar beste gauza bat da, nahiz eta arauak jartzea eta ezartzea bide bat izan organizatzeko.

Aginpide orain

furcionamientoesateko

erabiltzen da. Lehen esanahi gu-

txi zituela eta orain bat gehiago.

14.ARTIKULUA

14.1.

PASARTEA

Epa4;intza ez da Organos jurisdiccionales eta bai

acci6n o ejercicio de sen-

tenciar. Beti ere ihes egin eta hor uzten da benetan itzuli behar

dena: Organo jurisdikzionalak beharko noski. Norbaitek esango du, er
dararen oso antzeko dela. Ikusten dut nik ere horrenbeste. Baina
hor argi eta zehatz dago erdarazkoaren esanahia eta horren euskarapentzat eman den hortan berriz mamia bera dago itxuragabetu
rik. Gainera ez dut ikustenorgano euskaraz nola esan daitekeen.
Ze Zuzenbidean noiz edo behin kentzerik egonda ere, biologiatik
eta ez bait dago izkutarazterik. Beraz alfer-ahalegina litzateke alor hontatik kanpora bidali nahi izatea hitz hau, gero beste ate batetik sartuko bazaigu. Alemanek ere ez daukate arrazoirik gabe Organ, organisch, Organisation, organisieren, Organigramm...
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a) Orden Civil ez da iritarZege saillean (=secciOn de leyes ciudadanas).
Nere aldetik esan behar dut, ez dudala legegizon askorik aurkitu
euskaraz Derecho civil eta holako esanetan civil hori iritar hitzez
euskaratzeko joera duenik. Hori bego ohar bezala. Nik neuk ordena
zibilean edo iritar ordenan itzuliko nuke, esana bihurritu gbe eta

batez ere interpretatu gabe lege sailean ek egiten duen bezala.

Auzi-aZdi •ez da instancia eta bai una sesi6n de pleiteo.

Recurso de casaci6n euskaraz eman den auziak ezeztatzea baino gehiago

da. Recurso ez da euskaratzen eta behar litzateke. Casaci6n ez da
auziak ezeztatzea

(=anulaciOn de pleitos). Indargabetzen direnak ez

dira auziak eta bai

beste tribunal

batzuren epaiak. Gainera kasazio hitza

oso teknikoa da Zuzenbidean hori ta horrenbestez hitztegitik kentzeko. Baina behintzat ondo euskaratu:

Revisi6n (de causa) ez da birrepaitu (=volver a sentenciar).

Recurso de casaci6n hemen dago, baina joskera okerra dauka esaldi ho

rrek: auziak ezereztatzea gora jotzea, honela behar luke auziak ezereztatzeko gora jotzea. Gorago ikusi horren komentarioa.

EuskaZerriko ez da propio del Pais Vasco ., propio jan da.

En materias del (Derecho

Civil ForaZ) ez da (Iritar Foru-legeen) barruan

(=dentro del Derecho civil foral). Gainera Foru-lege ez da Derecho
Foral eta bai ley foral.

S'fj

42

b) a)koan egin diren huts berdin berdinak egin dira.

c) En el orden contencioso-administrativo konpara euskarazko honekin Edozein
agintaritza-maillaren aurkako auzien saillean (=en la secciOn de pleitos

contra cualquier grado de autoridad). Beste komentariorik sobra!
Hobe: eztabaida eta athninistrazio-sailean edo.

Actos dictados: erabakietatik sortutako auzi-gaia (=materia de litigio o-

riginada de las decisiones) euskaratzen da eta ez da berdin noski.

Administraci6n del PaÍs Vasco ez da EuskaZerriko edozein agintaritza-maila.

(=cualquier grado de mando del Pais Vasco).

Araupetu ez da Zegislar eta bai legegin, legea egin, Zegea eman. A.raupetu:
poner

bajo norma, dar una normativa besterik ez da.

d) Auzi-erakundeak: auzi = pleito eta ez

Erakunde = instituci6n esate

ko erabili da itzulpen hontan bertan ere. Orain 6rganb esateko
erabiltzen da. Baina ez bait dira biak berdin. Erakundea = multzo
organizatu bat da eta organoa = erakundearen barruan berekasa, autonomiaz,
eginkizun bat bete dezakeen bide edo instrumentu bat. Beraz ezin daitezke

biok berdindu.

e) Cal:ificaci6n de documentos oso doitasun eskasez itzultzen da agirien
balioa, ze hemen adierazi nahi dena dokumentuen kategoria, dokumentuen
hierarkia eta rangoa da.

SS

Articulo 15
Corresponde al Pais Vasco la creaci6n y organizaci6n mediante ley
de su Parlamento y c,41 respecto a Ia instituciOn establecida por el artfculo 54 de la Constituci6n, de un 6rgano similar que en coordinaci6n
con aquãlla ejerza las funciones a las que se refiere el mencionado articulo y cualesquiera otras que el Parlamento Vasco pueda encomendarle.
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14.2. PASARTEA

Resolverix tambiên, tonbi,n jan da eta ez dago jaterik.

15. A R T I K U L U A

Corresponde al pais Vasco mediante Zey de su ParZamento ez da beste honen ber

dina EuskaZerriko Parlamentuari dagokio Zege-bidez... Mamia berdintsua du
tela erantzungo da, berdintsua bai baina berdina ez. Hemen itzulpena egin behar da, ez korrespondentziak bilatu.

Arauak ezartzea: regular izan da orain arte; orain organizar esateko

tzultzen da. Berez aplicar normas besterik ez du esan nahi horrek.

Y con respeto a Za instituci6n establecida por el articulo 54 de Za Constituci6n
oso motz eta gaizki itzultzen da Konstituzioak 54' gn. ataZean diona;
Konstituzioaren 54. artikuluak ezarritako erakundea errespetatuz behar lu-

ke izan, aldea dago!

Que en coordinaci6n con aquella (la instituci6n) ez da Estaduak duan erakundearekin arremanetan, eta ari zor zaion begirunez eta bai (erakunde) harekin
koordinatuz.

Artikulu hau oso nahasi itzulia dago eta zenbait gauza falta dira;
azkenean batek ez daki zer zeri dagokion.
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-Articulo 16
En aplicaci6n de lo dispuesto en la Disposici6n Adicional primera de
la Constituci6n, es de la competencia de la Com unidad Aut6noma del
Pais Vasco la enserianza en toda su extensi6n, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio del articulo 27 de fa Constituci6n y
Leyes Organicas que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al
Estado el articulo 1491.30° de la misma y de la alta inspecci6n necesaria para su cumplimiento y garantia.
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16. A R T I K U L U A

Dispuesto en la Disposici6n ez da Erabakian aginduta dago. Dispues +ok ez du
hor agindzcren indarrik. Aski da Erabakian jartzen denez, esaten denez.

Ez euskaraz agertzen dena sobra dago.

La enseñanza en toda su extensi6n, niveZes y grados, modalidades y especialidndPs

dioen ,lekuary, euskaraz: irakaskintza bere zabalera osoan, irakaste-maila
(niveles), mota (grados), ta gai guztietan (modczlidades y especialidades). As

kotxo dirudi dena batera irensteko. NiveZes y grados ez dira berdinak gazteleraz. Ondo dago niveles = maila itzultzea, , baina grado de
enseñanza eta irakaste-mota (=clase• de enseñanza) ez dira berdin. Modalidades badirudi areago mota dela, baina especialidades ez dut uste
gaiak esanda lasai gelditu daitekeenik bat. Hain zuzen irakaskin-

tzan dira espezialitateak gero espezialistak ematen dituztenak. Honela behar litzateke euskaratu: irakaskintza bere hedadura osoan, bere
maila, gradu, mota eta espezialitate guztietan.

(Leyes Org&nicas) que lo desarrollen (articulo 27) ez da euskaraz jarri eta

hori latza da. Ze ez bait da berdin artikulu bat dagoen dagoenean erres
petatzea eta artikulu horrek hartu dezakeen desarroiloa bera ere errespetatu behar izatea.

Garantizar: ziurtatu itzuli da, hau berriz asegurar da areago. Dena dela,
beste bi edo hiru txandatan ere etorri da eta desberdin itzuli da.
Nun dago hizkera teknikoak behar duen sistema?

Articulo 17
I. Mediante el proceso de actualizaci6n del regimen foral previsto en
la Disposici6n Adicional primera de la Constituci6n, correspondera a
las instituciones del Pais Vasco, en la forma que se determina en este
Estatuto, el regimen de la Policia Aut6noma para la protecci6n de las
personas y bienes y el mantenimiento del orden pUblico dentro del territorio aut6nomo, quedando reservados en todo. caso a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado los servicios policiales de carUcter
extracomunitario y supracomunitario, como la vigilancia de puertos,
aeropuertos, costas y fronteras, aduanas, control de entrada y salida en
territorio nacional de españoles y extranjeros, • regimen general de
extranjeria, extradiciön y expulsi6n, e inmigraci6n, pasaportes y documento nacional de identidad, armas y explosivos, resguardo fiscal del
Estado, contrabando y fraude fiscal al Estado.
2. EI mando supremzi Policia Aut6noma Vasca corresponde al
Gobierno del Pais Vasco, sin perjuicio de las competencias que pueden
tener las Diputaciones Forales' y Corporaciones Locales.
3. La Policia Judical y Cuerpos que actUen en estas funciones se organizarãn al servicio y bajo la vigilancia de Ia Administracián de Justicia
en los terminos que dispongan Ias leyes procesales.
4. Para la coordinaci6n entre la Policia Aut6noma y los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado existira una Junta de Seguridad formada en nUmero igual por representantes del Estado y de la Comunidad Aut6noma.
5. Inicialmente las Policias Aut6nomas del Pais Vasco estarUn constituidas por.
a) E1 Cuerpo de Miñones de ia Diputaciõn Foral de Alava, existente
en la actualidad.
b) Los Cuerpos de Mifiones y Miqueletes dependientes de las Diputaciones de Vizcaya y GuipUzcoa que se restablecen mediante este precepto.
Posteriormente las instituciones del Pais Vasco podrin acordar
refundir en un solo Cuerpo los mencionados en los apartados anteriores. o proceder a la reorganizaci6n precisa para el cumplimiento de las
competencias asumidas.
Todo ello sin perjuicio de la subsistencia, a los efectos de representaci6n y tradicionales, de los Cuerpos de Miñones y Miqueletes.
6. No obstante lo dispuesto en los ntimeros anteriores, los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado podrin intervenir en el mantenimiento del orden pUblico en la Comunidad Aut6noma en los siguientes
casos:
a) A requerimiento del Gobierno del Pais Vasco, cesando la intervenci6n a instancias del mismo.
b) Por propia iniciativa, cuando estimen que el interes general del
Estado este gravemente comprometido, siendo necesaria la aprobaci6n
de la Junta de seguridad a que hace referencia el nUrnero 4 de este articulo. En supuestos de especial urgencia y para cumplir las funciones
que directamente les encomienda la Constituci6n, los cuerpos y fuerzas
de seguridad del Estado podrUn intervenir bajo la responsabilidad
exclusiva del Gobierno, dando este cuenta a las Cortes Gencrales. Las
Cortes Generales a traves de los procedimientos
podrUn ejercitar las competencias que les correspondan.
7. En los casos de declaraci6n del estado de alarma, excepci6n o sitio,
todas las fuerzas policiales del Pais Vasco quedarUn a.las 6rdenes directas de la autoridad civil o militar que en su caso corresponda, de
acuerdo con la legislaci6n que regule estas materias.
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17.ARTIKLILLIA

17.1.

PASARTEA

Proeeso de actualizaci6n: eguneratzea baino gehitxoago da eta nekerik gabe

itzuli daiteke eguneratze-prozesu esanaz.

Preveer esateko dion jarri da. Hor dabil ba nahiko poliki aurrikusi e-

do aurrez ikusi, eta bestek asmatu dutenaz baliatzen hasteko garaia ere bada.

Corresponde (a las instituciones del Pais Vasco): forma neutroan dago corres
ponde hori eta ez aktiboan euskarapenak dioen bezala (EuskaZerriko
Erri-Erakundeen) eskuetan ezartzen du. Nork ezartzen du? Erdarazkoak ez

dio holakorik. Esku dago hobe.

Instituciones dio eta ez erri-erakunde, herri sobra da.

El r4imen de Za policia Aut6noma falta da textu hontan. Gozoa jarriko da

jendea honekin! Esaten dena da serbitzua, baina ez da esaten serbitzu horren izena polizia autonomoa dela eta (Euskal fferriko eralcundeen
esku dagoela) Polizia Autonomoaren erregimena hori zen itzulpen jatorra.

Inundik ere gaztelerazko hitzik agertzen den gehienetan holako bi
txikeriak egiten dira izenekin. Nora goaz ordea jokabide horrekin!

Orden pablico ez da erriaren pakea eta bai ordena publikoa. Mamia berdin- n 1

6/
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tsua badute ere bi deitura zeharo desberdinak dira. Eta izanaren
adierazgarri daude izenak.

En todo caso ez da euskaratzen, eta ez dago hor alferrik gero! Ez
bait da berdin quedando reservado en todo caso. Ala bai?

Fuerzas y Cuerpos de Seguridatl deZ Estado; cuerpos hori segurantzi-erakunde

tzultzen da. Seguridadea bera da erakunde; baina cuerpos hori erakun
de baten zatiak dira. Gainera erakunde hitz horri edozer esanahi
ematen ari gara: instituci6n, 6rgano, organizaci6n, cuerpo... eta oraindik
hartuko dituenak. Baina hori ez da bidea.

Lurraldez kanpoko: extracomunitario esaten da, extraterritorial etorriko ba

litz berdin esango litzateke. Komunitatez kanpoko da extracomunitczrtio
eta hori utzi extraterritorial esan behar denerako.

Lurraldez gaineko: ez da supracomunitario eta bai supraterritorial.

ControZ de entrada y salida en teritorio nacionaZ de españoles y extranjeros...

Hemen lerro parte bat galdu dela dIrudi euskarazko textutik. Dakarrena hau da españar eta atzerritarren Estadu-mugako sar-...(sartu-irtenak kontrolatzea) falta da.

R4irndn general de extranjeria:

zati bat galdu da hemen ere, hala ere da

karrenetik antzematen da zer falta den (atzerrita)rren bizi-baimenak.
Parentesi artekoa nik osatua da. Nolanahi ere r4imen generaZ ez da
euskaratzen edo oso galtzaundiro bizi-baimena. Hori baino gehiago
• dela uste dut. Hor ez da adierazten atzerritarren egoera, eskubideak,
etab... ordenatzeko eskua ematen denik, eta ez Zurraldean bizitzeko baimena bakarrik.

62

47

Extradicci6n y explasi6n: itzuli ez dira itzultzen, beroien explikazio

bat ematen da areago. Zailtasuna erabaki gabe gelditzen da. Hurren
goak ikusi dezala! Hona expliktzulpena: arrotzak atzerrtra botatzea
ta erbesteko auzipetuak erriratu araztea . Gainera ordenaz aldatzen dira
eta ez dago zergatik. Hobe extradikzioa eta erauztea.

Emigraci6n e inmigraciÓn: atzerriratzea eta erriratzea itzultz.en dira. Itzul

pena oso eskasa da, ze baserritik hirietarako emigrazioa, atzerriratzea izango litzateke! Inmigrazioa oraindik bitxiago herriratzea bezala ematen da. E.b. , soldautzan dauden mutilak herriratzen direnean inmigratu egingo lirateke; edo eta herbestean diren euskaldu
nak herriratzen direnean inmigratu egingo lirateke. Gainera herri
hori ere ez dago argi zer den,jaiot=ia izan daiteke edo aberria,
lurraldea, Estatua. Badirudi herriratzen direnak herritarrak ez baina
kanpokoak egiten direla, hau berriz atzerriratzea da haientzat.
Beraz, hitz hoiek ez dutela balio ez batak eta ez besteak emigrazio edo inmigrazio esateko. Itzulpen hontan benetako izua dago erdal hitzak erabiltzeko, baita euskarazko tajuzkorik eskuartean
ez denean ere. Hortik ezin goazke urrutira.

Documento nwionaldeidentidad: DNI. Honen itzulpen bitxirik ez dut iku

si oraino. Eta nola du izena DNI horrek? Nor-agiria = carnet de identicZad besterik ez litzateke. Identitatezko Dokumentu Nazicmala esan gutxienez.
17.2.

PASARTEA

PoZicia Aut6noma Vasca itzultzeko ez du balio ertzaingo ak. Ertzaingo, caguapolicianrunicipal edo holako zerbait da, eta hori ere esan beharra dago. Baina policia arruntki adierazteko polizia beste hitzik

cil„

ez dago.
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Gobierno del Pais Vasco

ez da

Euzko Gobernu (=Gobierno vasco) eta bai Eus

kalllerriko Gobernu. Hitz desberdinak hortarakoxe daude: erabiliak
izateko.

Competencia: orain eskubide, lehenago aginpide, aginpide-sorta. Noiz hasi

behar dugu hitzak finkatzen

17.3. PASAIZITA

Epaiketa - eginpidetan diarduten Erakundeak: Erakundeak = Cuerpos de policia esate

ko ondo ez dagoela gorago ere esan nuen. Eginpide horrek zer esan
nahi duen ez da erraz asmatzen erdarazko texturik euki ezean: obli
gactiO, egiteko, funtzio, egiteko aukera ala beste zerbait ere bai egite
ko eskubidea Lopez Mendizabalen hiztegiak dakarrenez?

badirudi Institucián judicial behar duela izan. Baina,
bai zera!, Administraci6n de Justicia esateko erabiltzen da. Gauza -as

Epaiketa-Erakunde:

kotxo esan nahi ditu benetan erakunde hitz horrek: instituci6n, cuer
po de un organismo pablico, administraci6n... Horrela ibili baino nahia

go dut nik justizi-administrazio esan. Horrela bederen argi dago zer
esan nahi den, eta lan egitea dago; , bestearekin euskarazko hitzak
edo hitzotsak erabiltzen dira, baina inork ez daki doi doi zer e
san nahi duten. Hori hitz egitea baldin bada berriz...!

Epaiketa - Zege: epai, epaitu, epaiketa... = sentencia, sentenciar, juicio edo sen
tencia... direlakoan negoen. Eta oraindik beste zerbait ere bai:
proceso. Eta nola asma dezake batek zer den noiz eta noiz zer den?

Herri-mailan nahasten dira esanok, baina Zuzenbidezko dokumentu
batean ez. Gazteleraz ere berdin da, baina hemen ez dute nahaste
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ko biderik utzi, ez dute esan Zey judicial eta bai ley procesaZ. Eta
horrela egiten da munduko beste hizkuntza guztietan ere.

Para la-coordiñaci6n entre-(la Polica Autânoma y los Cuerpos y Fuerzas de Seguri
dad del Estado): ez da (Autonomi-Ertzaingoa eta Estaduko Segurantzi-Indar eta
Erakundeak) elkar-Zanean lotzeko. Koordinatzea ez da elkar-lana egitea (=colaborar litzateke hori gehienez ere), eta bai batabestearen arauera

Zan egitea, batak besteak egiten duenari begiratuki lan egitea.

17.5. PASARTEA

Las Policias Aut6nomas ez dago zertan euskaraz singularrean itzuli Ertzcci7wa, hain zuzen ere polizia-mota desberdinak aipatzen bait di-

ra. Joera haundia dago itzulpen hontan gauzak secundum sensum itzul
tzeko edo irudi bidez. Hori berriz, ez bata eta ez bestea dira egoki dokumentu ofizial bat itzultzeko.

b) Las instituciones del Pais Vasco: Euskalerriko Agintaritzek itzultzen da.
Hori berriz los mandos, las autoridades del Pais Vasco da, baina ez instituciones.

A efectos de representaci6n y tradicionales, betiko moduan haundiaurki-

nak bilduz bezala dago itzulia ospezko eginbearretan oitura zaarrei jarraitzeko. Representaci6n ez dut uste ospezko eginbeharra denik; beti
ere'norbaiten edo zerbaiten ordez egotea edo adierazten du errepresentazioak, euskarazko eginbeharrak adierazten ez duena.
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17.6.

PASARTEA

b) Responsabilidad exclusiva del Gobierno ez da Gobernuaren oso-osoko erantzukizunez (=responsabilidad completa del Estado) baizik eta
aren

Gobernu-

bakarraren erantzukizunpean edo Gobernuaren erantzukizun exkZusiboaren

pean.

Ba harritzekoa baldin badirudi ere exclusivo, esclusivista, es-

clusivismo,

esclusividad, escZusivamente... nekez aurki daiteke euskaraz

familia hau ondo itzulita. Noiz edo behin eman daiteke fraseren
bat hitz hoietakoren baten esanahi-zatiren bat osoro adieraziko
duena, baina gutxitan eta beti banaka.

Cortes Generales zergatik utzi behar da berehortan bere euskal ku-

tsutxoa eman gabe? Gorte GeneraZak euskaraz entzungarriago da eta
besteak bezain egoki ematen du bere mamia.

A travs de los procedimientos constitucionales ez da Konstituzioaren esanetara jokatuz (=actuando segun lo dicho en la ConstituciOn)Proze-

dura konstituzionalak ez dira Konstituzioaren esanak eta bai Konstituzioak kasu jakin batzutarako zehazten eta erakusten dituen jokabide eta prozedurak.

17.7.

PASARTEA

Estado de alarm: erne-deia itzuli da, baina alarma ren zati bat besterik

ez du horrek euskaratzen. Gainera hor egoera (estado de) bat adierazten da, euskaraz jartzen ez dena. Erne-dei-egoera berriz ez da e
zer. Beraz, erne-deia jo eta holakoak esan daitezke, baina ez dago
esaterik instalar una alarma en un banco, eZ aparato de alarma esta averiado
etab...iaarma hitza gaurregun nekez ken dateke euskaratik. Alemanak berak ere holaxe dauka eta ez du ba harek guk bezalako hitz

C.6
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Articulo 18
1. Corresponde al Pais Vasco el desarrollo legislativo y la ejecuciem
de la le2islaci6n basica del Estado en materia de Sanidad Interior.
2. En materia de Seguridad Social, correspondera al Pais Vasco:
a) El desarrollo legislativo y la ejecuci6n de la legislaci6n basica del
Estado salvo las normas que configuran el regimen econ6mico de la
misma.
b) La gesti6n del regimen econômico de la Seguridad Social.
3. Correspondera tambien al Pais Vasco la ejecuciÓn de la legislaci6n
del Estado sobre productos farmaceuticos.
4. La comunidad aut6noma podra organizar y administrar a tales
fines y dentro de su territorio, todos los servicios rciacionados con las
materias antes expresadas y ejercera la tutela de las instituciones, entidades y fundaciones en materia de Sanidad y de Seguridad Social, reservandose el Estado la alta inspecci6n conducente al cumplimiento de las
funciones y competencias contenidas en este articulo.
5. Los poderes pUblicos vascos ajustaran el ejercicio de las competencias que asuman en materia de Sanidad y de Seguridad Social a criterios
de participaci6n democratica de todos los interesados, asi como de los
sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales en los terminos
que la ley establezca.
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faltarik hizkuntzan: Hala ere Alarm, Alarm-Anlage, Alarm-Apparat, alarmieren, Alarm-Ventil, Alarm-Zustand, eta beste asko. Not-Ruf ere erabil-

tzen da alarma esateko, baina hor bukatzen da; hortik ez da erakarkinik edo deribaturik sortzen. Beraz alarma-egoera jarriko nuke
nik estado de alarma euskaratzeko; ondoren familia osoa sor daiteke:
alarmatu, aZarma-giro, alarmagailu, alarma-aparatu, alarma-balbula, alarma- e
goera, alarma-garai, etab... Hitzak erabiltzekoan edo asmatzekoan kate

osoari begiratu behar zaio, ez hitz bakarrari.

Estado de excepci6n ez da iritarren eskubide-murrizte. Hori edozein dikta-

dura da; horrezaz gainera salbuespen-egoera beste zerbait da eta ondo asko esana dago euskaraz. Azkenaldiko euskal literatura edo
egunkaritza irakurtzen duenarentzat aski ezaguna b•har luke izan.

18.ARTIKULUA

18.7: PASARTEA

Legislaci6n bdsica: legedia bakarrik euskaratzen da, Msico ez da itzul-

tzen. Zergatik?
Legislaci6n bizsica del Estado en Materia de sanidad interior: interior

Estatu-mailakoa da eta ez Euskal Herri-mailakoa euskarazkoak dioen
bezala Euskalerriari dagokio bertako osasun-arazoetan Estaduak duan legedia
osotu eta betetzea. Estatuak barneko osasun-arazoetan duen oinarrizko legeria
desarroilatzea... behar luke.

Desarrollar, gorago esan dut ez dela osotu, hori baino gehiago dela bai-

no.
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18.2. PASARTEA

Seguridad, lehen sugurantzi orain segurantza,???

La gesti6n del r4imen econ6mico: ekonomi arauak betetzea eta bete araztea itzul

tzen da, baina erdaraz ez da inun araurik eta arau betetzerik edo bete
arazterik aipatzen. Hor gesti6n esaten da, hori berriz administrazioa

edo ekonomi antolamendua, erregimena, burutzeko bideak egitea edo da. Baina araurik aipatu gabe, arauak betetzea ezeze arauak ematea ere izan
go dela pentsatzen dut nik. Hau bezin nabarmen ez badaude ere,
hau bezin hitz-jariotsu daude a)ko beste esan batzuk ere.

18.4.

PASARTEA

PocZr6 organizar y administrar a tales fines: antolatu ta zainc& ditzake itzul-

tzen da. A taZes fines janda. Administrar oso triste gelditzen da
zaindu esanaz. Serbitzuak zaindu nik dakidala cuidar los servicios da,
baina sekula ez administrar los servicios.

Fundaci6n: ez da emaitza-zaingo (=protecciOn de donativos edo donacio-

nes) . Asmo eta xede jakin baterako ematen den dirutza bat da fundazioa.

La alta inspecci6n conducente a/ cumplimiento de las funciones eta eginkizuneta
rako gain-begiratua ez dira berdin. Honela behar luke:
tua, betebeharrak bete daitezen edo
teko (asmoz). •

7-0

gainbegiratua, betebeharrak beteraz-
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18.5. PASARTEA

Los Poderes Pablicos ez da Agintaritzak, eta bai Botere Publikoak.

Ajustardn el ejercicio (de

112S

competencias)... a criterios de participaci6n de-

mocr&tica (de Zos interesados): ez da ondo euskaratzen (aginpideak) betetzean (=ejercicio), hortan dabiltzan guztientzat (=de los interesados), demokraziak eskatzen duan bezala (=criterios democr6ticos), esku artzeko bideak
sortuko dituzte (=crearðn medios de participacidn). Ajustar6n (el ejercicio)
a beste gauza bat da. Ez dusortuko dutenik esaten,partehartze demokratikoaren erizpidetara moZdatuko direla edo partehartze demokratiakoak
eskatzen duenaren arabera, horri jarraituz... erabiliko dituztela beren
konpetentziak baizik. Alde haundixkoa dago.

LangilZe-Elkarte (=asociaciOn de trabajadores) batzutan bakarrik da
Sindikato, baina ez beti, ezta gutxiagorik ere. Beste horrenbeste
esan Ugazaloa-Eikarterentzat (=asociaciOn de patronos) ere: hori ez
da Ugazaben Sindikatua.

19. A R T I K U L U A

19.1. PASARTEA

Desarrollo legisZativo de las normas bdsicas: ez da legedia osotzea.

Norrnas bdsicas ere hortxe daude eta itzultzekoak dira.

9-1

Articulo 19
I. Corresponde al Pais Vasco el desarrollo legislativo de las normas
basicas del Estado en materia de medios de comunicacicin social, respetando en todo caso lo que dispone el articulo 20 de la ConstituciOn.
2. La ejecuciOn en las materias a que se refiere el parrafo anterior se
coordinara con Ia del Estado, con respecto a la reglamentaciOn especftica aplicable a los medios de titularidad estatal.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el parrafo primero de este articulo
el Pais Vasco podra regular, crear y mantener su propia televisión,
r:idio y prensa y en general todos los medios de comunicaciOn social
para el cumplimiento de sus fines.

I
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Respetando en todo caso eta respetando bakarrik ez dira berdin. En todo ca
so ez da euskaratu: beti ere. Respetando, aintzat hartu baino gehiago

da; ez errespetatzeko ere aintzat hartzen da.

