Bertaratze-egiaztagiria

Nik, Koldo Uribe Zabalak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Pedagogi Berrikuntzarako
zuzendari naizenez, honako hau EGIAZTATZEN DUT:
Nire ardurapeko agirietan jasotakoaren arabera, LOGSE Legeari buruz sail honek antolatu dituen
jardunaldietan izan dela Alazne Egaña Goitia.
Horrela jasota geratzeko eta dagozkion ondorioak izateko, egiaztagiri hau egiten dut, interesdunak
hala eskaturik.

Vitoria-Gasteiz, 1993ko maiatzaren 21a

Egiaztagiria
Nondik norakoak
Ekintza, gertaera, erabaki edo horrelakoren bat egia dela baieztatzen duen idatzizko aitorpen
ofiziala da egiaztagiria. Idazki honen bidez gauza ugari ziurta dezakegu: egindako ikasketak,
burututako lanak etab. Egiaztagiria, ezinbestez, horretarako ahalmena duten funtzionariek
(idazkariak ikuskatzaileak, arloko arduradunak... ) edota legezko baimena dutenek izenpetu behar
dute.
Idazteko irizpideak
Egiaztagiriak aurrenekoan ulertzeko modukoa izan behar du. Hori dela eta, esaldiak ondo
antolatzeari ez ezik, testuak berak hartzen duen kanpoko itxurari ere garrantzia eman behar diogu:
idazkien itxura funtsezkoa da komunikaziorako.
Tonuari dagokionez, ezin alde batera utzi idazki honek eskatzen duen erregistro formala. Hala ere,
egiaztagiria idazterakoan, hirugarren pertsona barik (*EGIAZTATZEN DU), singularreko lehena
erabiltzea iruditzen zaigu bidezkoena (EGIAZTATZEN DUT); izan ere, hirugarren pertsonak, gaurko
administrazioko hizkerak gainditu behar duen urruntasuna ematen dio testuari.
Osagaiak
Egiaztagiriko atalak era askotan antola daitezke. Nolanahi ere, egiaztagirietan honako hauek jaso
behar dira: izenburua, egiaztatzailearen datuak, egiaztapena, azken esaldia eta, bukatzeko, tokiegunak eta izenpea.
Izenburua
Atal honetan, egiaztagiria zein erakundek edo administrazio-atalek ematen duen adierazten da.
Horren ondoren, zer egiaztatzen den errazago antzemateko, izenburua erabiltzea komeni zaigu:
Bertaratze-egiaztagiria, Ikasketa-egiaztagiria etab.
Egiaztatzailearen datuak
Bi datu dira, oro har, atal honetan jasotzen direnak: egiaztagiria egiten duenaren izen-abizenak eta
kargua. Datu hauek, beste askoren artean honela jaso ohi dira:
Nik, Xabier Iturralde Zapirainek, HAEEko idazkari naizenez, honako hau EGIAZTATZEN DUT:
Kontuan izan behar dugu ondoren datorren esaldiari -(e)la marka erantsi behar zaiola; hala ere,
egiaztatutakoa laburra izaten denez, marka horrek ez du enbarazurik egiten.
Egiaztapena
Egiaztagiriaren muina den atal honek hiru datu ekar ditzake:
− Egiaztapena egiteko erabili diren iturriak (agiriak aztertu ondoren, erroldaren arabera... ).
− Egiaztagiria eskatu duenaren izen-abizenak eta, hala badagokio, bestelako datuak (helbidea,
nortasun-agiria... ). Datu horiek asko badira, esaldi batean bildu beharrean, esaldi berezitutan
ematea komeni da.
− Egiaztagiriak aitortzen duena, ahalik eta modu zehatz, labur eta argienean idatzia.
Amaierako esaldia
Egiaztagiriari formula jakin batez ematen zaio amaiera. Hona adibide bat:
Eta horrela jasotzeko eta dagozkion ondorioak izateko, egiaztagiri hau egiten dut.
Tokia, eguna eta sinadura

Zenbait egiaztagiritan tokia eta egunaren aipamena amaierako esaldiari lotzen zaio:
... egiaztagiri hau egiten dut Arrigorriagan mila bederatziehun eta laurogeita hamabiko
azaroaren hogeita hiruan.
Gehienetan, ordea, amaierako esaldiaren ondoren jasotzen da aipamena, laburrago:
Arrigorriaga, 1992ko azaroaren 23a edo Arrigorriaga, 1992-11-23
Era berean, sinatzen duenaren izena eta kargua bigarren atalean agertzen direnez, azken honetan,
sinadura besterik ez dugu jarriko. Behar izanez gero, horren ondoan, egiaztatutakoa ontzat ematen
duenaren izen-abizenak, kargua eta izenpea ere adieraz ditzakegu. Azken kasu honetan OE (ontzat
emana) laburduraz baliatuko gara.
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