19.2. PASARTEA

Se coordinar& con el Estado ez da Estaduarekin artuemanetan egingo da. Hartuemanak izan daitezke koordinaziorik gabe ere.

Reglamentaci6n especifica: especifica ez da euskaratu.

Con respeto: kontuan hartuz baino gehiago da. Kontuan hartu ezeze gorde edo
errespetatu ere egin behar dira.

De titularidad estatal eta Estaduak bere esku dituen ez dira berdin. Batek

izan dezake bere esku berea ez duen (=bere titularitatekoa ez duen)
kotxe bat. Aldea zegok: Estatuaren titularitatezko, Estatuak bereak ditu
en itzuli behar da.

19.3. PASARTEA

Parrafo primero ez da leenengo zenbakia (=primer niimero). Ihes egitea da

hori. Nola esan behar da ptirrafo euskaraz? Hori da itzuli beharrekoa. Eta zenbakirik ez baleuka artikulu honek nola esango litzate
ke p prafo? Hori mordoilozaleek konpondu dezatela, ezta?

Televisi6n: ikusirrati? Oso hitz bitxia da hauxe, baina ez dut uste tek
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nikan eta bestela ere onartua izango denik.

Entzunirrati : radio esateko entzun hori sobra dago, irratia esaten de-

nean entzuteko den komunikabidea ulertzen bait dugu denok.

Regular, crear

y

mantener

ez dakit zergatik aldatu behar diren ordenaz

hitz hoiek euskaratzekoan. Eta askotan egiten dena da hau. Hemen
ordea ez dut uste gauza berdina denik. Sortu haurretik dagoena e
re ermulatzeko eskubidea ematen zaio Euskal Gobernuari. Horrezaz gainera bere aldetik berriak sortzeko eta mantentzekoa. Beraz ez
da berdin. Eta dena dela itzulpena ez da egiten interpretazioak
emanaz eta gauzak beren lekutik aldatuz, dauden daudenean utziz
eta errespetatuz baizik.

Y3

en general,

todos los medios de comunicaciön: en generaZ

hori jan egin

da eta ondorioz perpausak absolutuago dirudi. En general esaten de
nean ez da exkluditzen salbuespenen bat edo beste; hor kenduaz
berriz salbuespenentzako lekurik ez da gelditzen. Ez da berdin:
jeneralean, euskaraz hitz egiten da baserri guztietan, esan nahi da, balitekeela banakaren batzuk aurkitzea bestela egiten dutenak ere; baina baserri
guztietan euskaraz egiten da esaten badugu, orduan ez dago lekurik

salbuespenentzat.

Gainontzeko... guztiak dioen lekuan todos bakarrik dio erdarazkoak-. Al

de haundirik ere ez badago kasu hortan, sobra dagoena, sobra. Ho
nekin. adierazi nahi dut, askotan, bai gehiegitan, erdarazko textuak ez dakartzan hitzak eta xehapenak ematen dizkiguia euskarazkoak, eta eman ere beharrik gabe edo eman behar ezta.

^S

Articulo 20 •

I. EL Pais Vasco tendra competencias legislativas y de ejecuci6n en las
demas materias que por Iey organica le transfiere o delegue el Estado
seg6n Ia Constituci6n, a petici6n del Parlamento Vasco.
2. La comunidad aut6noma del Pais Vasco podra dictar la correspondiente legislaci6n en los terminos del articulo 150.1 de la ConstituciOn, cuando las Cortes generales aprueben las leyes marco a que se
refiere dicho precepto.
3. El Pais Vasco ejecutara los tratados y convenios en todo lo que
afecte a las materias atribuidas a su competencia en este Estatuto. Ning6n tratado o convenio podra afectar a las atribuciones y competencias
del Pais Vasco, si no es mediante el procedimiento del articulo 152. 2 de
la Constituci6n, salvo en lo previsto en cl articulo 93 de la misma.
4. Las funciones de ejecuci6n que este Estatuto atribuye a la Comunidad Auttinoma del Pais Vasco en aquellas materias que no sean de su
competencia exclusiva comprende la potestad de administraci6n, asi
como, en su caso, la de dictar reglamentos internes de organizaciãn de
los servicios correspondientes.
5. El Gobierno Vasco sera informado en la elaboraci6n de los tratados y convenios asi como de los proyectos de legislaci6n aduanera en
cuanto afecten a materias de especifico interes para ei Pais Vasco.
6. Salvo disposiciôn expresa en contrario, todas las competencias
mencionadas en los articulos anteriores y otros del presente Estatuto se
entienden referidas al ambito territorial def Pais Vasco.
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20. ARTIKULLIA

20.1. PASARTEA

El Patis Vasco tendrâ competencias Zegislativas... a peticic5n deZ Parlamento Vasco itzultzen da: EuskaZerriko Legegintza-Biltzarrak aurrez eskaturik. Ba-

tetik Legegintza-Biltzarra (=asamblea legislativa) ez da Parlamento.
Frase hortan konpetentziak izango dituena ez da Euskal Parlamentua eta bai el Patis Vasco (Euskal Herria). Ez da ezer kostatzen itzultzea: EuskaZ Herriak, Euskal Parlconentuak eskaturik, legegintzarako eta...
konpetentziak tizango ditu.

20.2. PASARTEA

La Comuntidad Aut6noma tiitulua beti eta beti falta da.

(Podra dictar) la correspondiente legislactian ez da Euskalerriari dagokion legegtintza eta bai behar den legegintza.

Dictzr la legislaci6n ez da legegintza burutu (=concluir la legislaciOn)

eta bai legegintza eman edo diktatu.

Leyes marco ez da lege mugagarriak (=leyes limitables) eta bai muga-lege
ak, esparru-legealc edo holako zerbait. Legeok esparru bat egiten du-

te, itxitura bat eraikitzen, eta esaten dute: muga hauetatik aurrerago ez dago joaterik. Beraz marku-lege dira.

77-
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20.3. PASARTEA

Estacb,cak beste erresumekin egindako (itun eta itzarpenak) nundik atera da ho

ri? Erdarazkoak ez dio horrelakorik: (E1 Pais Vasco ejecutarâ) los tra
tados y comenioe.

En todo lo que ez da itzultzen, Zo que bakarrik euskaratzen da.

Atribuciones: adlmen itzultzen da. Oso merke. Nola litzateke atribuir?

No afectar a las atribuciones: ahalmenak gutxitu itzultzen da. Interpretazio

bat egitea dela uste dut. Doiago eta neutralago dagoela uste dut
ukitu, erasan, nozitu,'afectar' itzultzeko. Ez die eskugo edo atribuzioei ukituko, erasango, nozituko.

Si no es mediante . el procedimiento del

si no es como lo dice

1,ea

atatak dion eran ez bada (=

parte) . Nahiko errukarri.

Previsto: diona, ez da berdin. Nahiko bizitza du ba aurrikusik gaurko li

teraturan.

20.4.

PASARTEA

En aquellas materias que no sean de su competencia exclusiva, hor ez da inun

esaten gai hoiek arcrudiak ala beste norbaitek ipintzen dituenik
E.H.ren eskuetan. Hor esaten da Euskalerriaren konpetentzi bakarreko
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ez diren gaietan. Bi esateko modu zeharo diferente dira hoiek.

Funciones de ejecuci6n: ez da aginpideak (=competencias, etab... itzul-

pen hontan) eta bai konpetentzia modu bat alegia exekutatzeko funtzioa e
do egitekoa. Beste konpetentien artean bat besterik ez da.

Zainketa ez da administrar eta bai cuidar, custodiar.

Dictar reglomentos ez da

arozidiak antolatzea (=preparar reglamentos) .

Reglamentos internos de organizaci6n ez da barne-araudiak, .de organizaci6n fal

ta da.

20.5. PASARTEA

Proyectos de legisZaci6n aduanera: aduana-legeak eratzerakoan oso eskas emana

dago. Eratu = proyectar baino gehiago da, formar ere bada. Gainera ba
dirudi Zuzenbidean proyecto de ley legearen fase bat dela, ondo mu
gatzerik ez dagoena nun hasten eta nun bukatzen den, baina legeasmoa baina gehiago eta lege burutua baino gutxiago. Legekizun edo legegai bai apika. Legegizonek erabaki beharko lukete zenbateraino
den hori Zege-projektuarekin berdin.. Bitartean lege-projektu da zihu
rrena. Beraz aduana-Legegintzako projektuetan.

En cuanto afecten a materias de especifico inte2<s para el Pais Vasco ez da ino

la ere bereziki Euskalerrian gertatzen diran aldakuntzetan (=especialmente en los cambios que ocurren en el Pais Vasco). Hori ez da e
zer ere. Honela behar luke: Euskal Herriarentzat interes espezifikoa (be

Articulo 21
EI derecho emanado del Pais Vasco en las materias de su competen:ia exclusiva es el aplicable con preferencia a cualquier otro, y sblo en
su defecto sera de aplicaciOn supletoria el derecho del Estado.
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rezia, ccpartekoa gutxiegi da hor) duten gaiak ukitzen dituzten neurrian

edo.

20.6. PASARTEA

Disposici6n expresa ez da erabaki zeatz

(=disposiciOn precisa). Eitzez

hitz esana da expresua, horren kontrakoa isilka esaten dena da. Zehatzaren. kontrakoa ilun, nahasi da. Gaurregun expresu beste hitzik
ez dago idea hori zehatz emateko.

21. A R T I K U L U A

El Derecho emanado del Pais Vasco ez da Euskalerriax eg,indako legeak (=las le-

yes hechas en el Pais Vasco). Esan behar du Euskal Herriarengandik
sortutako Zuzenbidea edo Euskal Herriak sortutako Zuzenbidea. Hor argi gel
ditzen da, Euskal Herria dela Zuzenbidearen iturri. Bestean ez.

Es el oplicable con preferencia a cualquier otro ez da guztiz berdina euska

raz ematen denarekin: beste (lege) guztien gainetik daude (=estn por
encima de todas las demSs leyes). Herriak ulertzeko moduan dago
noski, baina bada hor zuzenbidezko estilo bat kontuan euki behar
dena. Hona itzulpena: Eta (Zuzenbide) hori da aplika behar dena beste edozeinen aurretik edo eta (Zuzenbide) hori da beste edozein baino lehen apli
ka beharrekoa.
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Articulo 22
I. La comunidad aut6noma podra celebrar convenios con otras
Comunidades Aut6nomas para la gesti6n y prestaci6n de servicios propios de la exclusiva competencia de las mismas. La celebraci6n de los
citados convenios, antes de su entrada en vigor, debera ser comunicada
a las Cortes Generales. Si las Cortes Generales o alguna de las Camaras
manifestaran reparos en el plazo de 30 dias a partir de la recepcion de la
comunicaci6n, el convenio debera seguir el tramite previsto en el
parrafo tercero de este articulo. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen manifestado reparos, el convenio entrara en vigor.
2. La comunidad Aut6noma podra celebrar convenios con otros
Territorios Hist6ricos forales para la gesti6n y prestaci6n de servicios
propios correspondientes a las materias de su competencia, siendo
necesaria su comunicacián a las Cortes Generales. A los 20 dias de
haberse efectuado esta comunicaci6n, los convenios entraran en vigor.
3. La Comunidad Aut6noma podra establecer tambien acuerdos de
cooperacitin con otras Comunidades AutOnomas previa autorizaciOn
de las Cortes Generales.
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22. ARTIKULUA

22.1. PASARTEA

Gesti6n y prestaci6n de servicios

gOgesti6n?

ez da

serbitzuak egiteko bakarrik. Nun da

Oso zaila da hori itzultzen, baina egin beharra dago.

Indar izaten asi: indar izan ala indar euki, ondo ez ulertzeko arriskua

dagoela uste dut. Erabiliagoa da indarrean sartu, indarrean jarri.

"Cortes Generales" diraZakoei itun auen berri eman bear die: itzulpen hortan

ez dago argi nor den berri eman behar duena. Badirudi Euskal He
rria dela, singularrean bait dago. Baina erdarazkoak ez du argi
jartzen. Pertsonagabean uzten du, eta ondo egina, beste Komunitate Autonomikoak ere aipatzen bait dira eta guztiek dute berri
eman beharra, edo hobeto esan guztien ordeko batek nahi bada,
baina guztien izenean. Beraz itzulpena hobeto legoke honela:Gorte Generalei itun hauen berri emango zaie.

Si las Cortes Generales o alguna de las C(5anaras: nundik ateratzen da euska

razko itzulpena? "Cortes Generales" oietako Biltzar biek, naiz bietatik
batek. Textuan ez da aipatzen bi biltzar direnik, ez eta bietako batek
ere. Han esaten dena ez da besterik: Gorte Generalek edo Ganbaretako
batek; gainerakoa asmatua da. Gainera biltzar edozer gauza da baina
ez derrigor c&nara. Euskaraz ez daukagu ba hitz egoki askoa ganbccra?

Deberiz seguir dio erdarazkoak, ez jarraitu beharko luke eta bai jarraitu
beharko du.
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El convenio entrar6 en vigor: indar izaten asiko da ituna itzultzen da. Badi

rudi indar bihurtzen dela. Hori baino erabiliagoa eta argiagoa da indarrean sartzen edo jartzen da ituna.

22.2. PASARTEA

Gesti6n prestaci6n de servicios: hemen ere serbitzuak egiteko bakarrik, ges
ti6n itzuli gabe dago.

Batak besteari (serbitzuak egiteko): erdarazkoak ez dio batak besteari. Presta
ci,6n de servicios propios besterik ez dago han. Hori sobra dago.

Itun edozertarako erabiltzen da: tratatu esateko (20,3), convenio (22,2),

eta hemen akordio esateko. Gaurregun euskaraz badabiltza idea hoiek

emateko hitz desberdinak, zergatik denak hitz bat berdinez adierazi Hor dira akordio, akordu = acuerdo, hitzarmen = convenio eta tratatu =
tratado. Batzutan berdintsu esan nahi badute ere gero familia desberdinak sortzen dira hitz bakoitz hoietatik. Zergatik euskara pobretu eta errukarritu, aberasteko bidea horren eskura eukirik? Gai
nera itun edo itune hitza benetan zertarako erabili behar dugun.era
baki gabe dago. Azkuek: 1) tristea, 2) consejo. Itundu: 1) aconsejar
se, 2) convenirse, arreglarse, 3) informarse, 4) descabezar el tri
go. Itune: 1) consejo, 2) convenio, 3) informaciOn. Gainera hor dago Itun Berri eta Itun Zaharra = t~nentu esateko eta oraindik paktu,
akordio, tratatu, eta ez dakit beste zenbat gauza esanerazi nahi zaiz
kion. Hori da hitza zeharo alferrikaltzeko modurik egokiena.

Articulo 23
I. La Administraci6n Civil del Estado en el territorio vasco se adecuara al ambito geografico de la Comunidad Aut6noma..
2. De conformidad con el articulo 154 de la Constituci6n, un delecado nombrado por el Gobierno la dirigira y Ia coordinara, cuando
proceda, con la Administraci6n propia de la Comunidad Autimoma.

86.
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23. ARTIKULUA

23.1 PASARTEA

Territorio Vasoo ez da Euekaierria esanez itzultzen eta bai Euskal LurraZ

dea esanez.

Administracidn CiviZ del Estado ez da Iritar-Lege Agintaritza (= Autoridad edo

Jefatura de leyes civiles (?) edo). Lege Agintari zer da? Legeak agin
tzen (ematen) dituena? Nolanahi ere ez Zegezko Agintari eta gutxiago Ad
ministrazio. Euskarazko hitzak badira hor baina euskara onik ez, nere

tzat behintzat.

23.2. PASARTEA

(Un DeZegado nombrado por el Gobierno)

142 dirigird

y la coordinard (La Administra-

cidn civil), cuando proceda, con ia Administracidn propia de la Comunidad Autdnoma: ez da ondo euskarazten Iritar-Lege Agintaritza (= la Administracidn
Civil) orren buru... izango da (= la dirigir'å; buru izan eta gidatu ez di-

ra berdin, hemen bigarrena da. Gainera Gobernuaren Ordezkaria ez da Gobernu Autonomikoaren buru_, behar denean Iritar Administrazioaren
gidari eta koordenatzaile baino); eta bere agintaritza Euskalerriko Agintaritzarekin elkartuko du la coordinar'&; Agintaritza bat beste bate
narekin elkartzea ez da koordinatzea eta bai bi agintaritzak batzea, pilatzea edo juntatzea. Holakorik ez dio textuan). Behar izatean (= cuan
do proceda; Euskaraz nik ez dut sekula holakorik ez entzun, ez ira
kurri. Alde guztitan behar bada, behar balitz esaten da hori). Beraz:

e

La dirigir(z

ez da orren buru izango da eta bai hori gidatuko du.

La coordinara
dq,c

ez da bere agintaritza (Euskalerriko) Agintaritzarekin elkartuko

eta bai Administrazio propioarekin koordinatuko du.

Administraei6n propia:

propia

ez da euskaratzen. Nik propio euskaratu dut,

egunero esaten bait dugu: lengusu propioa, propio etorri da zu ikustera eta
zu falta; propio horren bila, joan naiz eta azkenean ahaztuta etorri...

Comunidad Autonomaren

ordez EuskaZerri a itzuli da. Ifarraldekoak ere Eus-

kalerri dira, baina ez Konrunitate Autonomo.
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T► tulo II
(De los poderes del Pais Vasco)
Capitulo preliminar
Articulo 24
I. Los poderes del Pais Vasco se ejerc:ran a traves del Parlamento,
del Gobierno y de su Presidente o Lendakari.
2. Los Territorios Histtiricos conservaran y organizaran sus instituciones forales de conformidad a lo dispuesto en el articulo tercero del
presente Estatuto.
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24.

ART1KULUA

24.1. PASARTEA

Los poderes... se ejercer&n ez da arteztuko dute. Arteztu gehienaz ere zuzen-

du, gidatu besterik ez da artez egin edo jarri, baina ez ejercer un poder.
Azken hau itzultzeko boterea erabili edo dago esan beharra, nahiz esateko erabili nahiko motela izan; izan ere ez bait da
berdin usar el poder para... (= erabili) eta ejercer el poder (=?, obratu?). Ea adibide hau: Realmente tiene el titulo de mMico, abogado... y lo
usa cuando le viene bien para presentarse, pero no ejerce. Bietan erabili itzu
eta ejercer

li behar al da?.

24.2. PASARTEA

Los Territorios Hist6ricos conservar'dn... sus instituciones dio eta ez Kondaira--lurraZde bakoitzak (= cada uno de los territorios). Gainera sus ez da

itzuli. Ez da berdin erakundeei eutsi eta bere erakundeei eutsi. ' Gainera
ez dago hor gaztelerazkoak ez dion gauzarik zertan sartzen ibili;
ez da batere zaila esaten Kondairazko Lurraldeek beren erakundeak gordeko
dituzte.

Orgcmizarcrn sus instituciones: Erakundeei antolabidea emango diete itzultzen da.
Zer da antaabidea eman? Esaten duena ez da antolatzeko bidea eman behar

dutenik, baizik eta antolatu egin behar dutela.

nn•

Capitulo I
( Parlamento Vasco)
Articulo25-I. E1 Parlamento Vasco ejerce la potestad legislativa, aprueba sus
presupuestos e impulsa y controla la acci6n del Gobierno Vasco, todo
ello sin perjuicio de las competencias de las instituciones a que se refiere
el articulo 37 del presente Estatuto.
2. EI Parlamento Vasco es inviolable.

Articulo 26
I. El Parlamento Vasco estara integrado por un n6mero igual de
representantes de cada Territorio Hist6rico elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto.
2. La circunscripci6n electoral es el Territorio Hist6rico.
3. La ele-zci6n se verificara en cada Territorio Hist6rico atendiendo a
criterios de representaciôn proporcional.
4. El Parlamento Vasco sera elegido por un periodo de cuatro aiios.
5. Una Ley Electoral ' del Parlamento Vasco regulara la elecci6n de
sus miembros y fijara las causas de su inelegibilidad e incompatibilidad
que afecten a los puestos o cargos que se desempefien en su'ambito territorial.
6. Los miembros del Parlamcnto Vasco seran inviolables por los
votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo.
Durante su mandado, por los actos delictivos cometidos en el ãmbito
territorial de la Comunidad AutOnoma, no podran ser detenidos ni
retenidos sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en
todo caso, sobre su inculpaci6n. prisi6n, procesamiento y juicio'al Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco. Fuera del ambito territorial
del Pais Vasco la responsabi/idad penal sera exigible en los mismos t6-minos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
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25. ARTIKULUA

25.1. PASARTEA

E/ Parlamento Vasco eierce /a potestad legislativa: eierce ta potestad

va ez da euskaratu. Berriketa duk eta! Nola esan horko ejercer? Legegintza boterea erabiltzen du (?).

Presupuestos ez da diru-erabilketak eta bai zerbaitetarako beharko den diruaren

ka/kuLua,xede bat lortzeko aurrez ikusten diren sarrera eta gastuen kopurua.
Oraingoz presupostu hitza baino egokiagorik ez dago.

25.2. PASARTEA

Parq‘unento Wzsco)ser& inviaable: ez da zehatz euskaratzen ukiezina esa-

naz. Beste batean esan beharko da los Parlamentarios son inviolables eta hor ez dator batere ondo ukiezina, bestela laster egingo lukete
delitua beroien andreek eta umeek... Beraz askoz egokiago iruditzen
zait bortxaezina, edo behartuezina, ze hauek esanahiaren moral aldea adie
razten bait dute eta ukiezinak lehenengo material aldea eta gero morala.

26. .ARTIKULUA

26.3. PASARTEA
La elecci6n se verificariS ez da ...aulkiak... banatuko dira eta bai hauteskun-
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dea egingo da. Beste hori poesia egitea edo zailtasunei ihes egitea

da.

Atendiendo a criterios de representaci6n proporcional ez da ordezkari-auZkiak
boto-kopuruen arauz banatuko dira ( 7- los escaños de representante se

distribuirn segUn el nCimero de votos) eta bai ordezkaritza proportzionalari, begiratuz egingo da hauteskundea. Horrela finkaturik gelditzen

da hitz bakoitza eta beste edozein zuzenbide-textutarako baliagarri.

26.4.

PASARTEA

El Parlamento Vasco serâ eZegido por un periodo de cuatro años ez da Euskalerriko Legegintza-BiZtzarrak bau urteko agintea izango du (= La Asamblea Legis

lativa del Pais Vasco tendra un mando de cuatro años) eta bai Eus
kai ParZamentua lau urterako (edo lau urteko eperako) izango da hautatua. -Hitziz hitz euskaratu daitekeenean ez dago gauzak zertan aldrebes-

turik.

26.5. PASARTEA

Una Ley Electoral

regularcl la elecci6n ez da Auteskunde-Legez izango dira -

autatuak eta bai Hauteskunde-Lege batek erregulatuko du hauteskundea (edo hau
tatzea). Gainera frase hori horrela bihurritu delako hurrengoa ere

dena. aldatu behar izan da Zege honek berak berriro jarriaz. Gauzaok
eman daitezke erdarazko textua bihurritu gabe.

VI

Las causas de su ineligibilidad ez da autagai ezin izateko dauden arrazoiak (=
las causas que existen para no ser candidatos). Hitziz hitz hau izango litzateke beroien hautaezintasunaren arrazoiak, herrikoiago be-

roiek zergatik hauta ezin daitezkeen
arrazoiak.

edo

beroiek ezin hautatu -izateko dauden

Legeak ez dio ezin daitezkeela hauagai, izan, baizik eta

ezin daitezkeela hautatuak izan. Nahi badute aurkeztu daitezke hautagai

bezala, baina ezin izango dira hautatuak, boturik gehienak

eukita ere.

Hautagai = candidato

expreski behintzat,

da. Textuak ez dio ezer

kandidatuez,

nahiz eta funtsean ukatzen dena hori bera izan.

Gainera zergatik aldatu da berriz ere textuko ideen ordena eta
hau atzera bidali da eta ondoren datorrena aurrera ekarri? Gero ahaztu egin da nunbait causas de incompatibilidad dela eta ez incompati
bilidad soilik eta causas itzuli gabe gelditu da. Horra dena nahastu!

Puestos o cargos ez da kargu eta eginkizun eta bai postu eta kargu.

Las causas de incompatibilidad que afecten -a Zos puestos o cargos que se desempe:fien en su &nbito territorial: oso dotore euskaratua dago, baina horko

zailtasunak sortzen dituen las cecusas hori itzuli gabe: (Legeak erabakiko du) Zurralde-barruko zein kargu ta zein eginkizun (zein postu eta zein
kargu, behar Zuke) diran biltzarkide izatearekin elkargaitzak. Eta behar lu-

ke zein postu eta zein kargu desenpeinatzea .(eukitzea?, betetzea?, hori
ere euskaratu beharrekoa bait zen) diren biltzarkide izatea elkargaitz
egiten duten arrazoiak. Baina doiago eta zehatzago legoke oraindik,
nahiz eta elkorrago ere bai: finkatuko ditu... inkonpatibilitatearen (bateraezintasunaren) kausak, bere lurraZde-ba.rrutian betetzen (desenpeinatzen)
diren postu eta karguak ukitzen dituztenak.

Puestos o cargos que se desempeiuzn ez da euskaratzen kargu ta eginkizun baka

rrik esanaz. Desempeñar hori esan beharra dago. Nik bete jarri dut
baina ez nago oso gustora horrekin. Behar bada desenpeinatu bera da
egokiena. Herriak asko esaten du enpeinatu, enpeino,hzindikoa da mutil
hori. Egia da kasu hortarako badagoela saiatu, ahalegindu ere, baina
hitza herriaren ahotan dabilena da eta besterik ezean desenpeinatu
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hitzari oinarri emateko balio du. Izango dira bat baino gehiago
hitz honegatik haserretuko direnak. Ni ere bai, baina beste berdinik ez dagoen bitartean, ni horrekin. Idea hori eman beharra da
go, baina hitza falta da. Zer egin, erdarazko hitza ez hartzeaga.

tik idea bera ere bazterture's

2 6 . 6 . PASARTEA

En el ejercicio de su cargo

ez da beren eginkizunean. En el ejercicio falta

da euskaratzeko. Beren kargua bitotzon ari dirman
li beharra. Z'jercicio, eercer el cargo

ere

eb dago hori

desempefiar bezalako

itzu-

hitza

da. Irakurri goian esandakoak.

Mandado ez da biltzarkide izatea eta bai mandatua. Funtsean gauza berdintsua adierazten dute kasu hontan, baina bada mandaturik,,biltzarkide izan

gabe betetzen denik. Gauzak banakatu egin behar dira, ez nahas

t u.

Por Zos actos delictivos cometidos ez da egindakoengatik eta bai delituzko egin
tzengatik edo delituz egindakoengatik. Delitutasunik gabe ez bait dago -

inor preso hartzeko ziorik.

Epaigintza nagusi (= sentenciamiento mayor, principal) ez da tribunal Superior de Justicia eta bai Justiziazko Hauzitegi Nagusi.

La responsabilidad penal ser'd exigible... ante Za Sala del Tribunal Supremo ez da
Epaigintza Gorengoaren Gelari dagokio: (= corresponde, es competencie de)
zigor-erantzukizuna erabakitzea (= decidir). Ser(2 exigible ez da erabakitzea eta bai eskatzea, exigitzea dago edo eska daiteke; eskatzen duena
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Articulo 27
I. El Parlamento elegira de entre sus miembros un Presidente, una
Mesa y una Diputaci6n Permanente funcionarš en Pleno y Comisiones.
El Parlamento fijarã su Reglamento interno que debera ser aprobado
por la mayoria absoluta de sus miembros.
El Parlamento aprobara su presupuesto y el Estatuto de su personal.
2. Los periodos ordinarios de sesiones duraršn como minimo ocho
meses al año.
3. La Crnara podra reunirse en sesi6n extraordinaria a petici6n del
Gobierno, de la Diputaci6n Permanente o de la tercera parte de sus
miembros. Las sesiones extraordinarias deberš'n convocarse con un
orden del dia determinado y serkt clausuradas una vez que Cste haya
sido agotado.
4. La iniciativa legislativa corresponde a los miembros del Parlamento, al Gobierno y a las lnstituciones representativas a que se refiere
el articulo 37 de este Estatuto, en los tCrminos establecidos por la ley.
Los miembros del Parlamento podrän, tanto en Pleno como en Comisiones, formular ruegos, preguntas, interpelaciones y mociones en los
tCrminos que reglamentariamente se establezcan. La iniciativa popular
para la presentaci6n de proposiciones de ley, que hayan de ser tramitadas por el Parlamento Vasco, se regular3 por Cste mediante ley, de
acuerdo con lo que establezca la Ley Org flica prevista en el articulo 83
de la Constituci6n.
5. Las Leyes del Parlamento serãn promulgadas por eI Presidente del
Gobierno Vasco, el cual ordenara la publicaci6n de las mismas en el
o Boletin Oficial del Pais Vasco» en el plazo de quince dias de su aprobaciön y en el « Boletin Oficial del Estado». A efectos de su vigcncia
regira la fecha de publicaciön en el « Boletin Oficial del Pais Vasco».
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ez bait da Hauzitegi Gorengoaren Gela eta bai beste norbait,

hor

ze-

hazten ez dena. Beraz pertsonagabean dagoena utzi inpertsonalean.

Ante la Sala ere ez da

Gelari

dagokio. Hor ere nun egin behar den esa-

ten da, baina ez nork egin behar duen. Beraz Gelaren aurrean da eta
ez GeZari dagokio. Hona itzulpen osoa Hauzitegi Gorengoaren Gela azorean
eska daiteke (edo dago eskatzea) zigor-erantzukizuna.

27. ARTIKULLIA

27.1. PASARTEA

Erdarazko textua, DEIAk dakarrenez, zerbaiten faltan edo okerren batekin dago: El Parlamento eZegircl de entre sus miembros un Presidente, (1?)
una Mesa y una Diputaci6n Permanente (2?) funcionariz en Pleno y Comisiones. -

dagoen lekuan (,) ez baina (;) bat falta daiteke. Edo bestela 1 (2?)' dagoen lekuan que erlatibo bat. Nik neuk bigarren hau de
r (1?)'

la uste dut.

Diputaci6n Permcmente ez da Bitarte-Ordezkaritza (= delegaciOn interina?) -

eta bai Diputazio Iraunkorra. Bestela edozertarako ordezkaritza besterik ez dugu izango.

(Una Diputaci6n Permanente que) funciono_rd en Pleno y Comisiones ez da Biltzarrak *bere 1,ana Biltzar oso eta Batzorde bidez egingo du.

Batetik Plenuan eta

Komisiotan lan egingo duena ez da Biltzarra eta bai Diputazio Ircrunkorra. Bigarren Biltzczr oso ez da pieno, toda Za asarnblea baizik. Pleno -

hitza ez dago horrela euskaratzerik. Antzutu egiten da horrela eus
kara. Gero sesi6n, reuni6n consejo plenario eta datoz. Gainera hitz hori
konsagratua edo dago hizkuntza guztietan.
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Funcionarå en PZeno y Comisiones ez da Biltzar oso eta Batzorde bidez lan egin
go du eta bai PZenuan eta Batzordeetan Zan egingo du. Nun lan egingo duen

esaten da, eta ez zeren bidez lan egingo duen.

Que deber(z ser aprobado ez da baieztuta (= aprobendolo, habiendolo apro-

bado) eta bai zeinak onartua izan beharko bait du edo onartua izan beharko
du.ena.

mayoria absoluta

ez da geiengo osoa (= toda la mayorg.a) eta bai gehiengo

czbsolutua. Geheiengoa erlatibua denean ere izan daiteke osoa gehien-

goko denak besarkatzen baditu. Hori da

euri-tantoari ihes egin nahi -

eta errekara erortzea.

Personal

ez da Erri-Langilleak (= trabajadores populares) eta bai per-

tsonaZa

edo enplegatuak. Nik ez dut oraindik euskaraz beste ordain

egokirik ikusi el personal birremateko. Eta ikusten dudanez, zuek
ere ez.

27.2. PASARTEA

Los periodos ordinarios de sesiones ez da batzarraZdi arruntak (= sesiones

ordinarias) eta bai biZtzarretarako garai arrunta. Bestela egundoko astakeria sortzen da, hurrengo esakunetik ikusiko denez.

Los periodos ordinarios de sesiones durarcln como minimo ocho meses aZ año ez da
batzarraldi arruntak urtean gutxienez zortzi illabetekoak izango dira (=

las

sesiones ordinarias durar,5n por lo menos ocho meses al año !!!)
eta bai biltzarretarako garai arrunta zortzi hilabetekoa izango da gutxienez
urtean.

/00
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27.3. PASARTEA

La Gbasa

ez da Biltzarra eta bai ganbara gorago explikatu dudanez .

Sesi6n extraordinaria oso motel gelditzen da batzarraZdi berezia (=sesiOn

aparte, separada, especial, distinguida, particular...) esanaz.
Euskaraz askoz hobe batzarraldi aparteko, ohi ez bezalako, ohiz besteko,

ohiz karvpoko... edo.

Berezihorrek gauza gehiegi esan nahi ditu eta

zehaztu behar denean ezer gutxitarako balio izaten du.

Las sesiones extraordinarias deberizn convocarse ez da batzarraldi berezi oieta
rako deia egitean (=a1 hacerse las llamadas para...) eta bai batzarraZdi apartekoak (edo ohiz kanpokoak) biZeraziko dira edo biZdu beharko dira.

Con un orden deZ da determinado ez da egitwrau alda-ezina jakin araziko daeta bai egunerako ordena jakin fzehatz edo finko) batekin edo egunerako aztergai jakin batekin.

27.4. PASARTEA

Las Instituciones representativas ez da Erri-Erakundeak (=instituciones popu

lares edo) eta bai Erakunde Ordezkariak edo ordezkatzaileak.

Biltzarkide edozer gauza da baina ez miembro del Parlamento = Parlazentuki
de da hori.Bestea edozein biltzarretako kide bat da.

InterpeZar ez da kontu-eskatzea bakarrik, Zege-projektuei buruzko eztabaida
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batean, gai hortatik kanpora dagoen eztabaida bat sorreraztea ere bada. 0-

raingoz interpeZar euskaratu gabe gelditzen da.

Zati haundi bat falta da:
La iniciativa popular para la presentaciÕn de proposiciones de ley, que hayan

de ser tramitadas por el Parlamento Vasco; se reuulard ēste mediante Zeu; de
acuerdo con Zo que establezca /a Ley OrAnica prevista en el articulo 83 de
ConstituciÓn.
Hori dena euskaratzeko dago.

27.5. PASARTEA

Bolettin Oficial deZ Pais Vasco ez da Euzkadiko Agintaritzaren Egunerokoa. Bole
tin Oficial euskaraz

boletin ofiziala da, ez

eguneroko eta ez asteroko.

Boletin Oficial del Estado ere esan beharra dago. Boletin hitza tekni

koa da gauza hauetan eta ez dago nolanahi itzultzerik.

Orden.arix zergatik itzultzen da behinaginduko du eta beste behin behar
ditu erdarazko textuak bientzat hitz bakarra eta behin bakarrik

erabiltzen bait du? Konpara gaztelerazkoa euskarazkoekin:el cuaZ
ordenarci Za pubZicaci6n de Zas mismas en elBolettin OficiaZ deZ Patis Vasco

(=beronek aginduko du erabakiak... argitaratzea) y en elBaettin 0~ del Estado (=gainera Estaduko "Boletin Oficial" delakoan ere
argitarazi , bear ditu). Ez dut ulertzen zergatik luzatzen, trakes
ten eta aldatzen den esaldia, sinple sinple esatea aski zuen eta:
agtin4uko du, argitarazi dadila Euskalerriko Boletin ofiziaZean eta Estatuaren
Boletin OfiziaZean.

/0 2
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Articulo 28
Corresponde, ddemas, al Parlamento Vasco:
a) Designar los Senadores que han de representar al Pais Vasco.
Negim lo previsto en el articulo 69.5 de la Constituci6n ., mediante el procedimiento que al efecto se señate en una Ley del propio Parlamento
Vasco, que asegurara la adecuada representacian proporcional.
b) Solicitar del Gobierno del Estado la adopciõn de un proyecto de
ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposici6n de ley, delegando
ante dicha Camara a los miembros del Parlamento Vasco encargados
de su defensa.
c) Interponer el recurso de inccinstitucionalidad.
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28.ARTIKLILLIA

a) Representar

a/ Pais Vasco ez da Euskalerriko ordezkariak (=representantes

que estri en el Pais Vasco, edo representantes que son originarios

del Pais Vasco) eta bai
dezkatzen

Euskal Herriaren ordezkariak

(Euskalerria or-

dutenak).

Mediante el procedimiento que se seitale en una Ley beste indar batekin i-

t'zultzen da euskaraz Legeak agindztko duan eran. Se señale eta agindu ez
dira esanahi berdineko. Procedimiento eta era ere ez dira kategoria
berdineko, baina tira. Hobe honela Lege batean adieraziko (esango) den
prozedura bati jarraituz.

Lege orretan esango dan eran ageri da gero. Orduan aurrekoa legeak agin

duko duan eran sobra dago. Zertarako sartu da hori hor, que asegurar6 euskaratzeko? Ba ez bata eta ez bestea dira hor egoki.

Que ase_gurar6 Za adecuada representaci6n proporcional ez da inola ere Lege
orretan esango den eran, Senadore aulkiak boto-kopuruen arauz banatuko dira

(=como se dice en la dicha Ley los escaños senatoriales se repar
tirS.n segiin el namero de votos) eta bai beste hau ordezkaritza proportzional egokia seguratuko du Legeak.

b) Adoptar un proyecto de /ey ez da legegai bat aurkeztu eta bai legegai bat
hartu edo onartu.

Remitir (a la Mesa del Congreso) ere aurkeztu itzultzen da. Hemen ez da

go hain gaizki, baina ez dira berdin horratio adoptar eta remitir,
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aurrenekoa hartu da eta bigarrena bidali.

Proyecto de ley eta proposici6n de ley ez dira biak berdin eta ez dago

biak legegai esanaz itzultzerik. Betiko kontua da, erdarazko hitzik
ez erabiltzea: Badirudi hori lortuz gero salbaturik dagoela euskara. Hiztegi zientifiko bat sortzeko askoz aberatsago da euskararentzat

lege-projektu edo legegai

lehenengoarentzat eta

lege-proposa

men bigarrenarentzat.

El Congreso esateko ere Legegintza-BiZtzar; lehenagoParmientu esateko

ere bai. Hoien esanahia berdintsua izan arren kasu hortan deitura
hoietatik sortzen diren hitz-familiak ez dira berdinak eta beraz
ez dago hitz hoietatik bat ere galtzen uzterik. E.b., Sistemapar;wientwiQ eta eistema ovngrocista ez dird

berdin,

Congresista

berriz

edozein batzar, biltzar, bilera, edo besteZako kongreso koskor baten ki
dea ere bada; baina ez da horregatik parlamentukide.

Delegando ante dicha C6mara ez da itzuli. Hala ere bada hor izendatuz

bat beharba horren itzulpen izan nahi lukeena. Dena dela ante dicha C6mara hor dago oraindik itzulpen eske.

c) Recurso de inconstitucionalidad ez dut uste Konstituzioak dionaren kontra
artutako erabakietan gora jotzea denik. Hori interpretazio bat izateaz

gainera explikazioa besterik ez da. Hori erabaki beharra dago honela edo: inkonstituzionalitateagatik gora-jotzea, inkonstituzionaltasunezko
gora-jotzea, ezkonstituzional izateagatik gora-jotzea, konstituzioaren kontra
egoteagatik gora-jotzea. Hitz laburren bila dabilena alferrik dabil

hontan.
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Capitulo II
(Del Gobierno Vasco y del Presidente o Lendakari)

Articulo 29
El Gobierno Vasco es el rgano colegiado que ostenta las funciones
ejecutivas y administrativas del Pais Vasco.

Articulo 30
Las atribuciones del Gobierno y su organizacin, basada en un Presidente y Consejeros, asi como el Estatuto de sus miembros, seran regulados por el Parlamento.
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29.ARTIKLILUA

Erri-Aginteak ez dakit zer izan nahi duen funciones e jecutivas ala administrativas.

Ez bata da eta ez bestea. Mando popular edo mando del pueblo

besterik ez da. Eginpidetza ere ez dago argi zer izan daitekeen.
Bigarren lekuan dagoenez badirudi administrativas litzatekeela, bai-

na ez da ailegatzen hortaraino,Beteraztekoetaadininistratzekofuntzioak izango litzateke euskaraz funciones ejecutivas y administrativas.

Organo Colegiado ez da gizataldea (=grupo de hombres, gentio) eta bai orga
nu kolegiatua. Ez organu dago kentzerik Zuzenbidetik, eta ezkolegia

tu. Organu ez,funtzio jakin bat betetzeko gauza den Linitate autonomo bat delako eta hori adierazteko beste hitzik euskaraz ez dugulako. Kole
giatu ere ez, zeren helburu publiko bat bilatzen duen taZde ofiziaZki onartua adierazten duelako eta adiera espezifiko horrekin beste
euskal hitzik ez dagoelako.

30. ARTIKULUA

Parrafo hontan ia ez dago hitz bat sano.
Basada: osatuko dute itzultzen da.Organizaci6n, basada en

un Presidente y

Con

sejeros = funtsean osatua esan nahi du hor, hau da, ez da ukatzen ho

ri baino gehiago ere izan ez daitekeenik. Osatuko dute esanaz, aldiz, zorrotzago mugatzen da Gobernuaren osaera.

ioy

Articulo 31
I. El Gobierno Vasco cesa tras la celebracidn de elecciones del Parlamento, eñ eI caso de 1:›rdida de la conflanza parlamentaria o por dimisiön o fallecimiento de su Presidente.
2. El Gobierno cesante continuara en funciones hasta la toma de
posesidn del nuevo Gobierno.
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Atribuciones: aginpideak (=autoridad, mando) baino egokiago dago esku,

eskubideak, egozpenak.

Organizaci6n

ez da

Erakunde-Legeak (=leyes institucionales) eta bai anto

laketa edo organizazio.

Estatuto de sus miembros (deZ Gobierno)

ez da Gobernukoen eskubide-arauak. Esta

tutoa eskubideak baino gehiago da, obligazioak ere bai noski, eta
zer prozedura eraman behar diren eta gauzak nola funtzionatu behar duten esatea ere bai.

Sercln regulados ez da erabakiko ditu (=decidirâ..). Ez dute indar berdina

eta esanahia ere ez osoro. Erregulatuko ditu.

31. A R T I K U L U A

PASARTEA

Prdida de la confianza parlamentaria ez da Legegintza-Biltzarrean geiengoaren
uste ona (=buena opiniOn, esperanza, confianza... de la mayoria de

la asamblea legislativa). Uste on lausotuegia da konfidantza modu ho
ri adierazteko. Gainera egunero erabiltzen den hitza da euskaraz
konfi(d)antza, zergatik baztertu behar dugu horren lekuan uste on lai
notsua jartzeko? Beraz, konfidantza parlamentarioa galtzea esatearekin
dena eginda dago.

///

Articulo 32
I. El Gobierno responde politicamente de sus acttm, de forma solidaT ria, ante el Parlamento Vasco, sin perjuicio de la responsabilidad
directa de cada miembro por su gestitin respectiva.
2. El Presidente del Gobierno-y sus miembros, durante su mandato y
por los actos delictivos cometidos en el ambito territorial de la Comunidad AutOnoma, no podran ser detenidos ni retenidos sino en caso de
ilaQrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpaciOn, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia
del Pais Vasco. Fuera del ambito territorial del Pais Vasco, la responsabilidad penal sera exieible en los mismos terminos ante la Sala de lo
Penal del Tribunal Supremo.

1/2

77

Garaiz leen

ez dut sekula ikusi ez irakurri garaia baino lehen esateko .

Ordua baino lehen, urtea baino Zehen esaten da, ez orduz Zehen, urtez lehen,

nik dakidala behintzat.

Por dimisiÓn: garaiz Zeen kargua uzten duenean euskaratzen da, luzeago ere
explika zitekeen dimisioa zer den.

31.2. PASARTEA

Toma de posesi6n (del Gobierno)

ez da (Gobernu berria) sortu (=surgir, origi

narse) eta bai Gobernu berria hartaz jabetu, haren jabe egin dadin arte
edo Gobernu berriak haren jabetza hartu dezan arte.

32. ARTIKULUA

32.1. PASARTEA

Responde polÍticamente

ez da

erriarekiko erantzukizuna

(=responsabilidad pa

ra con el pueblo) eta bai erantzunbehar politikoa, erantzukizun politikoa,
edo politikoki erantzun beharra.

(=en su totalidad), ez nau bete
tzen. Erabat gaizki dagoenik ez nuke esango baina. Nahiago nuke

De forma solidaxia: (Gobernuak) bere osoan

solidarioki. Gainera honek badu bere hitz-familia sortzeko bidea,

besteak ez. Bestea eder da baina antzu, hau itsusiago baina aberats. Hizkuntza gaietan aberastasunengatik ezkontzea oso aupaga_
rria da,gizonen artean materialistatxo baldin bada ere.

n••
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Articulo 33
1. El Presidente del Gobierno sera designado de entre sus miembros
por el Parlamento Vasco y nombrado por el Rey.
2. El Presidente designa y separa los consejeros del Gobierno, dirige
su acciOn, ostentando a la vez la mas alta representaciOn del Pais Vasco
y la ordinaria del Estado en este territorio.
3. E1 Parlamento Vasco determinara por ley la forma de eleccicin, del
Presidente, y sus atribuciones, asi como las relaciones del Gobierno con
el Parlamento.

78

Hurrengo frasea, euskaraz esateko oso gogor litzatekeena, askoz
ere errazago euskaratua dago eta mamirik galdu gabe. Bale!

32.2. PASARTEA

Actos delictivos ez da

egindakoengatik (=por los hechos) eta bai deli-

tuzko egintzengatik.
Gainerakoan ikus 26.6an egin diren oharrak. Huts berberak egin
dira hemengoan ere eta.

33. ARTI

K 1. L Ll A

33.2. PASARTEA

Dirige su acci6n oso motel da zainduko du auen ekintza, hobe gidatuko du.

Bestea cuidrir edo da.

A la vez ez da itzultzen; behar litzateke.

Representaci6n del Pais Vasco ez da

Euskalerriko Erri-Agintea (=Autoridad,

mando popular del Pais Vasco). Errepublika popular bateko aginta
rien hizkera da hori. Hobe Euskal Herriaren ordezkaritza, Euskalerriaren
ordezkotza.

//r

Capitulo III
(De Ia AdministraciOn de Justicia en el Pais Vasco)
Articulo 34
I. La organizackin de Ia Admintstraci6n de Justicia en el Pais Vasco.
que culminara en un Tribunal Superior con competencia en todo el
territorio de la Comunidad Aut6noma y ante el que sc agotaran las
Nucesivas instancias procesales, se estructurara de acuerdo con lo previsto en la Ley Organica del Poder Judicial.
La Comunidad Aut6noma, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 152 de la Constituci6n, participara en la organizaci6n de las
demarcaciones judiciales de ambito inferior a la provincia y en la localizaci6n de su capitalidad, fijando, en todo caso, su delimitaci6n.
2. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco sera
nombrado por el Rey.
3. En la Comunidad Aut6noma se facilitara el ejercicio de la acci6n
popular y la participaci6n en la Administraci6n de Justicia mediante la
instituci6n del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos
penales que la ley procesal determine.
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Representaci6n ordinaria ez ordezkaritza bakarrik ordinaria ere itzuli be

harrekoa da: ordezkaritza arrunta.

34.ARTIKULUA

34.1. PASARTEA

Administraci6n de justicia ez da epaigintza. Itzulpen hontan epai erabiltzen

da juicio, proceso, sentencia,

esateko. Hori ezin daiteke.

Hertsiki begiratuz epaia = sentencia da. Besteentzat ere badaude hi
tzak eta utzi bakoitzari berea esaten: hauzi = pleito; judizio = juicio;
prozesu = proceso; justizia, zuzentasuna = justicia... Hitz egitekoan hitzak ez dira beti beren esanahi hertsian erabiltzen eta orduan
hainbat adiera hartzen ditu hitz bakoitzak. E.b. judizio askotan
= judizio, hauzi, epai, prozesu eta da. Baina hemen textu ofizial
hontan hitzok beren esangura hertsitan erabiltzen dira eta ez da
go esanahiok elkarrekin nahasterik. Beraz, administraci6n de justicia
ez da epaigintza eta bai justizigintza, ze hor ez bait zaio jendeari
epairik egiten baina bai justizia.

La organizaci6n ez da erakunde (=instituciOn) eta bai antolaketa edo orgczni
zazio.

Tribunal Supremo ez da epaigintza nagusia (=sentenciamiento mayor, grande

principal) eta bai Hauzitegi Gorena.
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Las sucesivas instancias procesaZes ez da

epaiketa-bideak aipatzen dituzten au

zialdi guztiak (=todas las sesiones de pleiteo que se citan en los

caminos de sentenciamiento edo izango litzateke ezer izatez gero
tan) eta bai batabestearen segidako prozesu-mailak edo e1karren segidako
prozesu-tinstantziak. Hau ez da azak eta porruak erostekoan erabil-

tzen den euskara, eta bai legegizonek eta magistratuek, toga luze dotoretan estalirik, bibote legunez eta mihi zuriz erabiltzen
duten mintzaira erretolikatsua. Hor ez dago abarka eta buzorekin
sartzerik.

Estructurar ez da eratu (=formar, gehienbat) eta bai egituratu, estruk-

turatu. Gaurregun hitz kontsagratuak dira hoiek.

De acuerdo con lo previsto en la Ley ez da Legeak dion eran, Zo previsto ere

hor dago zai. Hobe legean aurrikusitakoaren arauera edo
takoari jarraituz,

legean aurrikusi

moldatuz, edo legean aurrikusitakoarekin bat etorriz.

Ley Org(znica del Poder Judicial ez da Epaiketa-Agintaritzari dagokion Lege Nagusia (=ley principal que corresponde a la autoridad de enjuicia

miento edo) eta bai Botere JudiziaZaren Lege Organikua. Hitz hauek bes
te lekutan ere esplikatuak ditut banan banan.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo ez da atalaren arabera (=segiin

la parte) eta bai artikuluan erabaki, ebatzi, ezarritakoaren arauera. Lo
dispuesto ere itzuli beharrekoa da.

Demarcaciones judiciales de âmbito inferior a la provincia ez da probintzi bakoitzeko auzi-barrutiak (=demarcaciones judiciales de cada provincia)
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eta bai probintziaz beheko hauzi-barrutiak.

En todo caso berriz ere janda.

34.2. PASARTEA

Ser6 nombrado por el Rey

ez da Erregek izendatuko du eta bai Erregek izenda-

tua izango da. Hitz egiteko moduari ere begiratu behar zaio. Eta

euskaraz bi formak daudela ez dago derrigor desegokiena hauta
beharrik.

Se facilitar6 el ejercicio de

Za acci6n popular y la participaci6n en Za Adminis

traciån de Justicia ez da epaigintzan esku artzeko aukera izango da. El ejercicio de la acci6n popular jan da, eta se facilitar6 gaizki itzuli

da aukera izango da. Honela behar luke: erraztu egingo da herri-egintzaren iharduna eta partehartzea Justizigintzan.

Ley procesal

ez da epaiketa-bide legea (=ley de1 camino de sentenciamien

to) eta bai prozesu-legea, edo lege prozesala.

Determinar

ez da eskatu eta bai zehaztu, finkatu.

Proceso penal

ez da zigor-ozi (=pleito penal) eta bai zigor-prozesu.
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Articulo 35
I. El nombramiento de los Magistrados, Jueces y Secretarios se efectuara en la forma prevista en las Leyes Organicas del Poder Judicial y
del Consejo General del Poder Judicial, siendo mërito preferente el
conocimiento del Derecho Foral Vasco y el del euskera, sin que pueda
establecersc excepcicin alguna por raz6n de naturaleza o de vecindad.
2. A instancias de la Comunidad Aut6noma, el 6rgano competente
debera convocar los concursos y oposiciones para cubrir las plazas
vacantes de Magistrados, Jueces y Secretarios del Pais Vasco, de
acuerdo con lo que disponga la Ley Organica del Poder Judicial. Las
plazas que quedasen vacantes en tales concursos y oposicioncs, seran
cubiertas por el Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, aplicando
las normas que para este supuesto se contengan en la Ley Organica del
Poder Judicial.
3. Correspondera a la Comunidad Aut6noma, dentro de su territorio, la provisidn del personal al servicio de la Administraci6n de Justicia y de los medios materiales y econ6micos necesarios para su funcionamiento, en los mismos t&minos en que se reserve tal facultad al
Gobierno en la Ley Organica del Poder Judicial, valorandose preferentemente, en los sistemas de provisi6n del personal, el conocimiento, del
Derecho Foral Vasco y del euskera.
4. La Comunidad Aut6noma y el Ministerio de Justicia mantendran
la colaboraciön precisa para la ordenada gesti6n de la competencia asumida por el Pais Vasco.
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35ARTIkULUA

35.1. PASARTEA

Magistrado ez dagoi-epaikari (=juez superior).

Batetik goi hori sobra

dago; gainera epaikari izan beharrik ere ez dago berez magistrcdu

izateko. Beraz magistratu eta kito, historia gehiegi du hitz horrek
berekin euskaraz hitz bakarrez berreman ahal izateko.

Consejo General del Poder Judicial ez da Auzi-Agintwritzaren Goi-Batzarra (=

asamblea superior de la jefatura de pleitos) eta bai Botere Judizialaren KontseiZu Generala. 30. Artikuluan Kontseilariak erabili da,
eta zergatik hemen ere ez erabili kontseilu? Familia berekoak dira.

Writo ez da baliabide (=recurso, medios) eta ba5. meritua. Ez gara ba

egunoro esaten ari: ez du meritu makala, merezi, merezimendu, ez duzu merezi baina...?

Sin que pueda establecerse excepci6n alguna ez da ez da bereizterik izango (=

no se podr'á distinguir, separar...) eta bai salbuespenik ez da batere
egiterik izango edo salbuespenik ez da batere egingo. Alguna ere itzuli
beharrekoa da.

Plazas vacantes de Secretarios ez da Idazkari-utsuneak (=vacios, huecos se

cretariales o de secretario) eta bai bete gabe dauden Idazkari-lekuak
edo hutsik dauden Idazkari-postuak.
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Convocar los concursos y oposiciones ez da Zeiaketak eta azterkizunak eratu be. preparar, crear, concursos y ex'åmenes). eta bai
har ditu (=deber å
leiaketak eta oposizioak hotsegin beharko ditu. Convocar ez da eratu eta

bai hotsegin, deia egin. Azterkizunak berriz aztertzeko gaiak dira eta
ez examinak ere, gut xiago oraindik oposizioak.

Las plazas que quedasen vaeantes en tales concursos ez da leiaketa oien ondoren
utsik dirauten karguak (=los cargos que continilen vacantes despues

de esos concursos) eta bai lehiaketa hoietan bete gabe (edo hutsik) gel
ditzen diren postuak. Piaza ez da kargu; hutsik iraun ez da beti quedar
vaeante, baina hutsik gelditu bai.

Aplicando las normas que para este supuesto se contengan en la Ley ez da Lege-

ak orrelakoetarako agintzen duan eran ( :: segUn lo manda la Ley para tales casos) eta bai horrelakoetarako Legeak izango dituen arauak apZikatuz.
Itzultzea besteak esaten duena eta esaten duen eran, ahal den neu
rrian behintzat, esatea da.

35.3.

PASARTEA

Provisi6n de personal ez da langileak artzea eta bai pertsonalez hornitzea.

Funcionamiento ez da bere eginkizuna betetzea (=cumplir su misiOn) eta bai
funtzionanendua, funtzionatzeko. Gauza bat bait da funtzionatzea eta beste
bat bere egitekoa betetzea. Diktaduratan ere funtzionatzen du justiziak

baina ez du beti bere egitekoa betetzen.

Medios materiales y econ6micos ez da (5rnigarriak eta dirutzak (=provisiones

/ Z
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Articulo 36
La Policia Autônoma Vasca, en cuanto actUe como Policia Judicial,
estara al servicio y bajo la dependencia de la AdministraciOn de Justicia
en los tërminos que dispongan las Ieyes procesales.
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y dineros en cantidad) eta bai helpide materialak eta ekonornikoak.

Provision de medios econtimicos ez da dirutza antolatzea (=organizar, prepa

rar dinero) eta bai helpide ekonomikoz hornitzea.

En Zos sistiemas de provisiân de personal ez da izendapenak egiterakoan (=a1

hacerse los nombramientos) eta bai personalez hornitzeko sistemetan e
do pertsonala hautatzeko moduetan.

Valorezndose preferentemente ez da baliapide bereziak izango dira (=ser:in re-

cursos especiales) eta bai lehentasunezko balioa emango zaie, bereziki
lehenetsiko dira, lehenespenez baloratuko dira, hobespenez baloratuko dira.

35.4. PASARTEA

Ministerio de Justicia ez da Estaduko Epaigintza Zaingoa (=guardia de sen-

tenciamiento del Estado) eta bai Justiziako Ministraritza.

Mantendrizn la colaboraci6n precisa ez da elkar-rlana egingo dute (=realiza-

r;in un trabajo conjunto) eta bai behar den lankidetza gordeko dute.
Behar den lankidetzan arituko dira. Precisa ere itzuli beharrekoa da.

36.ARTIKLI L LIA

La PoZicia Autonoma Vasca ez da Euskalerriko Ertzaingoa (=policia municipal
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CapÍtulo IV
(De las Instituciones de los Territorios HistOricos)
Articulo 37
l. Los 6rganos forales de los Territorios Hist6ricos se regiran por el
r4imen juriclico privativo de cada uno de ellos.
2. Lo dispuesto en el presente Estatuto no supondra alteraci6n de la
naturaleza del r4imen foral especifico o de las competencias de los
regimenes privativos de cada Territorio Histörico.
3. En todo caso tendran competencias exclusivas, dentro de sus respectivos territorios, en las siguientes materias:
a) Organizaci6n, t. gimen y funcionamiento de sus propias Instituciones.
b) Elaboraci6n y aprobaci6n de sus presupuestos.
c) Demarcaciones territoriales de ambito supramunicipal para que
no excedan los limites provinciales.
d) Rëgimen de los bienes provinciales y municipales, tanto de dominio publico como patrimoniales o de propios y comunales.
e) R4imen electoral municipal.
f) Todas aquellas que se especifiquen en el presente Estatuto o que le
sean transferidas.
4. Les corresponuera, asimismo, el desarrollo normativo y la ejecuci6n, dentro de su territorio, en las materias que el Parlamento Vasco
señale.
5. Para la eleccin de los 6rganos representativos de los Territorios
Histãricos se atendera a criterios de sufragio universal, libre, directo_
secreto y de representaci6n proporcional, con circunscripciones electorales que procuren una representaci6n adecuada de todas las zonas de
cada Territorio.
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del Pais Vasco) eta baiEuska/ PoZizia Autonomoa.

Estarå aZ servicio ez da serbitzuan ari bearko du (=debera actuar al servi

cio) eta bai serbit%zan egongo da.

En los trminos que dispongan ez da arabera

eta bai

esaten, zehazten, ezartzen

duten eran.

37. ARTIKULUA

37.1. PASARTEA

Organos Forales ez da Foru-Erakundeak (=instituciones forales) eta bai Fo
ru-Organuak edo Organu Foralak. Ez bait dira berdin erakunde eta organu.

Se regir&n por el r4imen juridico privativo de cada uno de ellos ez da lurral
de bakoitzeko jatorrizko legediaren esanera egongo dira (=se atendr'cin a

lo dicho en la legislaciOn originaria de cada territorio) eta bai
lurraZde bakoitzak berea duen erregimen juridikoari jarraituko diote edo Zurralde bakoitzak berea duen erregimen juridikoari jarraituko diote edo ZurraZ
de bakoitzak berea duen legeri-moduari jarraituko diote.

37.2. PASARTEA

Lo dispuesto en el presente Estatuto ez da Araudi au betetzea (=e1 cumpli-
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miento de este estatuto) eta bai Estatutu hontan jarritakoa.

Inola ez ez da ageri erdarazkoan. Duena baino indar haundiagorik ez

eman, gutxiagorik ere ez baina.

No supondrå aZteracilm de la naturaZeza del regimen foral espectifico ez da ez
du inola... jatorrizko Foru-Legearen izaera aldatuko (=no cambiar"ci en ab-

soluto la naturaleza de las Leyes Forales originarias) eta baiez
du suposatzen foru-erregimen espezifikoaren izaera aldatzen denirc edoez du
suposatzen foru-erregimenaren espezifikotasuna aldatzen denik.

(No supondrå alteraci6n) de las competencias de los regimenes privativos de cada Territorio Hist6rico ez da (ez du aldatuko)... oiturazko aginpiderik ere

(=no

tampoco el mando, la autoridad, consuetudinaria)

eta bai (ez du suposatzen)... Lurralde Historiko bakoitzak bereziak dituen
erregimenen konpetentziak aldatzen direnik. Ez dira berdin horratio oitu
razko aginpideak etaLurralde Historiko bakoitzak bereziak dituen erregimenen
konpetentziak.

37.3. PASARTEA

Dentro de sus respectivos territorios ez dago esan beharrik Kondaira-Lurral
deetako Erakunde bakoitzaren muga-barruan, aski zen nork beren ZurraZde barruan e do bakoitzak bere lurralde barruan.

a) Organizaci6n, rgimen y funcionamiento de sus propias Instituciones e z dabe
ren Erakunde bereziak antolatzea, auen arauak eratzea eta ekinbidea zaintzea
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(=organizar sus instituciones especiales, formar o crear las nor
mas de estos y cuidar su iniciativa, actuaciOn?; zaila da hori
ondo itzultzen, esan ere edozer gauza esan nahi bait du) eta bai
bere Erakunde propioen antolamendua, erregimena eta funtzionamendua. Regir,
r4imen kasu konkretu batzutan euskaratu daiteke, baina hontan as

ki lainotsua da eta zabalegia hitz hori esanahi-murriztu, -mugatu
eta interpretaketan hasi gabe berremateko. Euskarazko abelera zer
den ere nekez explika daiteke erdarazko hitz batez.

Propio

ere

zehatza da, baina berezi oso prakalas eta esanahi ugariko.Eratu
ere formar(se) da bera bakarrik entzuten dugunean nagusiki, gero
beste edozer gauza: nahi nuke hara joan, baina ezin naiz eratu (=no alcanzo, no me da tiempo, no llego a sacer tiempo, no puedo librar
me como para ir). Nundik eratu C71.422.1 hori? (=de dOnde lo has agenciado?). Eratuko naiz nolabait (=ya me las arreglare de algün modo para..). Etab...

b)

ez da diru-erabilketa-asmoak aurrez gertutzea eta
bai presupostu bat elaboratzea. Aurrez gertatuk elaboraturen esanahi-zati
bat besterik ez du ematen. Elaboratuk berekin darama beti bere gaia

Elaborar un presupuesto

Zantzea eta landuz maneiatzea, gertatuk

c)

De

ez.

âmbito supramunicipal ez da uria baino zabalagoko (=me.s amplio que la

ciudad). Uria ez da municipio. Hortarako udal dago betidanik. Beraz udala baino zabalago diren.

Para que no excedan de los limites provinciales ez da probintzien muga-barru

an (=dentro de los limites provinciales) eta bai probintzien mugetatik kanpora zabaldu ez daitezen.

d) Mgimen de los bienes provinciales ez da erkien ondasunen araubideak jartzea
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eta bai ondasun probintzialen erregimena. R4imen itzultzen da: behin
arauak eratu, behin arauak ezarri, hurrena araubideak ezarri Erdarazko explikazioa litzateke: Conjunto' de normas o leyes que rigen el desenvolvimiento o realizac1,6n de alguna cosa. Euskarak falta duena regir hi-

tzaren ordaina da. Eta hor dago koska.

Tanto de dominio pizblico como patrimoniales o de propios y comunales gehie4

gi zehazten eta interpretatzen da euskaratzeakoan bai erri-ondasun
eta bai erri-ondarezkoenak ere, azkeneko auek naiz udal-ondasunak naiz auzoondasunak izan. Textuan ez da horrenbesteko xehapenik ematen, soil

soil hau ematen da han: bai herri-ondasunena eta bai, ondarezkoena edo pro
pioena eta komurzalena eta hobeto haZa Estatu-ondasunena nola ondarezkoena
edo propioena eta herri-ondasunena. Baina udal, auzo eta bigarren herri

hoiek gehiegi dira eta ez daude zuzen gainera. Auzo ez da konunal e
ta udal ez da propio. Aurreneko herri-ondasunak baino hobeto dagoela
uste du Estatu-ondasunak, zeren herri-ondasun edo herriko ondasunak, comu

nales adierazteko erabiltzen da herrian, e.b. , herriko basoa, herriko terrenoak, herriko lurrak...

e)

R'dgimen

ez da legegintza (=legislaciOn), utzi erregimen.

f) Todas aqueZlas (materias) ulertzen da, hasieran jarri dena; baina

euskaraz Araudi ontan izendaturik dauden guztiak ez da ulertzen zer adierazi nahi duen guztiak horrek, hasieran ez bait da ondorengo aue
tan besterik jarri. Beraz izendaturik dauden gai guztiak behar du.

Bere eskuetan

ipintzen zatizkienak: zerbait gaizki dago hor. Bere batena

da eta zaizki-E-nak askoei da. Beraz bere eskuetan ipintzen zaizkionak
ala beren eskuetan ipintzen zaizkienak . Bigarren hau dela dirudi textuak eskatzen duena.
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Que se especifiquen ez da izendatzen direnak

(=denominar, nombrar) haun

diaurkinetan besterik. Especificar bada izendatu baij baina xehapenak emanaz, konkretatuz. Beraz hobe zehazten, xehatzen, espezifikatzen
direnak.

T•ansferir

ez da eskuetan ipini (=ponerle en las manos). Hori hi-

tzaldi batean edo elkarrizketa batean esan daiteke, baina hitz
tekniko bezala horrek ez du balio. Edozeineskutan ipintze ez da
transferentzia bat.' Lehendik batek erabili dituen eskubideak edo a

halmenak orain beste baten esku jartzea da. Baina batez ere batetik bestera igarotze hori da transferentzia horren bidez adierazten de
na. Eta ez da hitz hori bakarrik, besteok ere berdin erabaki beharra dago: transferir, transferencia de acciones, hacer una transferencia„
transferible, transferible por endoso, titulos transferibles, transferir los
negocios, transferir los derechos, transferir los poderes, etab... Beraz ne

kez berreman daiteke hitz hori eskuan jarri edo eskuetaratu bakarrik
emanaz. Trans aurrizkiaren lanak dira hoiek eta guk ez daukagu,
oraindik behintzat, horren ordainezko aurrizkirik. Nik etsi etsian
transferitu jartzea beste erremediorik ez dut ikusten. Gero dauzkat:
transferentzia, transferigarri, transferigai, etab... Erdi belarri
motx baina etorkizuna daukat, hara: Bestela berriz ez.

37.4. PASARTEA

Les corresporder'd ez da itzuli: egongo zaie, egokiko zaie edo egokituko zaie.

Oso bitxia da aditz hauxe, futuroan oso ere oso gutxi erabiltzen
da eta. Esaten direnak dira: dagokio, zegokion baina ia sekula ez
egokiko zaio edo egoki zaio (=le viene bien, baina ez le corresponde e
sateko). Hortarako erabiltzen da, asko ez bada ere, egokitu zait,
zaio... eta egokituko zait, zaio. Egonen zaio Axularrek dakar, baina egon
zaio ez sekula entzun dut, ez ikusi. Ezaguna da begira egon zaio e
ta begira egongo zaio baina ez Mikeli egon zaio gcaÅr etortzea, eta bai
Mikeli egokitu zaio gaur etortzea. Beraz egokituko zaie berebat edo egon-
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go zaie berebat itzuli behar litzateke hori.

El desarroZlo normativo

y Za ejecuci6n ez da arauak ezartzea eta ekinbidea zain

tzea (=la imposiciOn edo aplicaciOn de normas y la custodia de

la iniciativa edo actividad) eta bai arauak desarroilatzea eta beteraz
tea.

37.5. PASARTEA

Organos representativos

ez da erri-ordezkari erakundeak (=instituciones de

representantes populares) eta bai organo ordezkariak edo ordezkatzaileak.
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Capituio V
(Del control de los poderes del Pais Vasco)
Articulo 38
I. Las Leyes del Parlamento Vasco solamente se someteran al control
de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional.
2. Para los supuestos previstos en el articulo 150.1 de la Constitucitin
se estara a lo que en el mismo se dispone.
3. Los actos y acuerdos y las normas re g lamentarias emanadas de los
6rganos ejecutivos y administrativos del Pais Vasco seran recurribles
ante la Jurisdicciãn Contencioso-Administrativa.
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* Control ez da zainketa (=cuidado, custodia) eta bai kontrola. Beste toki batzutan kontrolatu esan behar zenean arauak ezarri esan da.
Bitartean hor ari gara denok esaten eta entzuten, egunero eta ge
hiegitan kontrolak

dituzte kaminoan; ezin du bere burua kontrolatu;

kontrolean lan egiten du; olioaren, gasolinaren pasaizoa kontrolatzen duen aparatotxoa estropeatu zaio; direkzioa hautsi zaio eta ezin izan du kamioia kon
troiatu eta bazterra jo du, etab... Beste hizkuntzek ere berau dara-

bilte, latinetikoek zer esanik ez, eta alemanak ereKontrol-Zentrum,
kontrolieren, Kontrol-Lampe , etab... Bada garaia hitzen jatorriari -

gehiegi begiratu gabe, esanahiari gehitxoago begiratzeko. Azken
buruan hitzen esanahia da kontrolatu beharrekoa eta ez beren jatorria.

38.ARTIKULUA

38.1. PASARTEA

Solcunente

hori, nere ustez, ez dago ondo itzulia. Erdaraz desplazatua

dagoela dirudi, eta jakinaren gainean desplazatua ere. Zer da be
raz? :Se someter&n solamente al control de constitucionalidad ala solamente...
por el Tribunal Constitucional? Eta Textua idaztekoan ez da lotu ez ba
tarekin eta ez bestearekin, gainera idazkera itsusituz: Las Leyes
del Parlamento

V2SCO solamente

se sometert= al control de constitucionalidad

por el Tribunal Constitucional. Euskarazkoak se someter&n solamente por el
Tribunal Constitucional bezala itzuli da Konstituzio-Epai-Maiak... bakarrik
erabakiko du. Hori berriz ezer ez esatea dela uste dut, ba Konstitu

zio-hauzitegia da Konstituziotik sortu diren erakunde eta gaietan
instantziarik gorena eta horren menpean gelditzen dira denak. Ne
re ustez hor esan nahi dena da, zein ikuspegitatik juzgatu behar
dituen Hauzitegi horrek Euskal Parlamentuak emandako legeak, eta
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ikuspegi hori da konstituzionaltasunezkoa eta ez besterik. Beraz
tzuli beharrekoa da solariente se someterân al control constitucional, euskaraz.: konstituzionaltasunari dagokion kontrola bakarrik

CZCZ2"2-1:k0

die edo

konstitu•ionaltasunaren aldetik bakarrik kontrolatuko ditu edoKonsttuzioa-

2-n kontra dauden ala ez beste kontrolik ez die ezarriko.

38.3, PASARTEA

Organos ejecutivos y adm-Ln-Lstrativos ez da Agintaritza eta Zaingoak (=autori

dad, jefatura y custodias) eta bai organDexekutiboak eta administmziozkoak. Tamala da horrenbeste erdal hitz erabili beharra, baina

beste alternatiba egokiagorik ez dagoen bitartean, hoiek ere balic dute. Jakintzagintzan hobe kanpotar itsusi aberatsak, ez etxe

ko polit poreaX,

Los actos ez da egintza eta bai egintzak, banaka hartzen dira eta.

Acuerdos ez da erabakiak (= decisiones) eta bai akordio, akorduak.

Normas •eglamentarias ez da ezarritako arauak eta bai erregulamenduzko arauak.

Jurisdicc-z:O'n Contencioso-Administrativa ez da Estaduak ortarako .duan Agintaritza-Aurkako Epaigintza, gero parentesi artean ematen da (Jurisdicci6n
ContenciOso-Ainistrativa deZakoa). Euskaraz eman dena ez bait du inork

ulertzen, gaztelerazkoa eman behar izan da. Ba beste hobeagorik
asmatzen ez den bitartean eman Jurisdikzio Kontentzioso-Administratiboa
edo beharba Eztaba-Ldazko-Administraziozko Jurisdikzioa edo Eztabaida eta
Administrazioetako Jurisdikzioa.
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Articulo 39
Los conflictos de competencia que se puedan suscitar entre las instituciones de la Comunidad Aut6noma y las de cada uno de sus Territorios Hist6ricos se someterân a la decisi6n de una comisi6n arbitral, formada por un nmero igual de representantes designados libremente por
el Gobierno Vasco v por la Diputaci6n Foral del Territorio interesado
y presidida por el P'residente del Tribunal Superior de Justicia del Pais
Vasco, conforme al procedimiento que una Ley del Parlamento Vasco
determine.
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39. ARTIKLILL1A

Conforme al procedimiento que una Ley del Parlamento Vasco determine ez da Euskalerriko Legegintza-Biltzarrak legez ezarriko duan epaiketa bidez (=por me

dio de sentenciamiento que impondra por ley la Asamblea Legisla-

tiva ,c11 Pais Vasco) eta bai

Euskai Parl=entuaren Lege batek finkatuko

duen prozedura bati jarraituz; xehapen asko galtzen dira bestela. Iku

si: Euskalerriko Legegintza-Biltzarra eta Euskal Parlamentua ez dira erabat berdinak. Legez ezarri = imponer por Zey da, erdarazkoak dio que
una Ley determine, hau da, lege bat izango dela hortarako aproposa.

Gainera ezarri ez du Euskal Parlamentuak egiten eta bai Legeak.
Kasu hontan Parlamentuaren gainetik dagoen zerbait da Legea, indarrean dagoen bitartean. Bestalde, egiten dena ere ez daezarri
edo agindu edo imposatu eta bai zehaztu, finkatu, banan banan esan. Epaiketa-bidea ez dakit doi doi zer den, ze ez bait dut ikusten zer
alde dagoen horren eta epai-bidea•en artean. Hau berriz epaitzeko
prozedimentua da gehienaz ere, baina ez dago guztiz garbi. Orain
dik garbi ez dagoena epaitu horren esanahia da. Zer da horijudizio
egitea ala sententzia ematea? Badirudi berriz, hor aipatzen den prozedura hori judizioa egiteko dela sententzia emateko baino areago.
Horra, bide hori antzua da.

Instituciones de Za Comunidad Aut6noma

ez da Euskalerr7; osorako erakundeak eta

bai Konrunitate Autonomoaren erakundeak. Oraingoz Komunitate Autor‘omoa Eus
kal Herriko hiru probintzik bakarrik osatzen dute. Euskal
osoa Nafarroa ere bada, eta Iparraldeko beste hiru Probintziak ere
bai euskaldun herriaren aldetik begiratuz.

T► tulo III
(Hacienda y Patrimonio)
Articulo 40
Para el adecuado ejercicio y financiacidn de sus competencias, el Pais
Vasco dispondra de su propia Hacienda Autbnoma.

Articulo 41
1. Las relaciones de orden tributario entre el Estado y el Pais Vasco
vendran reguladas mediante el sistema fora( tradicional de Concierto
econdmico o Convenios.
2. El contenido del regimen de concierto respetara y se acomodara a
los siguientes principios y bases:
a) Las instituciones competentes de los Territorios Hist6rieos podran
mantener, estabiecer y regular, dentro de su Territorio, el regimen tributario, atendiendo a la estructura general impositiva del Estado, a las
normas que para la coordinaci6n, armonizaci6n fiscal y colaboraci6n
con el Estado se contengan en el propio Concierto, y a las que dicte el
Parlamento Vasco para identicas finalidades dentro de la Comunidad
Aut6noma. El Concierto se aprobara por Ley.
b) La exacci6n, gesti6n, liquidaci6n, recaudaci6n e inspecci6n de
todos los impuestos, salvo los que se integran en la Renta de Aduanas y
los que actualmente se recaudan a traves de Monopolios Fiscales, se
efectuara dentro de cada Territorio Hist6rico, por las respectivas Diputaciones Forales, sin perjuicio de la colaboraciön con el Estado y su alta
inspecci6n.
c) Las instituciones competentes de los Territorios Hist6ricos adop.taran los acuerdos pertinentes con objeto de aplicar en sus respectivos
territorios las normas fiscales de caracter excepcional y coyuntural que
el Estado decida aplicar al Territorio com6n, estableciendose igual
periodo de vigencia que el señalado para estas.
d) La aportaci6n del Pais Vasco al Estado consistira en un cupo global, integrado por los correspondientes a cada uno de sus Territorios,
como contribuci6n a todas las cargas del Estado que no asuma la.
Comunidad Aut6noma.
e) Para el señalamiento de. los cupos correspondientes a cada Territorio Hist6rico que integran el cupo global antes señalado se constituira
una Comisi6n Mixta integrada, de una parte, por un representante de
cada Diputaciän Foral y otros tantos del Gobierno Vasco, y de otra,
por un n6mero igual de representantes de la Administraci6n del
Estado. El cupo asi acordado se aprobara por Ley con la periodicidad
que se (ije en el Concierto, sin perjuicio de su actualizaci6n anual por el
procedimiento que se establezca igualmente en el Concierto.
f) El regimen de Concierto se aplicara de acuerdo con el principio de
solidaridad a que se refieren los articulos 138 y 156 de la ConstituciOn.
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40.ARTIKULUA

Patr -:monio ez da ogat5un-einketa (=cuidado de bienes) eta bai ondara
lehenago erabili izan den bezala.

Adecfuado ez da euskaratzen:

Fara el

Financiaci6n de sus corryetencias

aaecuak eiercicio.

ez da bere aginpideak betetzeko beharko duan

(=para producir el dinero que necesitara para cumplir sus competencias?) eta bai bere kompetentziak finantzatzeko, pa-

dirua sortzeko

gatzeko, o•daintzeko.

Dispondr:z de su propia Hacienda Aut6noma

ez da EuskaZerria ogasunjabe izango

da (=ser, due.fia de bienes) eta bai bere Hazienda Autonomo propioa
zango du, edo bere Ondasun Autonomo propioak izango ditu.

41.ARTIKULUA

41.1. PASARTEA

Entre el Estado y el Pais Vasco

ez dago esaterik Estadu eta Euskalerri arte-

(=entre Estados y Paises Vascos) eta bai Estat.uaren eta Euskal He
rriaren arteko. Estatua bakarra da eta Euskal Herria ere bai, beraz
mugaturik behar dute. Estatu-artean, herri-artean, etxe-artean, kale-arko
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tean,

etabarrek askoren artekoa adierazten dute: hau da, estatu

bi edo gehiagoren artekoa. Banakako bi gauza desberdinen artekoa
adierazi nahi denean singularrean jartzen dira biak genitibo banakin. E.b.: etxearen eta elizaren artean dagcen kalea; baina ez,
etxe eta e'iza artean (=entre casas y entre iglesias).

Tradicional ez da

antzinako eta

bai tradizional edo tradiziozko.

Gauza as-

ko dira antzinako, tradiziozko ez direnak.

VendMn reguladas

ez da izango dira eta bai erregulatuak izango dira edo

erreguLatako dira.

Mediante el sistema foraL tradicional de Concierto Econki,co o Convenios ez da
antziñako Foru-Erakundeetatik datozen Zerga-Itunben eta beste

arauera izango da (=ser. seglin los pactos

itun

berezien

tributarios y otros pactos

especiales que vienen de las antiguas instituciones forales) eta
bai Kontze•tu Ekonomiko edo Hitzarmenezko foru-sistema tradizionalaren bidez.
Batetik ni ez nago oso seguru Kontzertu Ekonomikoa zerga-kontzer
tua besterik ez denik. Zerga-Itunben guztiz izen arrunta iruditzen
zait, Kontzertu Ekonomikoa baino beheragoko mailatan ere erraz
eta maiz eman daitekeena. Alde hontatik Kontzertu Ekonomikoa izen
berezia da, gauza jakin bati ematen zaion izena. Gainera ekonomi- koa dic erdarazkoak eta ez zergazkoa, zerbaitegatik izango da. Eus
karazkoa bestearen itzulpen hutsa da, eta ongi itzultzen duen neu
rrian balio duena. Gainerakca ere explikazioak emanez bezaZa dago eus
karatua eta ez Estatutuaren textu ofizial dagokion zuzenbide .,:hizkera zehatzez eta neurtuz.

/Y2
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41.2.

PASARTEA

EZ contenido de

2<gimer'. de Concierto respetarå y se acomodarå a Zos sigu-Lentes

principios y Lases ez da Zerga-Itunbena ondorengo arauen esanera ta muga auen arabera egingo da (=e1 pacto tributario se hara segn las normas

siguientes y segCln estos 15.mites) erdarazkoa nolabait, oso nolabait

ere, berrelLatea da hori: El cy:tenido de i<gimen

(Conciertc) ez

da itzult horra berriz ere regimen hori! rione itzulpene: Kontzert-,.er•egimewren edukinak ondoko printzipio eta oinarriok errespetatuko ditu eta
beroietara moldatuko da! Itzulpena horren erraz eta doi eman daiteke

ela, ez dut ikusten zergatik ibili behar den itzulinguruka.

a) Podrn mantene•, estaecer y regular... eZ

r4imen

tributario ez da zerga-

itanbenekin jarra-,: dezakete, eta gaZdu badituzte, birreraiki ta berauen arauak ezarri ere bai (=podren continuar con los pactos tributarios, y

si los han perdido podren tambien reestablecerlos y aplicar sus
normas), eta bai ahala izangodute zerga-erregimena gordetzeko, eraikitzeko eta erreg-ulatzeko edo. zerga-erregimena gorde, eraiki eta erregulatu ahaZ
izango dute. Galdu badituzte ez da erdarazkoan agertzen. Beste ohar-

rak ikus j arraituan :

Zerga-itunben = pacto tributario

Establecer ez da birreraiki

Regular ez da berauen

da eta ez

r4imen

tributario.

(=reestablecer) eta bai eraiki.

arauak ezarri (=aplicar las normas de estos) e

ta bai erregulatu.

Atendiencio ez ea ffuga waek kontuan a•tuz

(=teniendo en cuenta estas

/1-/3
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limitaciones) eta bai kontuan hartuz. Muga hauek ez da ageri gaztelerazkoan.

En el _p•opio Concie•to ez da Itunben berean (=lehen aipatu den itun-

beanean) eta bai itunbenean bertan (=itunbenaren barruan, hant.:e
bertan) Aurreneko kasuak lehen aipatua izatea adierazten du, bigarrenak ez du lehen aipatu izaterik ematen, gccazaren baita bera aideraz
ten du baizik.

Para la coordinaci6n ez da arremanak izateko (=tener relacione s) eta

bai koordinatzeko.

Para la armonizaci6n fiscal

ez da zergak elkar-egokitzeko .(=adaptarse Tru

tuamente los tributos) eta bai gai fiskuletan bat etortzeko edo fiskalki bat etortzeko.

Y las que dicte el Parlamento Vasco para idênticas finalidades dentro de Za
Comnidad Aut6noma oso motz itzultzen da: eta Euskalerriko Legegintzabiltzarrak Euskalerriko asmo auetarako emango dituanak (=y las que dar..

para estas finalidades del Pais Vasco la Asamblea Legislativa del
Pais Vasco); zehatzago litzateke beste honela: eta Euskal Parlamentuak xede berdinetarako emango dituenak Komunitate Autonomikuaren barruan.

Idnticas finalidades ez da asmo auek eta bai asmo berdinak.

Dentro de la Comunidar7 Auti6noma ez da Euskalerriko eta bai Komunitate Autonomikuaren barruan.
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Renta de Aduanas ez da Muga-Zerg2 (=i_mpuesto de aduana) eta bai aduanatako errenta, hau

da, muga-zerga-mota guztiek Estatuarentzat egiten

irabaz7:-multzoa.

I los que actuaZmen .2 se recz/Jan a tray s de MOnopolios FiscaLes ez da
Estaduaren monopolio bidez biltzen diran zergak (=los impuestos que se
recaudan a traves de monopolios del Estado) eta bai

eta

FiskaZen bidez accurregun biltzen direnak.

Actualmente

ez da euskaratu.

Estadua•en MonopoZioak

eta Monopolio fiskalak bi gauza desberdin dira

hitz egiteko moduaren aldetik behintzat, eta bestela ere.

ez da eskea. Gutxienez adierazi beharra dago zerga-eskatzea
dela. Bestela eskea edozein eskatze da, baina exacci6n exigentziaz
egindako eskea da eta gehienik zergekin har•emandurik dagoena.

b) Exacci6n

askoz ere zabalagoa da ordainketa antolatzea (=organizar el
pago, cobro) baino.
Gesti6n

ez da garbiketa egitea (=hacer una limpieza) . Impostu bat
likidatzea da behar diren kalkuluak egitea, inpostu horregatik zenbat or-

Liquidaci6n

Hori
ez dut uste garbiketa deitu daitekeenik. Espezialistek besterik as
matzen ez duten bitartean likidatzea edo likidazioa utziko nuke nik,
daindu behar den jakiteko, hortarako dw-iden tarifak eta arauak ezarriz.

jakintzaren amoreagatik berriz ere, baina beti ere itzulpen egoki
bat sor dadin bitartean. Ni ez naiz mordoilozale, baina Earbizale ere ez, doitasunzale izan nahi dut bakarrik. Gainera

likidatu
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bai fisikan, bai bankan kendu ezinak dira.

Inspecci6n de -,:mpuestos

ez da zergak zaintzea ( .7-cuidar, proteger im-

puestos) eta bai zergak egiaztatzea edo.

c) Territorios Histricos ez

da Euskalerria eta bai Lurralde Bistor-,:koak.

Con objeto de aplicar en sus respectivos Territorios
ez da bakoitzak bere
Lurraldeko eta bai bakoitzak bere Lurraldean ezartzeko edo beterazteko.

Estableci&ndose igual per.rodo de vigencia que el señalado para ēstas (por el

Ectado) ez da Estz4itak ezarritaico

epe berdinetan ( = en loe miemoe pla-

zos establecidos por el Estado) eta bai

Estad.uak hoiei indarrean ego

teko ematen dien iraupen berdina emango zaie.

Pormas fiscaZes de carcter excepcional y coyunturaZ

ez da giro berezi ba-

tean eta aldi baterako... (ezartzen dituan) zerga-arauak (=normas de im-

puestos que impone en un ambiente especial y para cierto tiempo)
eta bai salbuespenezko eta konjunturazko izaera duten arau fiskalak.

bakarrik, kojuntura deitzen den
aldi baterakoa baizik. Gaurregun berriz, ekonomiaren egoera eta beroCa•cter excepcional ez da aZdi baterako

edo da kojuntura. Eitz hau nekez
eman daiteke, gaurkoz, beste euskal hitz batekin. Xojunturazko
zaera utziko nuke nik.

nen joerarekin zerikusia duen une bat

d) Cupo global ez da osoko zerga-scz•i. Batek ez bait daki zer esan nahi
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duen zerga-sari honek: zergagatik ematen den saria, lan-saria, bide-sa
ria bezala? Ordain bezala da kasu hoietan. Idea berau aurreratxo
ago eramanez saria = premio bezala dago. Baina ez batean eta ez
bestean sartzen da cupo hori, zeinak esan nahi bait du kantitate,
kopuru, tamaina bat. Osoko ere ez da global, totaZ baino, edo bestela
ez dakigu noiz den bata eta noiz bestea. Hor berriz guztiagatik esan
nahi da, hau da, gauzak banan banan xehatu gabe, denak multzoan har
turik. Beraz kupo globala ikusten dut nik euskarapenik doiena. Nola
esan bestela: ju-z:cio global, visi6n global, globalmente hablando, etab... Oso
ko esaten denean total ez dago horren esanahietatik erauzterik.

Cargas ,(del Estado) ez da diru-zama (=cargas monetarias) eta bai zama soil soilik.

Comisi6n Mixta: bitariko batzordea itzultzen da. Eta nola esango li-

tzateke una comisi6n mixta,

compuesta por un representante de cada

uno de

los partidos asistentes? Orduan ere kontatzen aritu behar al dugu

zenbat partidu agertu diren mixto hori zenbateko numerorekin
euskaratu jakin ahal izateko? Jokaera hau ezertara ez garamatzan
bide antzu bat besterik ez da. Horrela itzultzen duenak ez dauka
txintik esaterik batzorde mixtoa esaten duenaren kontra. Bestea
baino askoz aberatsago bait da hau, kasu guztietan erabili daitekeenez gero.

Representantes de la Administraci6n del Estado ez da Estaduko Agintaritzak
izendatuak (=los nombrados por la jefatura, autoridad del.Estado)

eta bai Estatu-administrazioaren ordezkariak. Administraci6n esateko ez
da oraindik hitz tajuzkorik eskaini; denak beste esanahi batzure
kin nahasten direnak izan dira. Representante ere ez da izendatua
eta bai ordezkari.

/
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El • cupo as-r acordado

ez da orreZa erabakitako zerga-saria (-z el premio por

el impuesto asi decidido) eta bai akordioz horrela erabakitako kupoa
edo horre7,a itundutako kupoa edo horrel:: akordatutako kupoa edo horrela
hitzartutako kupoa . . . Baina beti ere akordio idearik ez dadila falta.

Con 7,a periodicidad que se fije en ei Concierto

ez da Itunbenean esango den

epeen barruan (=dentro de los plazos que se digan en el Pacto) eta

bai Kontze•tuan finkatuko den periodikotasunez.

Periodicidad

ez da epe. Astebeteko epea dute bilera egiteko= epea. Aste-

oro biltzen dira = periodikotasuna. Zenbatero ere esaten da: zenbate

ro etortzen zarete? Hoenabostero izat&n gara hemen. Baina oraindik pro
mozionatu gabe dago eta ez dut gauza ikusten, oraingoz, pertiodizitate edo periodikotasunaren lekuan jartzeko.

Esan

oso motela da f7.:jar adierazteko, finkatu behar du, badago eta.

Sin_perjuicio de su actualizaci6n anual
eratzea ere egin aa1, izwzgo da

ez da baina urtean beingo sari-egun

(=pero tambien se podre' realizar una

vez al afio la aproximaciOn al dia del premio, erdarazko textua al
boan ez duenak hori ulertzen du, sari eguna = dia de premios, sari-egun
eratu = acercarse al dia de premios. Galdetu edonori bestela) eta bai
urteoro kupoa eguneratzeari kalterik egin gabe edo urteoro kupoa eguneratze
aren kalte gabe.

f) Princ-z:pio de Solidavidad ez da Elkar-laguntza Oinarri (=fundamento de a-

yuda mutua) eta bai solidaritatezko printzipio.
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Articulo 42
Los ingresos de la Hacienda General del Pais Vasco estarin constituidos por:
a) Las aportaciones que efectUen las Diputaciones Forales, como
expresiÓn de la contribucián de los Territorios Histf5ricos a los gastos.
presupuestarios del Pais Vasco. Una Ley del Parlamento Vasco establecerã los criterios de distribucidn equitativa y el procedimiento por el
que, a tenor de se convendra y haran efectivas las aportaciones de cada Territorio Hisuirico.
b) Los rendimientos de los impuestos propios de la Comunidad
AutOnoma que establezca el Parlamento Vasco, de acuerdo con lo establecido en el articulo 157 de la Constitucidn y en la Ley Orgänica sobre
financiaciOn de las Comunidades AutÓnomas.
c) Transferencias del Fondo de Compensaci6n lnterterritorial y otras
asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de Derecho
Privado.
e) El producto de las operaciones de crclito y emisiones de Deuda.
f) Por cualesquiera otros ingresos que puedan establecerse en virtud
de lo dispuesto en la ConstituciOn y en el presente Estatuto.
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42.

ARTIKULUA

Los ingresos de 1a Eacienda Genera1

eta. bai

ez da Ogasuntza (=cantidad de bienes)

Generai.aren s=e2,ak edo sarbideak.

ez da KondairaLurraldeen izenean (=en nombre de los Territorios HistOricos) eta

Como expresin de la contribuci6n de Zos Territorios Histricos

bai LurraZde Historikoek (gastuetan) hartzen duten partea adieraziz edo Lurralde Historikoek (gastuetan) hartzen duten partearen adierazgarri bezala.

Gwstos presupuestarios

ez da diru-eraZkizunak (gainera eralgikizunak beharkc

luke eta ez eralkizunak. Hori dena = gastuak, besterik ez da) eta
bai presupostuko gastuak.

ez da (Legegintza-Biltzarrak) Lege-bidez esan
go du zer bide erabiliko dan (=la Asamblea Legislativa por medio de
Ley dir' que medio, camino, se va a utilizar). Textuan ez da Lege
gintza-Biltz(=a eta bai Legea gauzak nola egin behar diren esaten

Una Ley establecera los criterios

duena.

ez da Lege-bidez esan eta bai legeak finkatu edo erabakiko du. Esan hori oso motela da.

Una Ley establecer(z

ez da zer b-Lde erabiliko den eta bai erizpideak. Konpara bi tex
tuok eta argi ikusiko da nola biak zein beren bidetik dabiltzan.

'Criterios

Ea inork somatzen duen bata bestearen

direnik.
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Una Leu del Parlamento Vasco establecercl Zos criterios de distribuci6n equitativa

y eZ procedimiento por el que, a tenor de aquellos, se convend• y har6rn efec
tivas Zas aportaciones de cada Te•ritorio Hist6rico.

Horra euskaraz be-

rau :
EuskaZerriko Legegintza-BiZtzarrak Lege-bidez esango du zer bide erabilliko
dan, Lurralde bakoitzak eman behar

ko, eta

duan zerga zenbatekoa izango dan erabakitze

eratan ordainduko duan, eta bakoitzari dagokion

neurri zuzna

nola erabiiliko dan argituz (=la asamblea legislativa del Pais Vasco
dire por medio de ley que medio se ha de usar para decidir cuento ha de ser el impuesto que haya de pagar cada Territorio, y en
que forma lo ha de pagar, y aclarando cOmo se usar; la recta medida que corresponde a cada uno). Gauzak erabat desberdin esateaz
gainera, batere arrazoirik gabe, ideen ordena aldatzen da, dena
ulergaitzagotuz. Honela edo beharko luke textu horrek euskaraz:
EuskaZ ParZamentuaren Lege batek zehaztuko du zein diren ekitatezko banake-

hoien arauera, zein i.zango den prozedura adostasunez

taren erizpideak eta,

finkatzeko, zenbatekoak izango diren Lurralde Historiko bakoitzaren aportazioak eta nola egingo diren. Edo beste honela:
EuskaZ Parlamentuaren Lege batek.zehaztuko du, zein diren banaketa justiziberdintasunez egiteko erizpideak eta, hoien arauera, zein izango den prozedura elkarrekin bat etorriz finkatzeko, zenbat eman beharko duen Lurralde Eis
toriko bakoitzak eta emate hori nola egingo den.

Criterios de distribuci6n equitativa
nola erabiliko den argituz

ez da bakoitzari dagokion neurri zuzena

(=aclarando cOmo se ha de utilizar la medi

da justa que conviene a cada uno) eta bai ekitatezko banaketaren eriz
pideak

edo banaketak justizi-berdintasunez egiteko erizpideak.

Las aportaciones de cada Territorio Hist6rico
har duan zerga zenbatekoa dan

ez da Lurralde bakoitzak eman be-

(=cu&nto es el impuesto que debe dar ca

da Territorio). Kasu hortan aportaci6n a Zos gastos presupuestarios deZ
Pais Vasco da eta ez Za cuantia de los impuestos. Beraz hobe aportazioak

/.5-2

edo eman behar
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Se convendr: erabakitzeko (=se decidir) itzultzen da, baina ez da a-

dierazten denek bat etorriz edo ados

egin behar dela erabaki

tze hcri. Nolabaiteko doitasunez egina dago itzulpen osca.

b)

El rendimiento de Zos impuestos

ez da zergen etekina (=provecho de los

impuestos) eta bai zergen errendimentua.

Los impuestos propios de la Comunidad Aut6noma que establezca el Parlamento
Vasco ez da Legegintza-biltzarrak Euskalerrirako ezarritako zergak (=los

impuestos establecidos para el Pais Vasco por la Asamblea Legis
lativa) eta bai Komunitate Autonomoaren beraren zergak, Euskal Parlamen
tuak ezarri ditzanak.

De acuerdo con Zo establecido en eZ articulo 157 de la Constituci6n y

la

Ley OrOnica sobre financiaci6n de Zas comunidades Aut6nomas ez da Konsti
tuzioaren 157 1 gn atalean eta Autonomi-Lurraldeen diru-sortzeari buruzko Lege Nagusian agindutakoen arabera (=segim lo mandado en la parte 157

de la ConstituciOn y en la Ley Mayor sobre la producciOn de dinero de los Territorios AutOnomos). Itzulpen hortatik ateratzen
denez, badirudi lege espezialen bat dagoela Komunitate Autonomikuen finantzaketaz (Autonomi-Lurraldeen diru-sortzeari buruzko Lege
Nagusia) eta Konstituzioak ez duela hortaz hitzik egiten, edo
behintzat hemen zergen etekinei buruz ari denean aipatzen da Konstituzioa. Erdarazko textuan ez da horrelakorik: Konstituzioa eta
bai Lege Organikua biak dira han Komnitate Autonomikuen finantzaketaz
dihardutenak: de acuerdo con Zo establecido en el articulo 157 de la Constitucicin y en Za Ley Orgânica sobre la financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas. Itzulpenak honela behar luke: Komunitate Autonomikuen
nantzaketa Konstituzioaren 157. artikuluan eta Lege Organikoan ezarri denaren arauera.
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Financiaci6n ez da diru-sortzea ( =sacar dinero) eta bai finantzaketa.

F'f,nantzatuk ordain(b esan nahi du gehienbat .

c) Fondo de Compensaci6n ez dakit nork ulertzeko asmotan itzuli den
Berdintze-Dirutza (=dinero de igualaciOn) . Compensar = ordaindu da,

baina ordaindu = pagar, restituir, etab... denez , nekez eman daiteke
ortarako ere. Ekonomi Hiztegian aritu direnek ere ordaindu zeukaten lehenengo eta hura borratu eta konpentsatu jarri dute . Beraz
Konpentsazioko fondoa beste formularik ez dut aurkitzen nik horren

askatzeko.

Transferencias

ez da jasotakoak (=lo recibido) eta bai transferen-

tziak. Gorago explikatu dut hitz hau.

Otras asignaciones ez da euskaratu, nola esan jakin ez delako seguruenik. Asignazio behintzat esan zitekeen. Baina ez kendu textutik. Inori ez zaio eskatzen euskarak dituen problema guztiak gai
hauetan erabakitzea. Baina hoiei aurre emangabe ihes ez egin
behintzat.

Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado

ere honela itzuli da

bitxi bitxi Estaduaren diru-erabilketa orokorrari ordainketak gutxitzetik datozkionak ( =las (asignaciones) que le provienen de disminuir la devoluciOn a la utilizaciOn monetaria general del Estado) .
Honela legoke tajuz: Estatuaren Presupostu Generalei kargatuz edo -Esta
tuaren Presupostu Generalen kontura.

d) Ingresos de Derecho Privado ez. da Lurraldea jabe duten ogasunetatik sortutakoak (=los originados de los bienen que tienen por dueflo al Te-

rritorio) eta bai Zuzenbide Pribatuzko sarrerak edo sarbideak edo Zu-

RrY

Articulo 43
Se integraran en el patrimonio de la•Comunidad Aut6noma Vasca
los derechos y bienes del Estado u otros organismos ptiblicos afectos a
servicios y competencias asumidas por dicha Comunidad.
2. El Parlamento Vasco resolvera sobre los arganos del Pais Vasco a
quienes se transferira la propiedad o uso de dichos bienes y derechos.
3. Una Ley del Parlamento Vasco regulara la administracian, defensa
y conservacian del patrImonio del Pais Vasco.

I
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zenbide Pribatututiko sarbideak.

e) . E1 producto de las operaciones de credito ez da dirua zorrean artzetik (=de
recibir el dinero en deuda) eta bai kreditu-operazioetako produktua
edo ekoizpena edo kreditu-eragiketetako produktua. Kreditu hitza ere erabili nahi ez izatea...! , ez dakit nola izendatu.

Emisiones de Deuda ez da Erri-Zorrak egitea (=hacer deudas populares)

eta bai Zorrezko emisioak edo jaulkiperzak edo Zorretako icculkipenak. Jaul
ki = emitir esateko Banka Hiztegikoek jarri zuten. Hortik jaulkipenak atera zuten Ekonomi Hiztegikoek. Zorrak egitea arrunta da,
Zorretako jaulkipenak egitea berriz zorrak egiteko modu oso fin eta zu

hurra da. Ez dago biak nahasterik.

43. ARTIKULUA

43.1. PASARTEA

Se integrar6n en el patrimonio de la Comunidad Aut6noma vasca ez da Euskalerrian Erri-Ogasuna geituko dute (=aumentar'á..n la riqueza popular del

Pais Vasco) eta bai euskal Komunitate Autonomoaren ondarea osatuko dute
edo ondarean sartuko dira.

Derechos y bienes del Estado ez da Estaduaren zerga ea ondasunak (=los im

puestos y bienes del Estado) eta bai Estatuaren eskubide eta ondasunak.
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Y otros organismos publicos

ez da beste Erri-Erakundeak (=otras institucio

nes populares) eta bai beste organismo publikoak. Ez dago elkarrekin
nahasterik ez organismo = instituci6n eta ez erri = p22blico. Azkenekoak, ia beti desberdin direlako. Eta beste biak, zenbait aldiz
berdintsu izan daitezkeen arren bakolizak bere nortasuna duelako.
Ikasi beharra daukagu bereizkuntzak egiten bai hitzen artean,
bai estiloen artean, bai hitzek elkarrekiko duten kategoria sozia
laren artean, etab...

/43.2. PASARTEA

Orqanos

ez da zaingo (=custodia) eta bai organo.

Transferir la propiedad ez da jabe izan eta bai jabetza eman edo transferitu, jabetza eskuz-aZdatu?

Transferir el uso

ez da erabilliko dituan eta bai erabilera edo usarioa eman

edo transferitu.

ez da beroiek, ez bait da esaten zer adierazten duen
beroiek horren bidez: ondasun eta eskubideak. Horra textu osoa:

Bienes derechos

El Parlamento Vasco resolver& sobre los 6rganos del, Pais Vasco a quienes se
transferir'd la propiedad o uso de dichos bienes y derechos. Orain euskaraz

ematen dena: Euskalerriko Legegintza-Biltzarrak erabakiko du zein zaingo
izando dan oien jabe eta beroiek zeinek erabiliko dituan (=la asamblea legislativa del Pais Vasco decidire que custodia sere la dueña de
ellos y quien los va a usar. Orain, nere ustez, nola behar -ko lukeen: Euskal Parlamentuak erabakiko du Euskal Herriko organoen artean zeini emango zaion aipatu ondasun eta eskubide hoien jabetza eta usarioa.
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Articulo 44
Los Presupuestos Gencrales del Pais Vasco contendrån los ingresos y
gastos de la actividad pUblica general y seran elabbrados por el
Gobierno Vasco y aprobados por el Parlamento Vasco, de acuerdo con
las normas que este establezca.
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43.3. PASARTEA

EG

patrimonio del-PaÍs Vasco

ez da EuskaZerriko ogasuna ( = los bienes que

esten en el Fais Vasco) eta. bai Euskal Fierricavn ondar&a.

Regular(12

ez da erabakiko du (=ded_dir) eta bai erregulatuko du.

Administrar ez da zaind (=cuidar) eta bai administratu.

Defensa ez da babestu (=proteger) eta bai gorde edo zaindu. Hona textu

osoa:
Una Ley... regular6 la administraci6n, defensa y conservaci6n deZ patrimonio

ez da Ogasuna nola zaindu, babestu eta berorri nola iraun arazi... lege batek erabakiko du (=una ley decidira cOmo cuidar, proteger y hacer

durar a los bienes) eta bai Lege batek erregulatuko du ondarearen organizazioa, defentsa eta kontserbazioa edo Lege batek zehaztuko du ondarea
nola administratu, defenditu eta gorde behar den.

44.

ARTIKULUA

Actividad pUblica ez da Erri-ekintza (=actividad popular) eta bai ekintza publiko.

Ingresos y gastos de la actividad pblica generaZ ez da Erri-ekintza osoaren,

/6/

Articulo 45
I. La Comunidad Aut6noma del Pais Vasco podra emitir deuda
pUblica para financiar gastos de inversicin.
2. El volumen y caracteristicas de las emisiones se estableceran ‘li:
acuerdo con la ordenacitin general de la politica crediticia y en coordinaci6n con el Estado.
3. Los titulos emitidos tendran la consideraci6n de fondos pUblicos a
todos los efectos.

/‘" 2.
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zerga-biltze ta

eralkizunak (=recaudaciOn de impuestos y los gas

tos de la actividad popular total) eta bai Ekintza publiko generalaren sarrerak (edo sarbideak) eta gastuak. Eralkizunak gaizki asmatu

tako hitza da, eralgikizunak beh,;d1 luke &ginkizunak eta ez. ekizunak.
Baina ez da inun esaten eta aide guztietan gastuak erabiltzen da.

Contendrså ez da agrtuko dira ( z aparecer'a..n) eta bai eukiko ditu edo bar
nean izango ditu.,

Los Presupuestos Generales del Pais Vasco... ser6n elaborados dio erdarazko-

ak eta euskarazkoak zerga-biltze eta eralkizunak... Euzko Gobernuak eginak izango dira (=la recogida de impuestos y los gastos ser&n hechos por el Gobierno Vasco). Esan behar luke EuskaZ Herriaren pre
supostu generalak... Euskal Gobernuak eratuak izango dira.

Elaborar ez da egin eta bai areago eratu, prestatu (presupostua) kasu

hontan.

45.ARTIKULUA

45.1. PASARTEA

Financiar gastos de inversi6n ez da

eraikizun-dirua eskuratzeko (=obtener di

nero de construcciOn) eta bai inbertsio-gastuak finantzatzeko.

/ ,Ý

Titulo IV
(De la reforma del Estatuto)
Articulo 46
1. La reforma del Estatuto se ajustara al siguiente procedimiento:
a) La iniciativa correspondera al Parlamento Vasco, a propuesta de
una quinta parte de sus componentes, al Gobierno Vasco o a las Cortes
Generales del Estado espaiiol.
b) La propuesta habra de ser aprobada por el Parlamento Vasco por
mayorla absoluta.
c) Requerira, en todo caso, la aprobacitin de las Cortes Generales del
Estado mediante Ley Organica.
d) Finalmente, precisara la aprobación de los electores, mediante refelindum.
2. El Gobierno Vasco podra ser facultado, por delegaciim expresa del
Estado, para convocar los referCndums a que se refiere cl presehte articulo.
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45.2. PASARTEA

De acuerdo con la ordenaci,5n general de la poUtica crediticia ez da kreditu-le

geen arau orokorrei begira (=seglIn las normas generales de las leyes
crediticias) eta bai

kreditu-paitikaren ordenamendu generalari jarrai-

tuz.

En coordinacidn con el Estado ez da Estaduarekin arremanetan (=en relaciOn
con el Estado) eta bai Estatuarekin koordinatuz.

45.3. PASARTEA

Los titulos emitidos ez da Euskalerriak saldutako zor-agiriak (=los docur:entos de deuda vendidos por el Pais Vasco) eta bai jazakitako
ak edo titulu emitituak. Egintzaren mamia saZduren parekoa baldin ba
da ere emitir esaten da, = eman, jaulki. Hitz egiteko moduak ere
gorde behar direlal

Fondos pitblicos ez da Erri-diru (=dinero del pueblo) eta bai fondo pubZikoak.

46.ARTIKULUA

46.1. PASARTEA

Se ajustard al eiguiente procedimiento ez dago gaizki itzulia bide oni ja-
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rraituz egingo da; baina hortik ez zaigu sekula hizkera teknikorik
sortuko. Hor ez zaigu itzultzen berez, ez se ajustarez aZ siguien
te eta ez procedimiento. Beraz itzulpen horrek ez digu balio textuinguru hontatik kanpora. Hortxe jaio eta hortxe hiltzen zaigu,
etorkizunik gabe. Euskara biziko bada berriz, hizkera tekniko
bat behar dugu, hemen eta beste edonun beti berdin erabiliko dena, beti esanahi berdina eta zehatze izango duena, nahaspiderik
sortuko ez duena. Hona itzulpen doia: ondoko prozedura honi moldatui
egokitu, tajutuko'zajo edo ondoko prozedura honi jarraituz egingo da. Horrela ondoko beti litzateke siguiente eta prozedura beti procedimien
to, baina ez bide.

a) Iniciativa

ez da astiera ematea ( z dar comienzo). Euskaraz iniziatiba

eta ekinbide erabiltzen dira. Ez da berdin

gauza bati ekiteko bide

( z ekinbicle) eta gauza bati hasiera ematea ( = hasiera). Has-i,era
obratze-mailan dago beti, iniziatiba edo ekinbidea gehienbat hasiera

ernatea

baino lehenagoko maila batean aurkitzen da, proposamenezko maila batean edo, gehienbat behintzat. Bien artean mugak jartzen
zaila baldin bada ere, bakoitzaren joera argi dago. Textuko hon
tan ere, erreformari hasiera eman aurretik eman behar diren pausoez ari da.

Estado Espco--iol ez da

b)

Estaduari bakarrik, Estatu Espainolari baino.

eraberritze Zege-gaia (=proyecto de ley de reforma)
eta bai proposamena. Hor ez da inolako lege-gaiez hitzegiten.

La propuesta ez da

d) Aprobaci6n ez da baieztea(=afirmaciOn) eta bai onartzea. Gainera
aurreko frasean erabili da onartzea = aprobar esateko, orain zergatik erabiltzen da baieztea bai esanahia eta bai textuingurua osoro berdinak direlarik? Batean aprobaci6n de Zas Cortes da eta beste-
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an aprobaciân de los eectores,

Referendum ez da erri-gaLdeketa (=encuesta popular) eta bai erreferendu(m)a. Hitz sagaratua da hau politikan. Gainera encuesta esan
beharra dago. Zertan nahastu

biak?

46.2. PASARTEA

Horra bi esateko modu zeharo diferenteak:
El Gobierno Vasco podr6 ser facultado, por delegaci6n expresa del Estado, para convocar los referendums a que se refiere el presente articulo ez da Esta
duak bereziki emandako baimenez, Euzko Gobernuak erri-galdeketak eratu ditzake (=con permiso especialmente concedido por el Estado, el Gobier

no Vasco puede organizar encuestas populares). Nere ustez egokiago honela: Estatuak expreski delegaturik, eman ahal izango zaio eskua Eus
ka/ Gobernuari, artikulu hontan aipatzen diren erreferndUetara hotsegin dezan edo Estatuak expreski delegaturik, ahaimena ematea egongo da Euskal Go
bernuari, artikulu hontan aipatzen diren erreferenduetara hotsegin dezan. -

Erdarazko textuak hizkera modu bat dauka eta euskarazkoak beste
bat. Itzultzekoan horri ere begiratu beharra dago. Gainera:
Ez da berdin el Gobierno Vasco podr6 ser facultado para convocar eta Euzko Gobernu&c... eratu ditzake (=el Gobierno Vasco podra convocar).

DeZegaci6n expresa

ez da bereziki emandako baimena (=permiso concedido es

pecialmente) , eta bai delegazio expresua edo expreski delegatua. Norberaren eskubideak edo ahalmenak inori uztea da delegatzea. Baimena, berriz ,
egin den eskabideari baietza ematea. Expresua da zerbait bere izenez
eta esanahiez esatea; isilbidez edo zeharka esatea da horren kontra
koa.
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Articulo 47
I. No obstante lo dispuesto en el articulo anterior, cuando la reforma
tuviera por objeto una mera alteracidn de la organizacidn de los poderes del Pais Vasco y no afectara a las relaciones de la Comunidad Aut6noma con el Estado o a los regimenes forales privativos de los Territorios Hist6ricos, se podra proceder de la siguiente manera:
a) Elaboraci6n del proyecto de reforma por el Parlamento Vasco.
b) Consultas a las Cortes Generales y a las Juntas Generales.
c) Si en el plazo de treinta dias a partir de la recepci6n de la consulta
ning6n 6rgano consultado se declarase afectado por la reforma, se convocarg, debidamente autorizado, un referendum sobre el texto propuesto.
d) Finalmente se requerirg la aprobaci6n de las Cortes Generales
mediante Ley Organica.
e) Si en el plazo seilalado en la letra c) alguno de los 6rganos consultados se declarase afectado por la reforma, esta habr g de seguir el procedimiento previsto en el articulo 46, d gndose por cumplidos los tramites de los apartados a) y b) del ntimero 1 del mencionado articulo.
2. En el caso de que se produjera la hip6tesis prevista en la disposici6n transitoria cuarta de la Constituci6n, el Congreso y el Senado, en
sesi6n conjunta y siguiendo el procedimiento reglamentario que de
com6n acuerdo determinen, establecerin por mayoria absoluta, que
requisitos de los establecidos en el articulo 46 se aplicar gn para la
reforma del Estatuto, que deber gn, en todo caso, incluir /a aprobaci6n
del örgano forai competente, la aprobaci6n mediante . ley 6rganica por
las Cortes Generales y el referendum del conjunto de los Territorios
afectados.
3. El segundo inciso de la letra b) del nmcro 6 del articulo 17 del
Estatuto podra ser suprimido por mayoria de tres quintos dei Congreso
y el Senado, y aprobaci6n del Parlamento Vasco con posterior referendum convocado al efecto, debidamente autorizado.
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47.ART1KULUA

47.1. PASARTEA

17o obstante Zo dispuesto en el arti:oulo anterior ez da aurreko atalean esandakoaz gainera

(=adems de lo dicho en el articulo anterior) eta

bai aurreko artikuluan erabakitakoa gorabehera edo aurreko artikuluan erabakitakoaren kaZterik gabe.

Una mera alteraci6n de la organizaci6n ez da araupide soila (=mera normati

va?) eta bai organizazioaren aldaketa soila edo antolakuntzaren aZdake
ta soila. Alteraci6n itzuli gabe dago.

Regimenes forales ez da foru-legeak (=leyes forales) eta bai foru-erregimenak.

Afektar ez da aldatu (=modificar, cambiar) eta bai unkitu, ukitu, erasan.

Privativos ere ez da itzultzen.

a) Proyecto de reforma ez da eraberritze lege-gaia (=proyecto de ley de
reforma) eta bai eraberritze-projektua.

c) Si... ningn 6rgano se declarase afectado por Za reforma ez da erakunderik
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eraberritzearen aurka mintzatzen ez danean (=cuando ninguna instituciOn

habla en contra de la reforma) eta bai ezein organok aitortzen ez badu bera nozitzen (unkitzen) dueZa eraberritzeak edo ezein organok ailegatzen
ez badu kalte egiten diola hari eraberritzeak edo organorik ez bada, erabe-

rritzeak kalte egiten diola aitortzen duenik. Afectar = kalte egin, nozitu,
unkitu, erasan da eta ez inor kontra mintzatu edo mintzarazi.

Sobre el texto propuesto ez da lege-gaiari buruz (=sobre el proyecto de

ley) eta bai textu proposatuari buruz.

e) Zetra c) ez da c) zatia (=parte c)) eta bai c) Letra.

Los trð.mites de Zos apartados a) y b) deZ namero 1 del mencionado articulo:

hitz guztiak dira hor itzultzekoak eta ez batzuk jan eta besteei
ihes egin, itzulpenean egin den bezala: ataZ hortako a) eta b) zatietan

esanak (=lo dicho en los apartados a) y b) de esa parte) eta

bai aipatu artikuluaren I.zenbakiko a) eta b) apartatuko tramiteak (bete-

beharrak?). Nola esan tramite, tramitar, tramitaci6n... behin betiko

eta beti berdin erabiltzeko moduan? Nik ez dut asmatu oraindik
eta, ikusi dudanez, bestek ere ez. Ba bitartean tramite, tramitatu etabarrez baliatu beharko dugu. Baina esan egin behar da idea,
ez ihes eginda utzi.

47.2. PASARTEA

Hip6tesis prevista ez da aipatutakoa (=lo mencionado) eta bai hipotesi
aurrikusia edo aurrikusi den hipotesia.

Siguiendo el procedimiento reglamentario ez da arau-bidez (=por norma) eta

bai erreglamentuzko prozedurari jarraituz.
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Requisito esateko baldintza (=condiciOn) baino egokiago dago betebehar.

Se aplicarn para Za

reforna deZ Estatuto ez da itzuli para Za reforma deZ

Estatuto.

Que debern, en

todo caso, incluir;

itzultzen da Baldintza auen artean gutxi-

enez onako eginkizun auek izango dira. Zertara dator hor eginkizun hori?
eta zer esan nahi du hor?

El referendum del conjunto de los Territorios afectados: del conjunto ez da

tzuli.

47.3. PASARTEA

Del Estatuto ez da Autonomi-Araudi ontako (=de esta normativa autonOmica)

eta bai Estatutuko edo Estatutuaren. Zergatik sartu behar da textuak
ez dakarrenik, eta horrek dakarrenik ez da itzultzen behar bezala?

Inciso ez da zatia (=parte) eta bai eraskin, pasarte edo holakoren bat,

doi doi esateko sartukin bat, hau da, esaldi bati erasten edo
tartean sartzen zaion zerbait.

Con posterior Referendum convocado a/ efecto ez da egindako erri-galdeketan
onartu ezkero (=una vez aprobado en una encuesta popular realizada)

eta bai geroago hortarako hotsegingo den Erreferendum batez.
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El r4imen de autonomia que se establece en el presente Estatuto ez da Autonomi-Araudi ontako araubidea (=la norma? de esta normativa autonOmi-

ca) eta bai Estatutu hontan ezartzen den autonomi-erregimena. Itzulpen
hontan ez daki batek zertarako erabiltzen diren hitzak eta hitz
hoiekin zer adierazi nahi den. Orain arte Autonomi-Araudi Esatatutua zen, orain R4imenAuton£5mico eta Estatutuaren ordez anzthide
jartzen da. Beajundaizuela!

De acuerdo

con el ordenamiento juridico ez da Estaduko Legediaren arauera

(=de acuerdo con la LegislaciOn del Estado), eta baiordenamendu
juridikoaren arauera.

/73

DisposiciOn adicional
La aceptaci6n del rCgimen de autonomia que se establece en el presente Estatuto no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que
comu tal le hubieran pudido correspunder en virtud de su histuria. que
podrin ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento juridico.

Disposiciones transitorias
PRIN1ERA. A partir de la aprobaci6n definitiva de este Estatuto el
Consejo General Vasco convocar, en un plazo ma'ximo de 60 dias,
elecciones para el Parlamento Vasco, que hablin de celebrarse dentro
de los cuatro meses siguientes a la fecha de su convocatoria.
A estos efectos, cada Territorio Hist6rico de los que integren la
Comunidad Aut6noma, constituira una circunscripci6n electoral. Los
partidos politicos, coaliciones de los mismos y agrupaciones electorales
podra'n presentar candidaturas en cada circunscripci6n electoral en listas cerradas y bloqueadas. El reparto de escafios se reatizara mcdiante
el sistema proporcional. El n6mero de Parlamentarios por cada circunscripci6n serã' de veinte.
Una vez celebradas las elecciones, el Consejo General del Pais Vasco
convocarã al Parlamento electo en el plazo de 30 dias para que proceda
al nombramiento del Presidente del Gobierno Vasco.
La elecci6n del Presidente necesitarã en primera votaci6n la mayoria
absoluta de la Cãmara, y, caso de no obtenerla, la mayoria simple, en
sucesiva o sucesivas votaciones.
Si en el plazo de 60 dias desde la constituci6n del Parlamento no se
hubiera elegido Presidente del Gobierno, se procedera a la disoluci6n
de la Cãmara y a la convocatoria de nuevas elecciones.
Con carcter supletorio sethi aplicables las normas dictadas para
regular las elecciones generales del l5 de junio de 1977, asi como el
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados.
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I. ERABAKI IRAGANKORRA

A partir de Za aprobacián definitiva de este Estatuto ez da Araudi oni azken-

-onartzea eman zaionetik eta bai ematen zaionetik, etorkizuneko zerbait
adierazten du horrek eta.

En un pZazo m&ximo de sesenta dias ez da irurogei egun baino Zeen (=antes de

sesenta dias) eta bai gehienik hirurogei eguneko epe barruan edo gehienik hirurogei egun barru. Antzekoa dirudien arren ez bait da osoro

berdina. 60 egun baino lehen = 59 egun barru da. Egun oso baten aldea dago bi formula hoien artean. GainerapLazo m&ximori formula
bat eman beharra dago euskaraz:
epea edo gehienik... barru
edo eperik haundiena... 60 egunekoa dela. Baserritar eta arrantzaleen
hizkuntzari legegizonen doitasuna dago eman beharra.

Cada Territorio HistÓrico de los que integren la Comunidad Autcinoma ez da Euskalerriko Kondaira-Lurraldeetako bakoitza eta bai Komunitate Autonomikoa
osatzen duten Lurralde Historikoetako bakoitza.

Podr'dn presentar candidaturas... en ltistas cerradas ez da beren autagai-zerrenda
beteak aurkeztu ditzakete eta bai beren autagaien zerrendak beteak aurkeztu
ditzakete edo beren autagai-zerrendak beteak aurkeztu ditzakete. Bestela

ez dago ondo euskaraz. Kontua ez da zer aurkeztu dezaketen (candidaturas = autagai-zerrendak) eta bai hautagaiok nola aurkeztu ditzaketen
(en listas cerradas = beteak). Gramatikazko explikazio teknikoetan sar

tu-gabe egin bedi proba bat eta argi ikusiko da, esaldiaren esanahirik batere aldatu gabe, nola behar duen izan. Bilatzen dena
beteak denez, ipini dezagun hori aditz konjugatuaren aurretik eta

gainerakoa bota aditzaren atzekaldera: beteak cc:.(2-keztu ditzakete autagai-zerrenda... eta berehala ohartuko gara zerbait falta dela hor.

Jarri orain nik eman dudan euskarapena: beteak aurkeztu ditzakete autagai-zerrendak. Hori osorik dago.Beraz hau da zuzena eta bestea o-
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kerra: hautagai-zerrendak beteak aurkeztu ditzateke dago zuzen.

Par1cunentario ez da biltzarkide (=miembro de una asamblea cualquiera)

eta bai Parlamentari.

Parlamento eiecto ez da Legegintza-biZtzar berria (=asamblea legislativa

nueva) eta bai Parkunentu hautatua.

C&zara

ez da Legegintza-biltzar (=asamblea legislativa) eta bai Ganba-

ra. CáJnara guztiak ez dira Legegintza-biltzar. E.b. CS.mara Alta, C6.-

mara Baja, Cmara de los Lores, Cmara de Comercio, Celmara de
los Comunes , Cš..mara de los Diputados , Cmara de los Pares , eta
beste ganbara modu asko dago. Gainera Legegintza-biltzar = Parlamentu esateko ere erabili da, eta Parlamentu batzu monokomerca dira

eta beste batzu bikameral. Nola deitu behar dira hoiek Bi Legegintza-biZtzarreko Legegintza-Biltzarra?

Se procederâ a Za disoluci6n de la Cmara ez da Legegintza-BiZtzarraren aginte-aldia amaitutzat emango da (=se dar& por terminado el mandato de

la Asamblea Legislativa) eta bai Ganbara desegiteari ekingo zaio edo
Ganbara desegiteko bideak egingo dira edo Ganbara desegiteko prozedurari ekin.go zaio. Funtsean bi itzulpenak berdinak direla dirudi, baina ez

da hola. Textuak dioena da prozedura bathasi>o dela, behar diren pausoak
emanez, Ganbara desegiteraino ailegatzeko. Euskarazkoak aldiz adierazten
du: prozedura guzti horren azkena eta. buru dena, alegia, aanaitutzat
ematen dela. Zuzenbideko estiloa ez da horren zorrotza izaten; ondorioak izaten dira zorrotzak, baina esanak leun leun eta zuri zu
ri.

/7-
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SEGUNDA. Unacomisiiin mixta, integrada por igual nmero de
representantes del Gobierno Vasco y del Gobierno del Estado, reunida
en el plazo maximo de un mes a partir de la constitucidn de aqtW, establecera las normas conforme a las que se transferiran a la Comunidad
Autcinotra las competencias que le corresponden en virtud del presente
Estatuto y los medios personales y materiales necesarios para el pleno
ejercicio de las mismas, Ilevando a cabo las oportunas transferencias.
A la entrada en vigor del presente Estatuto, se entenderan transferidas, con caracter definitivo, las competencias y recursos ya traspasados
para esa fecha al Consejo General Vasco.
Seran respetados todos los derechos adquiridos de cualquier orden y
naturaleza que en el momento de la transferencia tengan los funcionarios y personal adscritos a los servicios estatalcs o de otras instituciones
pUblicas objeto de dichas transferencias.
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(Se proceder&) a Za convocatoria

de nuevas elecciones ere ez da beste auteskun

de-deia egingo da ( = se hara otra convocatoria de elecciones) eta bai
hauteskundetara beste dei bat egiteko bideak egingo dira edo berriro hauteskundetara hotsegiteko bideak egingo dira.

Ekainilla ez da inun esaten,ekaina.

Rormas dictadas ez da atera ziran eta bai eman ziren edo dictatu ziren arauak.

ez da euskaraz Estaduko
"Congreso de los Diputados" deZakoak dituan auteskunde arauak eta bai Diputatuen Kongresuko erreglamentu indarrean dagoena edo indarrean dagoen erreglamentua, Diputatuen Kongresukoa edo...

EZ vigente reglamento del Congreso de Zos Diputados

II. ERABAKI IRAGANKORRA

En el plazo maximo de un mes ez da andik illabete baiño Zeen (=antes de un

mes) eta bai gehienik ere hilabeteko epe barruan.

Comisiân mixta ez da bitariko batzorde (=comisiOn de dos) eta bai Batzorde
mixtua.

Lehendik aski konplikatua zen esaldi hau, mila bider konplikatuago'eta ilunago egin da euskaraz jartzekoan. Gainera oker dago.

Una Comisi6n mixta... establecer& Zas normas conforme a las que se transferirân
a la ComuniciadAut6noma las competencias que le corresponden e z da Euzko
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Gobernuak Autonomi-Araudi onen aginduz EuskaZerriari dagozkion aginpideak
eskuratzeko... armthidea erabakiko du (=E1 Gobierno Vasco por mandato

de esta normativa autonômica decidir6 la normativa para obtener
las facultades que corresponden al Pais Vasco) eta bai Batzorde
mixtu batk ezarriko ditu arauak, zeintzuen arauera transferituko bait zaizkio Komunitate Autonomuari beroni dagozkion konpetentziak edo Batzorde mixtu

batek arau batzu ezarriko ditu eta hoien arauera transferituko zaizkio Komuni
tate Autonomuari beroni dagozkion konpetentziak. Beraz ez da Euskal Goberma konpetentziok tranaferitzen dizkiona, baizik eta arau batzuren anueru

ematen zaizkio. Nolanahi ere Euskal Gobernu ez den bes

te norbaitek.

Eskuratu

hemen ez da se transferirå'eta bai hartu,

beretu

edo antzeko

zerbait, ba Euzko Gobernuak eskuratu azpiulertzen bait da. Hori berriz EuskaZ Gobernuak

beretzen

edo hartzen dueZa esatera dator.

Envi~Zdelpresente Estatuto ez da Autonomi-araudi onen aginduz (=por man

dato de esta normativa autonOmica) eta bai Autonumi honen indarrez.
Autonomiak ez du agintzen, eskubide ematen du bakarrik.

Para el pleno ejercicio de las mismas (competencias) e z da aginpide oietaz betebetean baliatzeko (=para servirse plenamente de esas autoridades,

mandatos, facultades) eta bai konpetentzi hoiek bete-betean erabiZtzeko.
hitzaren itzulpen egokirik ez dago oraingoz euskaraz: ejercer algo ez da zerbaitetan aritu (=ocuparse ē n algo), ez
zerbaitez baliatu (=servirse de algo), ez zerbait erabilti (=usar algo),

Hala ere

ejercer

etab. . . zerbaiti eragin, zerbait martxan jarri, zerbait indarrean jarri, ihar
dunean erabili edo holako zerbait litzateke esan beharrekoa, baina
praktikan arrotz egiten dira hoiek denak.

4!)
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Los medios personales y materiales necesarios (para...) ez da erri-langileak
etadiru ta ornigarriak =trabajaciores del pueblo y dinero y provisiones?) eta bai behar diren helpide pertsonaZ eta materiaZak edo pertsonal eta materialetan behar diren helpideak.

Llevando a cabo 1as oportunas

transferencias ez da Era berean, bidezko diren

aginpide-eskuratzeak ere erabakiko
mas

ditu (=asi mismo, decidir las

to-

de autoridad que fueran justas) eta bai eta egoki diren transfe

rentziak burutuko ditu edo eta behar diren transferentziak burutuko ditu.

A Za entrada en vigor del presente Estatuto ez da Autonomi-Araudi au indar iza
ten asi aurretik (=antes de empezar a ser fuerza eta normativa au-

tonOmica) eta bai Estatutu hau indarrean jartzerakoan. Indar izan zerbait
= zerbaitek indarra izan edo euki esateko, nik ez dut inun entzun ez
irakurri. Elektrizitatea indarra da edo indar bat da eta elektrizitateak
indarra du, indar bat du ez dira inola ere berdinak.

Se entenderún ya transferidas,... las competencias y recursos ya transpasados...

aZ Consejo General Vasco ez da EuskaZ Kontseillu Idagusiari eskuratu zaizkion eskubide ta baliabideak, EuskaZerriari... eskuratutzat joko dira. Textuan ez da esaten Euskal Kontseiluari ematen edo kentzen zaiona
Euskalerriari egiten zaionik. Euskal Herririk ez da hor ezertarako aipatzen. Beraz honela Euskal Kontseilu Generalaren eskutan jarri diren konpetentzia eta baliabideak transferitutzat joko dira, edo eskuz
aldatutzat joko dira.

Derecho adquirido ez da Lanetiko eskubide (=derecho que viene del traba-

jo) eta bai

eSkubide

lortua, ardietsia,

edo.

TERCERA. I. Las transferencias que hayan de realizarse en materia
de ensefianza, tanto de los medios patrimoniales como personales, con
lo que el Estado atiende actualmente sus servicios en cl Pais Vasco, se
realizarn conforme a los programas y calendarios que establezca la
Comisi6n mixta de Transferencias que se crea eu ia DispoSici6n Transitoria segunda.
2. El traspaso de los servicios de enseñanza se harå a la Comunidad
Aut6noma o, en su caso, a las Diputaciones Forales.
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Derechos... de cualquier orden y naturaleza que sean ez da eskubideak... diran
mailakoak dirala (=de la categoria que sean) eta bai edozein mota edo
izaeratakoak direla eskubideok edo edozein maila eta motatakoak direla eskubideok. Badirudi orden y naturaleza hoiek osotasun bakarra osatzen

dutela bion artean eta

tipo, mota,

kZase esan nahi dutela. Argitu

beharra egongo litzateke hori. Dena dela itzulpenak eman duena
ez dago ondo.

En el momento de Za transfrrencia eta aginpide-eskuratzean (=a1 apoderarse

o entregar la autoridad, el mando) ez dira berdinak esanahiez,
eta esateko moduan ere ez dute indar berdina. Transferentzia, edo
eskuzaldatzea?, egiteko unean legoke ondo.

Institucion pablica ez da erri-erakunde eta bai erakunde publiko.

Funcionario ez da Erri-langille (=trabajador popular, o del pueblo).

Oso ere oso dudatan jartzekoa bait da hori!, eta bai funtzionari.

Personal ez da Kargudun(=encargado, dignatario) eta bai pertsonal.

III. ERABAKI IRAGANKORRA

111.1. PASARTEA

Oso arraro eta ilun dago textu honeh itzulpena. Ikusi:

kr3
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Las transferencias que hayan de realizarse en materia de enseñanza, tanto de
los medios patrimoniales como personales, con los que el Estado atiende actuaZmente sus servicios en el Pais Vasco, se

éta hona eus-

karaz ematen dena: Irakaskintza-aZorrean egin bearreko aginpide-eskuratzeak, au da, Estaduak orain Euskalerriko serbitzuei eusteko bere esku dituan ondasun eta langilleak... egingo dira (=las obtenciones de autori.-

dad que se hayan de realizar en el campo de la ensehanza, esto
es, los bienes y trabajadores que el Estado tiene ahora a su car
. go para el sostenimiento de los servicios del Pais Vasco). Nun

gelditzen dira hor transferencia de los medios patrimoniaZes y personales?

Hobe hola: Irakaskintza-gaietan egin beharko diren transferentziak,

hala helpide ondarezkoenak nola pertsonalenak, zeintzuez baZiatzen bait da
Estatua gaurregun Euskal Herriko serbitzuak betetzeko,... egingo diraedo
Irakaskintza-gaietan egin beharko diren transferentziak, dela ondarezko dela
pertsonalezko helpideenak, gaurregun Estatuak Euskal Herriko serbitzuak betetzeko (jagoteko) erabiZtzen dituen helpideenak aZegia,

egingo dira.

Medios patrimoniales y personales ez da ondasun eta langileak, hori itzuli

nahi izan bada ere , eta bai helpide ondarezko eta pertsonalak edo
ondarezko eta pertsonalezko helpideak. Gero adierazi behar da hoien
transferentziak egiten direla .

Confortne a programas y calendarios ez da egitarau eta epeen. arabera (=segian

programas y plazos) eta bai egitarau eta kalendario edo egutegien arauera. Kontuan hartzekoa da ba, zergatik jarri duten erdaraz calendarios eta ez plazos? Izan ere ez bait dira berdin. Epea da, zerbait
egiteko jartzen den denbora-muga: Urtebeteko epea eman diote lana burutu dezan,

hau da, urtebete barru bukatu beharra dauka lana. Ez zaio esaten
noiz egin behar duen, zenbat denbora sartu behar duen lanean,
noiz hasi behar duen, noizko leurdena eginda euki,noizko erdia,
noizko hurrengo zatia. Aski du urtea bukatzerako lana buruturik
eukitzea,baita dena azkeneko bi hillabetetan egingo badu ere.
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Kalen&rreioa edo egutegia

alabaina

beste gauza bat da. Lan baten kaZen-

dari,oa egiten denean, lanaren beraren abiada finkatzen da nolabait: lana urtebetean bukatuko da, baina hilbeltzaren bian hasiko da, otsailerako halako puntutaraino gutxienez eginda egondo
da; otsailaren zazpirako halako puntuarekin hasita egongo da,...
maiatzerako hau eta hura bukaturik, bestea erdiraino;dena zehaz
turik jartzen da lanaren ibilgua. Beraz ez dira berdin epea eta

kalendarioa edo egutegia.

I I I . 2 PASARTEA

El traspaso de los servicios de enseñanza ez da Irakaskintza-serbitzuetczko
aginpide-eskuratzea (=e1 apoderamiento de la autoridad de los ser-

vicios de enseñanza) eta bai irakaskintza-serbitzuen eskuz-aldatzea
edo traspasoa.

Comunidad Aut6noma ez da Euskalerriko Agintaritza (=jef atura, autoridad

del Pais Vasco) eta bai Komun.itc:e Autonomoa. Zenbat eratara itzuli
behar da deitura hori? : Autonomi-lurralde, Euskalerria, eta orain Euskalerriko Agintaritza. Oso erizpide eskaxa dirudi honek hiztegi tekniko bat egiteko.

En su caso ez da ala bear izan ezkero (=en caso de que sea necesario)

eta bai ere bai, edo eta. Honela da kasua: El traspaso de los servicios
de ensefianza se harcl a la Comunidad Aut6noma o, en su caso, a las Diputaciones .Forales,

euskaraz: Irakaskintza-serbitzuen traspasoa Komunitate Auto-

nomikoari egingo zaio edo eta Foru-Diputczzioei ere bai baina ez naiz
Aldundiei, ala bear izan ezkero. Nere ustez hor ez da besterik esaten:

Komunitate Autonomoari egiten ez zaionean Diputazioari egingo
zaiola.

ezr

CUARTA. La Junta de Seguridad que se crea en virtud de lo preven ido en el articulo 17 determinara el Estatuto, Reglamento, dotaciones.

composiciOn num6ica, estructura y reclutamiento de los Cuerpos de
Policia AutOnoma, cuyos mandos se designaran entre Jefes y
Lle las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, mientras presten . servicios en estos Cuerpos, pasaran a la situaciOn admini.trativa que prevea la Ley de Policia de las Comunidades AutOnomas o a
la que determinen los Ministerios de Defensa e Interior, quedando
excluidos en esta situaciOn del fuero castrense. Las licencias de armas
corresponden en todo caso al Estado.

/ F6
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IV. ERABAI IRAGANKORRA

Junta: batzutan batza, orain batzorde. Batzorde orain arte comisic5n. Nola

finkatu behar ditugu hitzak?

Estatuto ez da erakunde-araudia (=normativa institucional) eta bai Estatutua.

Composici6n numerica (de un grupo) ez dut uste tal7de bakoitzaren zenbanakoa

denik, areago taldea osatzen duten hainbat motetatik bakoitzak zenbat unitate izango dituen, hau da: dotazio bakoitza nola eratua egongo den, zen
bat kapitain, zenbat teniente, zenbat kabo eta bestelako izango dituen. Hori

da nere ustez konposizio numerikoa. Ba daiteke ni oker egotea, kasu
hontan baina.

Cuerpos de Policia ez da Ertzaingoa (=policia municipal) eta bai Polizi
Gorputzak. Cuerpos dioenean, seinale da_hainbat eratakoak direla eta

ez direla denak berdin. Beraz, ezin daiteke ertzaingoa esanez itzu
li.

"Fuerzas Armadas" direlakoak esan ordez ere esan zitekeen Indar liarmatuak.

OficiaZē s ez da Ofizialgo (=oficialidad) eta bai Ofizialak.

QUINTA. La Comisiön mixta de Transferencias que se crea para la
aplicaciOn de este Estatuto establecerä los oportunos convenios
mediante los cuales la Comunidad Auttinoma asumira la gestiOn del
regimen econOrnico de la Seguridad Social, dentro de su catcter unitario y del respeto al principio de solidaridad, segiin procedimientos, plazos y compromisos que, para una ordenada gestiOn, se contengan en
tales convenios.

ig?
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V. ERABAK1 IRAGANKORRA

Que se crea ez da dan eta bai sortzen den.

Los oportunos convenios ez da bidezko itunak (=convenios justos) eta bai
beharrezko diren hitzarmenak edo komeni diren hitzarmenak edo egoki diren
hitzarmenak.

La gesti6n del rgimen econ6mico de la Seguridad Socialez da Gizarte-Segurantza-diru-erabilketaren ardura eta bai aseguro sozialaren erregimen ekonomikoaren gestioa edo aseguro sozialeko erregimen ekonomikoaren gestioa edo
gizarte-segurantziko ekonomi-erregimenaren gestioa. Herriarentzat eginda

ko itzulpena baldin bada hau, herriak ez du horrelako hitz-lukain
karik egiten, edo oraindik ez behintzat. Gainera:

Gestidn ez da ardura (=cuidado)

R4imen econ6mico ez da diru-erabilketa (=uso del dinero) eta bai ekonomi-erregimen, ekonomiazko erregimen edo erregimen ekonomiko.

Asumirå ez da artu dezan eta bai hartuko du.

Dentro de su caracter unitario y del respeto al principio de solidaridad ez da

euskaratu.

/81'

SEXTA. La coordinaciÓn en la ejecuci6n prevista en el articulo 19.2
sera de aplicaci6n en el supuesto de que el Estado atribuya, en r.:gimen
de concesi6n, a la Comunidad Aut6noma Vasca la utilizaci6n de algun
nuevo canal de televisi6n, de titularidad estatal, que se cree especificamente para su emisi6n en el ambito territorial del Pais Vasco, en los terminos que prevea la citada concesi6n.
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Segan procedimientos, plazos y compromisos, que para una ordenada gesti6n, se
contengan en taZes convenios ez da osorik euskaratzen: Itun auek, ber
tan aipatzen diran bide, epe ta betebearren arauera egingo dira (=estos

pactos, convenios, se realizarn conforme a los caminos, (me,
dios?) , plazos y obligaciones) . Ez da euskaratu que para una ordenada gesti6n. Gainera procedimiento bide baino zehatzago da prozedura. Cornpromiso ere oso haundiaurkiro da betebehar (=obligaciOn);

zeren edozein betebehar ez bait da konpromixo eta bai promesa edo
hitz-emate baten bidez loturik dagoena bakarrik. Beraz itzulpen osoa

tzateke: gestioa ordenatua izan dadin, hitzarmenetan beretan aipatuko diren prozed;ura, epe eta konpromixoen arauera.

VI. ERABAKI IRAGANKORRA

Canal de teZevisi6n ez da ikusirrati-erakunde (=instituciOn de radio para

ver???) eta bai telebistako kanalea. Egia esan, komentario guztiak
alde eginda gelditu naiz ikusirrati hori ikusi dudanean. Fisikaren
aldetik, edo elektronikaren aldetik badaiteke funtsean gauza beraren jarraipen diferenteak izatea irratiaren eremua eta telebis
taren eremua. Praktikan eta hizketaren aldetik zeharo mundu auto
nomo bana dira: radio, radiografia, radioteknia, radioastronomia,
etab...; televisiOn, televisivo, circuito televisivo, transmisiOn
televisiva, etab... Bata radiumi lotua dago; bestea tele-visi6n
(=urrun-ikuste, alemanez Fern-sehen).

Canal ez daerakunde eta bai kanale edo tele-bide bat. Izan ere telebis-

tazko emanaldi bat telebistazko bide batzutatik bidaltzen da jendeak
ikus dezan, eta jendeak ere bere aparatuaren bidez bide hori bilatu eta aurkitu beharra dauka emanaldia hatzeman eta ikusiko ba
du. Nik neuk nahiago nuke kanale, Europa guztian erabiltzen den

/ 9/

SEPTIMA. l. Mientras las Cortes Generales no claboren las leyes
bäsicas o generales a las que este Estatuto se refiere y/o el Parlamento
Vasco no legisle sobre las materias de su competencia, continuarän en
vigor las actuales leyes del Estado que se refieren a dichas materias, sin
perjuicio de que su ejecuci6n se lleve a cabo por la Comunidad Autdnoma en los casos as► previstos en este Estatuto.
2. Lo previsto en el articulo 23.1 de este Estatuto se entender sin perjuicio de las peculiaridades que por su propia naturaleza puedan requerir, respecto al âmbito territorial de prestacif5n, determinados servicios
de la AdministraciÓn Civil del Estado.
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bezala, euskaraz ere hitza badugunez gero.

Especificamente para su emisi6n en el emibito territorial de1 Pais Vasco ez

da saioak bereziki Euskalerrirako egingo dituena (=que emitir g especial
mente para el Pais Vasco) eta bai espezifikoki Euskalerriaren Zurralde-barrutian emititzekoa. Bigarren onek badirudi esaten duela, Eus-

kalerrirako bakarrik izango dela. Baina, Bereziki Euskalerrian emateko harek adieraziko luke Euskalerrirako bakarriz ez, besteentzat ere
bai. Onak gaude formula honekin telebista euskara zabaltzeko era

biltzea nahi genukeenok: Gainera en eZ 6mbito territorial ere jan
egin da.

Atribuya, en r4imen de concesi6n,... la utilizaci6n de ez da TEuskalerriaren()
eskuetan erabiltze-baimenez ipini ezkero (=de poner en manos (del Pais

Vasco) con permiso de utilizaciOn) eta bai hobeto usatzea, kontzesio moduan, Euskalerriaren eskutan utziko balu.

La coordinczci6n en la ejecuci6n... ser'd de aplicaci6n ez da arremanak kontuan
izatekoak dira (=las relaciones se deber gn tener en cuenta) eta bai
exekuziokoan koordinaturik ibiltzea... bete beharrekoa izango da.

Concesi6n ez da erabiltze-baimena (=permiso de uso) eta bai kontzesioa.
Uztea baino gehiago da, ematea baino gutxiago; baimenaren antzeko

mamian, baina kategoriaz askoz ere gehiago.

Hona euskaratzeko izugarri zaila den textu hau eta bere itzulpena.

Ondoren nik egindako euskarapena:
Saioak bereziki Euskalerrirako egingo dituan ikusirrati-erakunde berri bat Es

/Y3
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taduak sortu ta bere esku eukirik, Euskalerriaren eskuetan erabiltze-baimenez ipiñi ezkero, Autonomi-Araudi onen 19.2 atalean aipatzen diran arremanak
kontuan izatekoak dira, erabiZtze-baimenak berak esango duan eran.

Eta nik proposatzen dudan itzulpena:
EXekuziokoan koordinaturik ibili behar deZako hura, 19.2. artikuluan aipatzen
dena, honako supostu hontan bete beharrekoa izango da, alegia, baldin Estatuak Euskal Komunitate Autonomoaren eskutan jarriko balu, eta jarri ere kontzesio-moduan, titularitate estatalezko teZebista-kanale berriren baten baliakuntza, zeina izango bait da Euskal Herriaren lur-barrutian emititzeko
apropos (espezifikoki) sortutako kanale bat, aipatu kontzesioak aurrikusiko
duenaren arauera. Edo:
Exekuziokoan koordinaturik ibiltze hura, artikulu 19.2.ean aipatzen dena, honako supostu hontan bete beharrekoa izango da, alegia, baZdin Estatuak Euskal
Komunitate Autonomoaren eskutan jarriko baZu, eta jarri ere kontzesio-moduan,
titularitate estataZezko telebista-kanale berriren batez baZiatzea, zeina
izango bait da kanaZe bat EuskaZ Herriaren lur-barrutian emititzeko apropos
(espezifikoki) sortua, aipatu kontzesioak aurrikusten dituen baZdintzen arauera.

VII. ERABAKI IRAGANKORRAK

VII.1 PASARTEA

Leyes båsicas

narrizko

ez da lege mugagarriak (=leyes limitativas) eta bai oi-

legeak

Elabora,r las leyes

/9y

edo

oinarri-legeak.

ez da iegeak eratu (=formar, realizar, hacer leyes)
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eta bai Zegeak elaboratu. Landuz egitea edo da elaborar.

Y/o ez da edo-ta (=edo) eta bai eta/edo.

Continuarn en vigor ez da aginduko dute (=mandarn) eta bai indarrean
jarraituko dute.

Sin perjuicio ez da naiz-ta (=a pesar de que) eta bai kaZte gabe edo
ez da eragozpen izango edo eragozpenik gabe.

Casos previstos en este Estatuto ez da Autonomi-araudi onek erabakitzen dituen
arazoetan (=en los asuntos que decide esta normativa autonOmica),

eta bai Estatutu hontan aurrikusten diren kasuak edo Estatutu hontan aurrikusitako kasuak.

Casos ez da arazoak (= asuntos) eta bai kasuak. .Kasuak hemen esan nahi

du: gertakari, gertatzeko modu bat, ebentualitate bat, situazio modu bat, egoe
ra bat eta noiz edo behin arazo jakin bat. Beraz ez dago arazo itzultze
rik.

Sin perjuicio de que su ejecucic5n se lleve a cabo por la Comunicad Aut6noma en Zos
casos asi previstos en este Estatuto ez da Naiz-ta Autonomi-Araudi onek eraba-

dituana
(= a pesar de que, en los asuntos que decida esta normativa auton6

kitzen dituan arazoetan Euskalerria bera izan legeak betetzera eramango

mica, sea el mismo Pais Vasco quien lleve a cumplimiento las leyes)
eta bai eta ez da eragozpenik izango beroien exekuzioa Komunitate Autonomoak
burutu dezan, Estatutu hontan horrela aurrikusten diren kasuetan.

f‘r

OCTAVA. E1 primer Concierto Econ6mico que se celebre con poszerioridad a la aprobacidn del presente Estatuto se inspirara en el contenido material del vigente Cuncierto EconOrnico con la provincia de
Alava, sin que suponga detrimento alguno para la provincia, y en d no
se concertarã la imposiciOn del Estado sobre alcoholes.

/96
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VII.2 PASARTEA

Lo previsto en el articulo 23.1 de este Estatuto se entenderd sin perjuicio de...
ez da Autonomi-Araudi onek 23.1 atalean diona osorik ezin beteko da (=no

se podra cumplir plenamente lo que dice esta normativa
ca en la parte 23.1) eta bai Estatutu honen

artikulu

autonOmi-

23.1.ean aurrikus-

ten dena...ren kalterik gabe ulertuko da.

Peculiaridades que por su propia naturaleza puedan requerir, respecto al &thito
territorial de prestaci6n determinados servicios de la Administraci6n Civil
del Estado: zati bat ez da itzuli eta bestea honela: Estaduko IritarLege Agintaritzapean jarraituko duten zenbait serbitzuk duten lurralde-mugen
berezitasunagatik (=por la particularidad de los limites territo-

riales, que tienen determinados servicios que continuan'in bajo
la Autoridad, jefatura, de ley civil del Estado). Hori gaizki
dago, honela behar luke: Estatuaren Administrazio Zibileko zenbait serbitzuk, berauek egiten direneko lur-barrutiari dagokionez, beren izaeragatik
eska ditzaketen berezitasunen ikalterik gabe).

VIII. ERABAKI IRAGANKORRA

Se inspirar6 ez da oinarrituko da (=se basar'å) eta bai inspiratu, argi-

hartu?.

Contenido material ez da itzuli.

NOVENA. Una vez promulgada la Ley OrOnica que apruebe este
Estatuto, el Consejo General Vasco podra acordar el asumir ia der.ominacidn de Gobierno Provisional del Pais Vasco, conservando en todo
caso sus actuales funciones y r4gimen juridico hasta que se d4 cumplimiento a lo previsto en la DisposiciÓn Transitoria primera del mismo.
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(El primer Concierto Econr5mico)... se inspirara en el contenido material del Digente Concierto Econcimico de Za Provincia de Alava ez da Estadua eta Araba r ko Aldundiaren artean indarrean dagon Zerga-Itunbenaren diru-arauketan
oinarrituko da (=se basara en la normalizaciOn monetaria del pac-

to impositivo vigente entre el Estado y la DiputaciOn de Alava)
eta bai indarrean dagoan Arabako Probintziaren Kontzertu Ekonomikoaren edukin materialean inspiratuko da.

Contenido material ez da euskaratu.

Diru-arauketa ez da ezer, gehienez ere normalizaci6n monetaria, hemen

ezertarako behar ez dena.

Estadua etaArabakoAldundiaren artean (= entre el Estado y la DiputaciOn

de Alava). Nundik asmatu da hori? Textuan Arabako Probintziaren dio,
besterik gabe.

No se concertara ez da ez da aipatuko (=no se mencionar gi) eta bai ez da
kontzertatuko.

IX. ERABAKI IRAGANKORRA

Promulgar la Ley Org4rnica ez da Lege Nagusia indarrean ezarri (=poner en vi

gor la Ley Principal) eta bai Lege Organikua jakinerazi edo hotsegin.
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Acordar ez da erabaki (=decidir) eta bai akordatu, akordioa hartu. Akordio rik gabe ere erabaki asko hartzen da. Kasu hontan akordiozko era
bakia hartzea da. Beraz hobe akordatu.

Conservando ez da jarraituz eta bai gordeaz.

En todo caso ez da itzuli.

Regimen juridico (actuaZ) ez da leenagoko lege-araubidea (=normativa legal

anterior) eta bai oraingo erregimen juridikoa.

Hasta que se dé cump1imiento a Zo previsto ez da

diona gertatu arte (=hasta

que ocurra lo que dice) eta bai ciurrikusitakoa (dioena) bete arte.

Del mismo (Estatuto) jan egin da.

200

ITZULPEN OFIZIALAREN AZTERKETA
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ITZULPEN OFIZIALA

Zenbat ohaA

Eu4keAazantzakoek E4tatutuaxL buAuz eman duten eu4kaAapenaAe(ukp ohaxhak ama.Uu ondoiLen, e4an cUdate, komenLko Utzatekeda. o“z.i.a/ --

Lzatekoa den Ltzu/penaAL ene beg.üuatu bat ematea. .Ha/a eg.in dut. Ba.ina ez ewskanapen o4oa azteAtia, Luzeegti eta xede pitakti..koALk gabe UtzatekeeLa h0,1.41 eta. BeAnz-tzu/pen hontata-U mo4tAa haAta ditut, neke
tez, beken baLtan nahko . wLob/emaxa badutenak, eta. Ltzu/penaxen futegoA,&

ondo etaku4 dezaketenak. Mo4txa hauek .(1zan

I/. Titutuko III. Kagi,tutUa, bexe artti.kueu 34,35, 36eUn eta.

Enabak,(. ViAgankoAAetataz

e,ta-VII.a --lazkedteizo

nah.dao

zaiLak Ltzuttzen).

AuAxena Textua zatLka zataa haAtu eta beAe kA.Lti.ka eg.iten 4:11axdan naLz, Eu4kenaza ► tzako eu4kaAapenaA4"i, eg4:n dip dan bezataxe. Ondon.en,
goAago apatu textu-zat:4 hA,Len LtzuLpena neuk egn„Lk eman dut, naLaba.‹,t
aditzena emateko nuLaezpada buAuAAtzen 4tudan wdz E4tatutuaAen zatc.oh
doL eu4kaAatuAa. GaLneAa aukeAa dago hoAnda h.(91u .&tzu/penah etka-

Axen paxean haAtu eta konpaAatzeko.
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oxp kox bat

EIL3keuza&itzakoen eua/upena ba.c.no a'AD eiLe hobe„to dago
hau: jatonn,Lzko textua Leai.a2o, do,&gc, teknijwago emanaz. Honek ez

daaha auAkeA-ZzAa, haAek beza6a, teu'ua .1..'zaLtzekoan. BeU egokti eubc
Utzen ez bad,:Aa exe, aPLentatu egtiten d,(://4 beh.c...ntzat IDXDUemak,
LtzaUnguiluka .(lheis,da eg.Ln gabe, han eg,(:ten

ZeK

bezat.a. Eukekaza ► tzahoen

eudo,ak, heu,Uct4 naU zuen tizan, aa ek4azt5una gondazeauen, tintzi4u
eta xehapen a4ho jan eg-citen zuen, hoxxeLa jatoxx4"..zko textuaA .C.e‹:_aetaŠnuna
uhatuz. Gexo oxdea eAAazta4un-asmo guzt.i-hoLek a4eAA,d2 gaetzen u:tuen -h,Lzpuou: ga,c:zU asmatuefuln, kontzeptu dubexcU.nak ackeAazteko hitz beAak
exabLUz, mLLa j.ixa eta b.ixa eg,(„naz eAdaAazko u4aia zuen Utz41 4omatzen
zen bakotzean, etab. Euiskaxapen hontan ez dago hox3 eLako heAALtaA.4:zate
ko

Hontan textuaAL jaAAa,i.tu

eta huxa Ltzu.U.

4:2an da,

ez hevz£ xehearu: beg.LAatuz eta ba4: hau eskuaAtean ekab.U.iko duten Zegeg4".
Do.ita4una b.Qatu da eta oA4.Í..naZa hanka eta buAu ..tzuLtzea EAdaAazko Utzak teknaoeg.{:ak.z.ineneanedo:eu4kaAae4ateko friodu
auxUtu ez denean, goxde eg4:n

-

beAa gai..aAen paAekoa da eta

beAaz a4U, tekruloa eta etkox3 a. Benaz LtzuLpena egitekoan haxtu den jaxxexa eta

Lzan den b,£dea zuzena da.

exab.a.c. dudan .ttzwepen-textua ez da behaxbada de“nLUboa.
Ohax hoAL eg.6n ondoxen esan behaAAean auAhLtzen
La ox4.i.naLaxek,<",n

040,10 Le£a.e:

tÅta daudenak; zenba,c:t

eu4kaAapena ez de

Utz eta esaLd4: a4ko dijLeta gaLzU Ltzu-

eta xehapen, kendu

z-("„tezkeenak, jan

egLn dijr£1.44 oxi.g.thaLean ageAtzen ez dijten zenbaLt IlLtz-punta exant&L -
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egLn

cf.‹.heea,

doLta4unanen kattetAn; bute zenbaLt

ez

d6heLa

zuzen

u/eAtu, eta geAD ezLn zuzen Ltzu/L n,mkL; gAamatLkazko zenbat ahat6 exe
badiju, behen

gAamatLka-ehemuta kanpona,

beAa,u: ehe behen

kut6u

negatLboa efrunt4L dLotenak, doLtcuunanen kattetan. Labun uateko, EcuskeAcuantzakoen Ltzwepenak beU.no akat,6 gutxLago badUu exe, eu4kanapen o&La/ Lzateko

ditu zatantzah.dz gabe. Textu

o&La£12Lde bezata ageAtu aunAeta, poLLU
behaAAa dago,

HOAA4

po/aL,

o&4:41 edo

dena beAx&co Lfzu.6. -

neke u6tez.

u4te

d("tudanak eta Ltzu/pen hoAxi buJua ne-

A.L uatea buAaAata zaLdana. AguA:,;

FeAnando MencUzabatek
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DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL P

34. ARTIKULUA

34.1. PASARTEA

En todo el territorio de Za Comunidad Aut6noma: Ez da Komunitate Autonomo
osoan (= en toda la Comunidad AutOnoma); territorio ez da itzu

li eta behar da. Ez bait da berdin Zurraldez mugatutako komunitate bat eta lurraZdez mugatu gabe dagoena. Bigarren kasu honetan, Komunitate hortako kide batek delitu bat egiten baldin badu,
edozein- lurraldetan -egiten duela ere, beti legoke
Ad
ministrazio horren -konpetentzian subjektu hori juzgatzea, kon
petentzia- hori ez bait du inungo lurraldek mugatzen eta pertsonei zuzenki- atxikia -bait dago-. Ba-ina aurreneko kasuan ez , han Komunitate-Autonomoaren lurralde osoan, bai, baina haren barruan
bakarrik, izango luke eskurik kide hori juzgatzeko. Beraz, lurralde hortatik kanpora egindako deliturik ezingo luke juzgatu.
Itzulpena beraz, Komunitate Autonomoaren lurraZde osoan.
Se agotar6n (las instancias): agortuko (bukatuko, burutUko) itzultzen du.

Nik neuk agortuko utziko nuke. Burutu = zertu, egin, gertatze batek
azkena hartu, prozesu bati azkena eman edo da gehienbat. Beraz ez du
balio. Bukatuk badirudi adierazten duela, beste nunbaiten hasi
dena hor amaitzen dela. Hor esan nahi dena, berriz, da: gorago jotzerik ez dagoela.
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Instancias procesales: itzultzeko prozeso eskabideak (instantzia prozesa

Zak) eskaintzen da. Prozeso eskabideak = petici6n de proceso da eta
hemen adierazi nahi dena jurisdikzio-maila prozesalak da. Beraz
instantzia prozesalak hobe.

Segim loprevisto: itzultzeko datorrenaren arabera (= seglin lo que viene) ematen da. Ez dago gaizki nahi bada, baina hizkera tek
niko aldetik oso eskas. Hobe eta doiago w2rrikusi~en arauera.
Prever, previsto, oso hitz inportantea da Zuzenbidean eta beti berdin itzultzea komeni da. Esanahiaren aldetik ere bere inda
rra du zehaztu edo finkaturen antzekoa gutxienez, baina datorrenak baino askoz ere haundiagoa edozeinetara ere.
Organizaciõn (de demareaciones judiciaZes) motz edo gelditzen da (barru
ti ofizia/ak) eratu (= formar demarcaciones judiciales) esanda.
Eratu ren esanahi nagusiena formar, hacer formando, realizar formando da eta gero hortik aurrerakoak: conseguir, agenciar, proporcio=', etab.

Horren funtsean era . hitza dago. Organizar berriz orde-

natu da gehienbat, gure kasu hontan sortu eta ordenatu, martxan ja

rri. Idea hori emateko berriz hobeto dago antoiatu, gaur zentzu
hortan espezializatzen ari dena, eratu-baino.

34.2. PASARTEA

El presidente ser'd nombrado por el Rey itzultzeko Presidentea Erregeak izendfttuko du (= al Presidente lo nombrar el Rey) ematen da.

Erdarazko bi textuak konparatu besterik ez dago bien arteko .diferentziatxoa ikusteko. Esanahia berdina da, noski, mamiz;
baina bada hor hitz egiteko modu bat ere ahaztu behar ez dena.
Alde hortatik neutralago da lehenengo formula bigarrena baino.
Euskaraz ere bada xehapen hori berremateko modurik eta ematea
komeni da: Presidentea Erregeak izendatua izango da.
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34.3. PASARTEA

En Za Comunidad Aut6noma itzultzeko Kowunitate Autonomoaren barrutian -

(= en el Smbito, jurisdicciOn, de la Comunidad AutOnoma) esa
ten da. Barruti hori ez da ageri erdarazko textuan, eta ez da
go zertan jarri.

EZ ejercicio de la acci6n popular itzultzeko ekintza herritarren ihardunal
diak (= los ejercicios de las actividades populares). Zergatik

jarri da hori pluralean? Gainera acci6n esateko gehitxo dirudi
ekintza (= actividad areago). Egintza aski litzateke hor.
Ihardunaldia ere ez dago hor ondo. Ihardueraren une bat ihardun-saio

bat besterik ez da hori. Hemen behar dena berriz ihardute muga
gabe edo etengabe bat adierazten duen hitza da: beraz iharduera,
ihardutea. Hona nola behar lukeen: herri-egintzaren iharduera.

Y: ez da

ere (=

tambien) , baizik eta.

la participaci6n _ ez da parte hartzen utzi (= dejar parti

cipar) eta bai parte hartzea-e.rraztuko
Mediante la institucion del Jurado ez da Epaimahaia eraikiz (= creando

un tribunal) eta bai zinegotzi erakundearen bidez. Kasu hontako Juratua ez da epaimahai bat eta bai herri-organismo bat, lurralde de
mokratikoetako justizi administrazioan kolaboratzen duena. Horri berriz
zin-egotzi., esaten zaio euskaraz.
En•la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley procesal
determine ez dago euskaratzerik prozeso legeak erabakitzen duen pro
zeso penalen erara eta arabera (= segan la forma y la norma de los

procesos penales que establece la ley procesal) eta bai prozesu-legeak zehazten duen eran eta berorrek zehazten dituen prozesu penaZei
buruz.

Erdarazko que erlatibu horrek bi antezedente osoro des-
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berdinak ditu, euskaraz inola ere erlatibo bakarrarekin berre
man ezin direnak: 1) en la forma que eta 2) con respecto a aquelZos
procesos penales que. Euskaraz -n besterik ez da erlatibua, bai-

na lehenengoan paziente-singular-duna

eta bigarrenean

paziente-plural-duna ditue-n. Erdaraz ere gutxitan erabiltzen
den balio biko erlatibo trinko horrentzat euskarak ez du oraindik
ordainik. Beraz bi esakun dago hor egin beharra, nik egin gudan bezala; izan ere holaxe dira eta.

Con respecto a aqueZZos procesos penaZes ez da prozeso penalen erara (= a
la forwa de

35.

los procesos penales) eta bai prozesu penalei buruz.

ARTIKULUA

35.1. PASARTEA

Consejo General
arrazoirik

esateko Kontseilu Nagusi -esateari-ez -diot inolako ikusten, erdara-hotsezko hitz bati ihes egitea bes

terik. Hori berriz ez da ezelako arrazoi. Euskaldunen erakunde bat balitz, lehendik horrelako deitura duena, tira. Baina
erdal Gobernuak berriki eman digun erakundea eta deitura izaki, ez dut arrazoirik ikusten Kontseilu Generalaren ordez Kontsei
//4/17c~

esateko. Ez dezagun ahaztu horrezaz gainera ere izan

go direla bestelako hainbat kontseilu ere general, partikular, partzial, etab—. izango direnak. Zer egin behar dugu, general da
torren bakoitzean nagusi ipini? Hori ez da hizkuntza teknikoa
ri dagokion bidea.
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Siendo mêrito preferente eZ conocimiento (del Derecho Foral Vasco y el del
euskera) ez da (EuskaZ Deretxo Forala eta euskara) ezagutzen dutenei
Zehentasuna emanez (=

recho Foral Vasco

y

dando prioridad a los que conocen el Deel euskara) eta bai

go da (Euskal Foru-Zuzenbidea eta

Zehenesteko meritua

euskara ezagutzea)

izan

edo 1ehenespenezko

meritua izango da... edo hobesteko meritua izango da... Neutroan eta
inpertsonalki hitz egiten da hor erdarazkoan, eta ez pertsonei
egokituz, euskarazkoan esaten den bezala.

Excepci6n alguna ez da salbuespen, alguna itzultzeke dago. Doi doi salbuespen bat ere gabe edo salbuespen bakarrik ere gabe da. Askoz -

ere indar haundiagoa du erdarazkoak euskarapenekoak baino. Eta ederki zegoen hemen behingoz:

Por raz6n de naturaleza o de vecindad ez da izatasuna eta auzotasuna dela
eta. Izatasun horrek izatea edo zer-izatea esan nahi du, baina ez
nungo-izatea, jatorria. Hemen berriz azkeneko hau da. Beran hone

la edo itzuli beharko litzateke: sorlekua edo bizitokia dela eta.

35.2. PASARTEA

A instancias de la Comunidad Aut6noma: Komunitate Autonomoaren instantziei
(eskakizunei) jarraiki itzultzen da. Instantzia = eskakizun ez da-

go hemen egiterik. Eskakizuna = eskatzen den zerbait da, baina ez
eskatzea, bera. Hemen berriz eskea, eskatzea besterik ez da; be- raz, eskakizun gaizki dago. Erdarazko tinstantziaTen beharrik
ez dago hemen, eske, eskatze, eskaera badago euskaraz eta. Nere
ustez, jurisdikzio-mailak adierazteko bakarrik daukagu erdaraz
ko instantzia hitzaren beharrik.
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Deberð convocar los concursos y oposiciones ez da deia zabalduko du lehiaketa eta oposizioetara (= extendera la proclama a los concursos

y oposiciones ) eta bai Zehiaketa eta oposizioak hotsegin beharko di
tu edo lehiaketa eta oposiziotara dei egin beharko du. Deia zabaldu, hori ez da convocar eta bai enviar avisos, distribuir o extender 11cenadas. Convocar esateko askoz jatorrago eta ezagunagoak di-

ra hotsegin, dei egin.

Las plazas que quedasen vacantes...

ser(zn cubiertas euskaratzeko oso urru

tira jo da: hutsik geratuko liratekeen postu hutsak... beteko lituzke (= los puestos vacios que quedasen vacantes... los llenaria).
Euskarazkoak hipotesi oso hipotetikoa bezala ematen du pentsa
mendua. Textuak dioena ez da besterik: posturik hutkgelditze.n
bada, eta geldituko dira noski, orduan beteak izango dira. Oraindik ger

tatu ez bada ere noiznahi gerta daitekeen hipotesia da erdaraz
ko textuak adierazten duena, horregatik kasu hortarako ematen
den erabakia ere denbora errealean doa beteak izango dira eta ez
denbora hipotetikoan beteak izango lirateke. Itzulpena beraz, hu tsi k
gelditzen diren postuak,... beteko ditu. Bigarren hutsak sobran dago.

Las normas que para este supuesto se contengan en Za Ley...: euskaraz hone
Zako kasuetarako Legean aipatzen diren arauakematen da. Gaizki itzu-

lita dagoenik ez dago esaterik, mamiari begiratuz gero, baina
formari dagokionez ez da erdarazkoaren guztiz parekoa. Hizkera tekniko bat sortzekoan, berriz, badu horrek bere balioa, eta gorde egin behar litzateke beste arrazoi nagusiagorik, bes
tela kontseilatuz, ez dagoen bitartean. Nere ustez, ezer galdu
-gabe honela itzuli zitekeen hori: supostu hontarako Legean izango di
ren arauak edo supostu hontarako Legeak izango dituen arauak.

143

35.3. PASARTEA

Dentro de su territorio: bere eremuan baino egokiago litzateke bere
eremu barruan edo hobe oraindik bere lur-barrutian, bere lur-barruan.
Territorrio, territorialidad itzultzeko egokiago da lur, lurralde,
eremu baino.

Correspondera ez da dagokio (= le corresponde) eta bai egokituko zaio

edo egongo zaio edo dagokioke. Inundik ere ihes egin nahi izan
zaio aditz horrek eskaintzen-duen zailtasunari. Dagokio, eta ia bera bakarrik, erabiltzen da. Oso gutxi edo ia batere ez da
erabiltzen egokituko zaio edo egongo zaio = le corresponder& esateko.
Egonen zaika Axularrek dakar. Egokituko zaio berriz oraindik ere

herrian bizirik dagoen forma da. Neri behin baino gehiagotan egoki
tu zait eta zuri ere, hor baldin bazabiltza, egokituko zaizu gure amari

entzuna diot. Gainera, kasu hauxe zela eta, lehengo batean bo
ta nien nere lagun batzuri galdera hau: nola esango zenukete eus
karaz os correspondera? eta biziro pentsatzen- egon gabe erantzun
zidan batek: egokituko zaizue. Gero pentsatzen hasi ziren beren
artean eta esaten zuten: eta ondo aZ zegok hori?, baina beste forrriuZarik ba al z‘gok ba hori esateko?. Horren ordez gaur gehienbat era

biltzen dena tokatuko zaio da.

La provisicin del personal al servicio de la AdministraciÓn ez da Administra
zio zerbitzuko pertsonala... hornitzea (= el proveer al personal del

servicio de AdministraciOn) eta bai Administrazioaren serbitzua • pertsonalez hornitzea. Aditz honen erregimena zerbaitez norbait hornitu da, edo zerbaitez beste zerbait hornitu. Zerez hornitzen den
zerezko kasuan dago jarri beharra, eta ez zer-kasuan edo paziente hutsean. Beste horrenbeste esan hurrengoei buruz ere.
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La provisi6n... de Zos medios materiales y econ6micos necesarios ez da me
dio materiaZak eta ekonomikoak hornitzea. Zerez hornitu behar dira

hoiek? Relpide edo medio materialez eta ekonomikoz hornitzea dago zu
zen.

Reservar ez

da eskutan utzi bakarrik. Erdarazkoak halako exklusibi

tate bat adierazten du, euskarazkoak berrematen ez duena. -Erreserbatu nahi ez bada jar bedi jorde, bakarrik utzi, esku bakarrik utzi edo. Ikus hurrengoan textua osoago:

Se reserve tal facultad

aZ Gobierno en la Ley Orgânica ez da Lege Organi-

koak eskubide hori Gobernuaren eskutan uzten du (= La Ley Orgnica de

ja en manos del Gobierno tal facultad) eta bai eskubide hori Lege Organikoan Gobernuarentzat gordetzen da. Inpertsonalki esana da-

goena ez dago zertan aldatu. Ez ahaztu textu ofizial bat itzul
tzen ari garela hemen. Mami berdina badu ere, hor esaten dena
ez da Lege Organikoak gordetzen dueZa eta bai Lege Organikoan gordetzen
dela. Esateko bi modu diferente dira.

En Zos sistemas de provisi6n del personaZ gorago esan dudanez ez da per
tsonaZa hornitzeko sistemetan (= en los sistemas de proveer al per-

sonal) eta bai pertsonaZez hornitzeko sistemetan.

VaZor&ndose preferentemente el conocimiento del Derecho ForaZ Vasco y del euskera ez da Euskal Deretxo ForaZa eta euskara ezagutzen dutenei lehen
tasuna emango zaie (= se dar:i preferencia a los que conozcan el

Derecho Foral Vasco y el euskara) eta bai Zehenespenez baloratuko
da Euskal Zuzenbide Forala eta euskara ezagutzea. Balorazioa, erdaraz
ko textuan esaten den bezala, ez zaie pertsonei egiten eta bai
jakiteari. Gaztelerazko textua euskarazkoa baino askoz ere inper
tsonalago da.
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35.4. PASARTEA

La Comunidad Aut6noma y eZ Ministerio de Justicia mantendrIzn la colaboraci6n

precisa: forma pertsonalean dagoena zergatik jartzen da pertso

nagabean? : Komunitate Autonomo eta Ministeritzaren artean behar besteko
kolaborazioa izango dal Hobe: Komunitate Autonomoak eta Justizi Ministra
ritzak behar bezalako kolaborazioa izango dute.

Para la ordenada gestic5n de /a competencia asumida por el Pais Vasco ez da
Euskal Herriak hartu duen konpetentzia guztiz gestio egokiz betetzeko -

(= para cumplir con gestiOn del todo adecuada la competencia
que ha tomado el Pais Vasco) eta bai Euskal Herriak jaso

kon

petentziari gestio ordenatu bat emateko edo. Batetik guztiz hori so

bra dago. Ordenada = ordenatua da areago eta ez egoki (= convenien
te, adecuado). Nere ustez, konpetentzia ez da betetzen eta bai
erabiltzen. Erabiltzen diren gauzei berriz erabilera, usario ona -ematea, edo gestioa ematea ere bai, erabiltzeko modu bat da gestioa

eta.

36. ARTIKULUA

Eh cuanto actue como Policia Judicial ez da Polizia Judizial gisa ari denean

(= cuando actile como Policia Judicial). En cuantoitzuli gabe da
go. Hobe hola: Polizia Judicial bezaZa ari den neurrian.

Al servicio y bajo /a dependencia de la Adirdnistraci6n ez dago ondo itzu

lia Administrazioaren zdrbitzufko) eta dependentziaren barruan egongo da
(= estarg dentro del servicio y la dependencia de la AdministraciOn). Ez dakit zertarako atera den barruan hori bajo esateko. Al servicio ere ez da zerbitzu edo zerbitzuko eta bai zerbitzura. Hona textua dena berriro euskaraturik:Anistrazioaren serbitzura eta dependentzipean egongo da.
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En los th-minos que dispongan las Leyes procesaZes

ez da doi doi -prozesu

Zegeetan agintzen den arabera (= segiin se mande en las leyes pro-

cesales). Ez da esaten Zegeetan agintzen denik eta bai legeek
agintzen dutela. Gainera disponer eta agindu ere ez dira indar
berdineko hitzak. Hobe honela: prozesu-Zegeek erabakitzen duten be
zala edo Lege prozesalek erabaki dezaten terminuetan.

VI. ERASAKI IRAGANKORRA

La coordinaci6n en la ejecuci6n prevista en eZ articulo 19.2 serå de aplica
ci6n en... ez da euskaraz 19.2 artikuluan aurrikusten dena burutzeko,
koordinaketa bat egingo da (= para realizar lo que se prevee en

el articulo 19.2, se hara una coordinaciOn). Hor esan nahi
dena da, artikulu 19.2an koordinazio modu bat aurrikusi deZa eta kasu
hontambete beharrekoa izango dela eta ez euskarazko textuak eman

duena. Hona itzulpena behar den bezala: Exekuziokoan koordinaturik ibiltze hura, artikuilu 19.2.ean aipatzen dena, honako... hontan bete
beharrekoa izango da edo -Exekuzioko koordinazioa, artikulu 19. 2.ean -aurrikusten dena, honako... hontan aplikatzekoa izango da.

De titularidad estataZ

ez dago ondo tituZuz estatala izango litzatekeen

(= que por el titulo seria estatal). Badirudi tituiuz horrek
esan nahi duela, izenez bakarrik izango litzatekeela Estatuare
na. Bai zera izenez bakarrik, izenez eta izatez izango da Estatua
ren. Ez bait da berdin tituiuz eta titularitatez (= jabetasun-titulua). Beraz hobe: titularitate estatalezko edo estatuar titularitatezko. Gainera erdarazkoan ez da esaten izango litzatekeenik

eta bai izango dela; beraz, hori kendu.
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Atribuya... la utiitizaci6n

de aZgun nuevo canal de televisi6n euskaraz -

ematekoan, hainbat xehapen kentzen edo aldatzen dira; telebistako kanale berri bat erabiltzeko ahalmena emango baZio (= si le die-

ra la facultad de utilizar un canal nuevo de telivisiOn). Er
darazkoak ez dio kanaZe berri bat eta bai kanaZe berriren bat.

Er

darazkoak ez dio erabiltzeko ahalmena eman eta bai erabiltzea, balia
tzea eman edo nere ustez hobeto erabiltzea, baliatzea eskutan jarri.

Canal..., que se cree especificamente para su emisic5n en el ermbito territorial del Pais Vasco ez da ondo itzultzen Kanale horrek Euskal Herria

ese canal- deberia limitarse

ren esparrura mugatu beharko luke

al'Inbito del Pais Vasco). Oso secundum sensum itzulia dago -hori. Konpara erdarazko bi textuak, nik emandakoa eta jatorrizkoa, eta gainerako komentarioak sobra. Hona itzulpena behar bezala: zeina izango bait

litzateke kanale

bat Euskal Herriaren

lur-barrutian emititzeko espezifikoki sortua edo kanale..., Euskal Herria
ren lur-barrutian espezifikoki emititzeko sortua izango Zitzatekeena.

Gainerarik ez da erdarazkoan ageri.

VII. ERABAKI IRAGANKORRA

VII. 1. PASARTEA

Y/c.) ez da edo eta (= o) eta bai eta/edo.

ParZamento ez dago ondo itzulia Biltzarra esanez bakarrik. Bi/tzarra = asamblea, reunión, congreso, junta... edo beste edonola itzu-

li daiteke. Parlo:mentu hitz sagaratua da hizkuntza guztietan.
Nola esango litzateke Asamblea parlamentaria?.

Continuarn en vigor las actuaZes Zeyes del Estado ez dago ondo euskaraz
oraindaino indarrean dirauten Estatuaren Zegeek jarraituko dute aurrerantzean ere (= las leyes del Estado que aun esten en vigor conti

nuaren tambien en adelante). Doiago indarrean jarraituko dute Esta
tuak gaur dituen Zegeek edo indarrean jarraituko dute Estatuaren gaurko
Zegeek. Indarrean hori ez da dirautenena eta bai jarraituko dute-

rena.

Sin per • uicio de que ez da- euskaratu eta behar litzateke.

Su ejecuci6n se lleve

a

cabo

ez da guzti horien burutzea (= la realiza-

ciOn, la terminaciOn, de todo eso). Ondo legoke hori 1Zevar a
cabo esateko, baina su ejecuci611 falta da oraindik. Hona euska-

raz: hoien exekuzioa... burutu dezan.

Su ejecucion se ZZeve a cabo

por Za Comunidad Autc5noma: euskaraz ematen

da guzti horien burutzea Komunitate_Autonomoaren esku egongo deZarik (= quedando -en manos de la Comunidad AutOnoma la realizaciOn

de todo eso). Erdarazko por hori ez dut uste egoki itzulia da
goenik -ren esku egongo da. Hobe eta doiago euskaraz: hoien exekuzioa Komunitate Autonomoak burutu dezan.

En Zos casos asi previstos ez da euskaraz aurrikusten diren kasuetan bederen (= al menos en los casos previstos). Nundik ateratzen

da bederen hori?, erdarazkoak ez dakar.

Se entendera sin perjuicio de ez da euskaraz ez du trabarik suposatuko (= no supondre traba) oso secundum sensum baizik. Doiago legoke
-ren kaZterik gabe ulertuko da.
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Las

peculiaridades que por su propia naturaleza puedan requerir ez dago ondo euskaraz beren jite propioarengatik... (zenbait zerbitzuk)... es
ka ditzakeen berezitasunak. Zenbait zerbitzu singularrean jartzen

baldin bada, ezin daiteke beren pluralean jarri. Bestalde argi
eta garbi jarri beharra dago hemen zerbitzu hoiek plural direla. Orduan bietan bat, edo eta zenbait plural bezala erabiltzen da, eta erabilera honi ezin diezaioke inork erreparorik
jarri; edo eta bestela, beste hitz bat hauta beharra dago zen
bait horren ordez. Jite horri ez dakit zer esanahi eman, di-

tuen askoren artetik: temperamento, aptitud, 7.- .ndo/e, talante, car&cter.
Horixe da hitz bat gure lan tekniko hontarako ezer gutxi balio
diguna, izae.ra jator jatorra daukagularik gainera! Nik neuk honela itzuliko nuke: (zenbait zerbitzuk) beren izaera propioagatik...
eska ditzaketen berezitasunak.

Lo previsto... se entenderå sin perjuicio de las peculiaridades que por su propia

naturaZeza puedan requerir, respecto al 6:mbito territorial de pres

taci6n, determinados servicios konpara euskarapen honekin: aurrikus
ten denak, ez du trabarik suposatuko beren jite propioarengatik, eta 4urralde esparruari dagokionez, zerbitzukere prestamenerako eska ditzakeen berezitasunentzako (= lo previsto..., por su indole

propia, y respecto al gmbito territorial, no supondr traba para las peculiaridades que pueda requerir determinado servicio para su prestaciOn). Hori ez dago ondo itzulia. Zerbitzu
hauek ez dute berezitasunik eskatzen beren prestamenerako beren izaeragatik. Berezitasunak sortzen dira, zerbitzu hoiek diren bezalakoak izateaz gainera, prestatu behar direneko lur-barru
tiarekin lotzen direnean (respecto al cimbito territorial de prestaci6n).

azkeneko intziso hau ez dago desegiterik, alde batetik
lurralde esparrua jarriz, eta prestamenerako beste sail batera bida
liz. De prestaci6n da 6:mbito territorial zehazten eta markatzen due
na; gero âmbito territorial de prestaci6n honek determinatzen ditu,
bere aldetik, zenbait zerbitzuk... eska ditzaketen berezitasunak. Hona
nere itzulpena: aurrikusten dena,... zenbait zerbitzuk, berauek nun pres
tatzen direneko lur-barrutiari dagokionez, beren izaera propioagatik eska ditzaketen

berezitasunen kalterik gabe ulertuko da.
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Sin perjuicio de

ere oso eskas da ez du trabarik suposatuko (= no

pondra trabas). Hobe -ren kalterik gabe. Gainera expresio hau mi
la bider erabiltzen da Estatutu hontan eta oso ere oso kontuz
itzuli beharrekoa da.

HIRU ITZULPENAK PAREKATURIK

^

i

in

EUSKERAZAINTZA

EUSKALERRIKO EPAIGINTZA

ITZULPEN OFIZIALA

JUSTIZI ADMINISTRAZIOA
EUSKAL HERRIAN

F.

MENDIZABAL

JUSTIZI ADMINISTRAZIOA
EUSKAL HERRIAN

34'GN ATALA

34. akt£kaeua

34. Artikulua

1 . Euskalerriko Epaigintza-Erakundeak. Epaigintza Nagusia
izango du buru. Euskalerri
osoan izango du aginpidea.
Epaiketa-bideak aipatzen dituzten auzi-aldi guztiek beregan izango dute amaia, eta
Epaiketa Agintaritzari dagokion Lege Nagusiak dioñ eran
eratuko da.

1. Ewska,e, Hvoulko AdnulnLstAa

1. Euskal Herriko Justizi Administrazioa, zeinaren gorena
Hauzitegi Nagusi bat izango
bait da Komunitate Autonomikoaren Lurralde osoan konpetentzia izango duena, eta zeinaren aurrean agortuko bait dira batabestearen segi
dan dauden instantzia prozesal guztiak, Botere Judizialaren Lege Organikoan aurrikusten denaren arauera estruk
turatuko da.

Euskalerriak, Konstituzioaren 152'gn atalaren arabera,
erki edo probintzi bakoitzeko auzi-barrutiak antolatzen
eta epaiketarako uriburuak aukeratzen esku artuko du,
eta bakoitzari mugak ezarriko
dizkio.

z.baAen antaaketa, ze-Lnak gaLe.U7
Akean Hauz,<Iteg,i, Nagu4,i, bat Lzango
ba4:tu Komumitate Autonomo o4oan konpetentz.ia ,i.zango duena, beitoAnen auAAean agoAtuko 4,Aceaxiiz
bata buteaAen ondoko pAozuo
hab,Ldealz. Botehe JudLzLa/aAen Lege 0Agan.Ozoan datoAAenaken aAaueAa

eg.aivtatuizo da.

Kon4t,ituz,i.oko 152. aAtauLuan vtabalUtzeh denaAL javuulki: Komun.itate Autonomoak phoUntzLak
,inguitune tx4:ktiagoa duten baxiLut.i.
judLz-i.a/ak eAatzen paAte haAtuko du,
beAoLen h..01.41buAua 4eLnatatzen eke, dena-den hovcen muga “nkatuz.

Komunitate Autonomoak, Konstituzioaren 152. artikuluan erabakitakoari jarraituz, parte
hartuko du, eremuz probintzia
baino gutxiago diren barruti
judizialak antolatzen eta beroietako hiriburua nun izango
den sinalatzen; eta, dena dela, berorren mugak finkatuko
ditu.

2. Euskalerriko Epaigintza Nagu
siko Lendakaria, Erregek izen
datuko du.

2. Ecuskae. 1-1~Izo Ju,6ti.z„L
Goiteneko PiteALdentea Enftegealz .i.zendatulzo du..

2. Euskal Herrik3 Justizi Hauzi
tegi Gorenaren Presidentea
Erregeak zendatua izango da.

3. Euskalerrian, Zifiegotzi-Erakundearen bidez, erriak epai
gintzan esku artzeko aukera
izango du, Epaiketa-bide Legeak dion era eta onek orrela
eskatzen duan zigorauzietan.

3. Komun,itate AwtonomocvLen baiouttÄlan
eLintza he~a/vten ,i,haAdunaLcke,i.
evtazta)su.nalz emango za,(21eLe

3. Komunitate Autonomoan erraztu egingo da herri-egintzaren iharduera eta Justizi Ad
ministrazioan parte hartzea
Zinegotzi-erakundearen bitar
tez, prozesu-legeak zehazten
duen eran eta berorrek zehaz
ten dituen prozesu penalei
buruz.

35'GN ATALA

35. axt,ikutua

35.

1. Goi-Epaikari, Epaikari eta Idazkariak, Auzi-Agintaritza
ri eta Auzi-Agintaritzaren
Goi-Batzarrari buruzko Lege
Nagusietan esaten dan eran
izendatuak izango dira, eta
ortarako Euskalerriko Foru-Legedia ezagutzea, eta eus
keraz jakitea, baliapide be
reziak izango dira, baiña ez
da bereizterik izango sorleku
eta bizi-lekuagatik.

1. Mag,&s.tizatu., Epa-dzeut£ eta Idazka,t4:en
.Lzendapena Botem Jud,i2Lut.a,ten eta
Botem Jud,<",z,i_a-ecuten Kon,t)3Wit. Nagu4
.6LIzo Lege 0,tgayulkoetcun auvt,LIztv3-ten
den bezataxe, eg,ingo da, Eu.)312.a,e Zuzenlm:de Fona-ea eta euh(za/t.a. ezagutzen
dutenei .e.ehenta)suna emanez, ,Czatu6una
e,ta auzatasuyta deea eta, 4aebue)spen-i.k egLn gabe.

1. Magistratu, Epaile eta Idazkarien izendatzea, Botere Ju
dizialaren eta Botere Judi-zialaren Kontseilu Generaleko Lege Organikoetan aurrikusten den eran egingo da, eta lehenesteko meritua izan
go da Euskal Zuzenbide Fora:
la eta euskara ezagutzea, eta
ez da salbuespen bakarrik ere
egingo inoren sorterria edo
biziterria dela eta.

Adm-cinÅ)3t)taz-i.oan pair-te haic
,
tzen utz.<", e)te Epa-bnaha£a ena-Lf2,<",z—
wuneso .e.ege.a12. eitabalUtzen duen
pkoze)so pena-e.en eitaita eta anauvta.

Artikulua

2. Euskalerriak eskaturik, dago
kio bere lurralde-barruan.
Epaigintza serbitzurako bear
ditu, Auzi-Agintaritzari buruzko Lege Nagusiak agintzen
duan eran. Leiaketa ta azter
kizun oien ondoren utsik
rauten karguak Euskalerriko
Epaigintza Nagusiak beteko
ditu, Epaiketa Agintaritzaren
Lege Nagusiak orrelakoetarako
agintzen duan eran.

2. Kamum:tate AutonomoaAen eiskafazu-

2. Komunitate Autonomoak eskaturik, lehiaketa eta oposizioak hotsegin beharko ditu
organo konpetenteak, Euskal
Herriko Magistratu-, Epaileeta Idazkari-postu hutsik
daudenak betetzeko, Botere
Judizialaren Lege Organikoak
erabakitzen duenari jarraituz. Lehiaketa eta oposizio
hoietan hutsik gelditzen diren postuak Euskal Herriko
Justizi Hauzitegi Gorenak beteko ditu, supostu hontarako Botere Judizialaren Lege
Organikoan izango diren arauak
aplikatuz.

3. Euskalerriari dagokio bere lu
rralde-barruan, Epaigintza serbitzurako bear diran langi
lleak artzea, eta bere eginkizuna betetzeko bear dituan or
nigarriak eta dirutza antola7
tzea, aalmen ori Auzi-Agintaritza Lege Nagusian Gobernuaren esku gelditzen dan bezela;
izendapenak egiterakoan, Euskalerriko Foru-Lagedia ezagutzea ta euskaraz jakitea, baliapide bereziak izango dira.

3. Berte ehemuan Kamuntate Autonomoaxi
dagok,69
Adm45UAtAAzLo zeAbL

3. Komunitate Autonomoari egokituko zaio, bere lur-barrutian,
Justizi Administrazioaren zer
bitzua pertsonalez eta bere funtzionamendurako beharrezko
diren helpide material eta -ekonomikoz hornitzea, Botere
Judizialaren Lege Organikoan
ahalmen hori Gobernuari erreserbatzen zaion terminuetan .
beretan; eta, pertsonalez hornitzeko sistemetan, lehenespenez baloratuko da Euskal Zuzen
bide Forala eta euskara ezagulr
tzea.

neZ jaAAaa.G ortgano konpetenteak
dei.a zabaeduko du /e.h4laketa eta
opo441z.i.oetaka Eu4ka/ HeAxLko Mag-VstAutu, EpaLkah.i. eta IdazkaALen
po4tu'hutuck betetzeko, Botene Ju
di.eWahen Lege 0Agan,thoak agLn---tzen ; duen bezaZa. LeUaketa eta
opoo ho4Letan hutA.i.k geAatuko
Wta-tekeen po3tu hutisak Eu4kae.
HeitiLi.ko JuJsaz.i. Hauz-iteg GoAenak
betekd Utuzke, honaako ka4uetakakd iioteke Jud(IzLa/aAen Lege On
gan,d0an apatzen di.Aen aAauek
ap.U.katuz.

tzuko peAtAonaea eta beite 6untz.i..on7I
mendunako behaA. d.Lhen medio mateA,J.

/ak eta ekonomLkoak hoArvitzea, Bot-eke Jud4'241a/aAen Lege 0AganLkoak
kuUde hoxi. Gobennuanen eskutan uzten'thien Utz beitetan, peAtunata
koAntheko 4.&stemetan Eu.6kat ZuzenUde toiuda e:ta EwskaAa ezagutzen du
tene‘.',/ehenta4una emango zaLetcvu:k.—

4. Euskalerriak eta Estaduko
Epaigintza Zaingoak, Euskalerriak bere gain artuta ko aginpidea egoki burutu
dezan, elkar-lana egingo
dute.

4. KorntuUtate Autonomo eta Ju4t„LzL
mste)Utzaken aAtean behaA be,6telz-5kolaboitaz.i.oa
da Eu4kal
haAtu duen konpete► tz.cla
guzt4", ge6t„<"..o egol.az betetzeko.

4. Komunitate Autonomoak eta
Justizi Ministraritzak behar
bezalako kolaborazioa gorde
ko dute,Euskal Herriak jaso
duen konpetentziari gestio
ordenatu bat emateko.

36'GN ATALA

36. axaku-eua

36. Artikulua

EWS kae

Euskal Polizia Autonomoa, Polizia Judizial bezala ari den neurrian, Justizi Administrazioaren
zerbitzura eta dependentzipean
egongo da, Lege prozesalek ezar
ditzaten terminuetan.

Euskalerriko Ertzaingoak Epai
keta-Ertzaingo lanean diardu, nean, Epaigintza-Erakundearen
serbitzuan eta menpean ari bearko du, Auziketa-Legeen ara
bera.

ERABAKI IRAGANKORRAK

POEUzLa awtonamoa,
Jud-c.
denean, hij./SUZL
titaz-Lawte► zvtb,itzuko eta dependentzLanen.. batituan egango da, pitoz&su
geetan ag-imtzen den cor_auexa..
ulae gt6a

AGINDU IRAGANKORRAK

ERABAKI I RAGANKORRA

Seigarrena

Se.i_gavtena

Seigarrena

Saioak bereziki Euskalerrirako
egingo dituan ikusirrati-erakunde berri bat Estaduak sortu
ta bere esku eukirik, Euskalerriaren eskuetan erabiltze-bai
menez ipiñi ezkero, Autonomi-Araudi onen 19.2 atalean aipa
tzen diran arremanak kontuan
izatekoak dira, erabiltze-baimenak berak esango duan eran.

19.2 aAtikueuan accAA,<:.k.u.6,ten dena buxutzeko, koond-Lnaketa bat eg4Ingo da, ba,2
Eu,67
cl-Ln eta E4tatuali, Izontze.-6-ip
kae Komum:tate Au-tonomoax(, t.itcteuz eAtatata Lzango Lit.zatekeen te,Ceb-Vstako
kanaee beAA,<:, bat viabLetzeko ahaeme,na
Kanaee honnek Ewskae e_rnaytgo
HeAft,i,anen he)spaniuvta mugatu. behaidao euke, eta a-ipatu. Izontze-Coalz.
ten duen e)tan ga£neita.

Exekuziokoan koordinaturik ibiltzea, artikulu 19.2an aipatzen
dena, honako supostu hontan izan
go litzateke bete beharrekoa, -alegia, baldin Estatuak Euskal
Komunitate Autonomoaren eskutan
jarriko balu, eta jarri ere kontzesio-moduan, titularitate estatalezko telebista-kanale berri
ren batez baliatzea, zeina izanjo
bait da kanale bat Euskal Herriaren lur-barrutian emititzeko espezifikoki sortua, aipatu kontzesioak aurrikusten dituen terminuen
arauera.

Zazpigarrena

Zazp4Wftena

Zazpigarrena

1. Autonomi-Araudi onek aipatzen
dituan lege mugagarriak edo
lege orokorrak "Cortes Generales" diralakoek eratzen ez
dituzten bitartean, edo-ta
Euskalerriko Legegintza-Bil
tzarrak berari dagozkionetan
Legerik ematen ez duan bitartean, arazo oieri buruz
gaur Estaduak dauzkan legeek
aginduko dute, naiz-ta Autonomi-Araudi onek erabakitzen
dituan arazoetan Euskalerria
bera izan legeak betetzera
eramango dituana.

1. EAtatuto honek acipatzen cUtuen oLnawlzko Zegeak edo Zege oitokoAAak GoAte Jenenaeek eeaboAatzen
ez dcituzten btantean, edo eta
EU4hAt SLetzaAneak bene konpeten
tulako l gaZe.i. buAuz .ftgena emateh
ez duen b.<",tantean, oAcUilda.Lno
davteetn di,kauen EAtatuanen .eegeek

1. Estatutu honek aipatzen dituen lege oinarrizko edo generalak Gorte Generalek ela
boratzen ez dituzten bitar-1
tean eta/edo Euskal Parlamen
tuak bere konpetentziazko
gaietan legerik egiten ez duen bitartean, indarrean jarraituko dute gai beroiei bu
ruz Estatuak gaur dituen
geek, eta ez da eragozpenik
izango beroien exekuzioa Komunitate Autonomoak burutu
dezan, Estatutu hontan horrela aurrikusten diren kasuetan.

2. Estaduko Iritar Lege-Agintari
tzapean jarraituko duten zen7
bait serbitzuk duten lurralde-mugen berezitasunagatik, Auto
nomi-Araudi onek 23.1 atalean diona osorik ezin beteko da.

. EAtatuto honen 23.2 aktLkweuan -

jannaUuko dute aunkenantzean ene
gaL ,hoA,(16., buituz, guztLoALen buitu
tzed Komun-itate Autonomoanen eAk1T
egongo deean.dz EAtatuto honetan
a~kUAten dinen kaAuetan bedenen.

aunk.i.kuAten denak, ez du tkaban.a.
AupoAatuko beken j.ite pAop-i.oaxengataz, eta £unnatde he4pavutaxi. dagoUonez, E4tatuko Admi.n.i.AtnazLo ZLUlaAen zenbaa zenbtzuk beke pne4
-tamenvtako ulza ditzakeen beAez.aar
Aunentzako.

2 Estatutu honen artikulu 23.1ean
aurrikusten dena, Estatuaren
Administrazio Zibileko zenbait
zerbitzuk, berauek nun prestatzen direneko lur-barrutiari
dagokionez, beren izaera propioagatik eska ditzaketen berezitasunen kalterik gabe ulertuko da.

