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HARTZAILEA

Epaitegia edo Justizia Saileko beste erakunde edo atalen bat

IGORLEA

Izen-deiturak
NAN

Helbidea

Herria

Hartutako jakinarazpena

Aurretiazko eginbideak

IOZ

AZALPENA
Epaitegi honek jakinarazpen bat igorri dit.
Aipatu jakinarazpenak, gaztelania hutsez idatzita egonik, ez du betetzen jakinarazpenen
hizkuntzari buruzko indarreko legeria. Eta epaitegi honek ex oficio ez ditu honako lege, artikulu
eta epaiak aintzat hartzen:
•

Eusko Legebiltzarra. Euskararen Legea (10/82: 8.2 eta 9.1 art.): "Euskal Herriko
Autonomi Elkarteko herri-agintariek esku hartu dezateneko egintza guztiak, eta bai
mezu eta adierazpen administratiboak ere, bi hizkuntzetan egon beharko dute".

•

Auzitegi Konstituzionala. 69/83 Epaiko bi eta hamaikagarren zuzenbide oinarriak.

•

Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusiko Presidente Jaun Txit Gorenak, Euskal
Autonomi Elkartean kokaturik dauden Organo Judizial guztiei igorri zien Prebentzioa.
(1990-12-29, 9/90). "(...) hartzaileak euskaraz hitz egiten duela eta Justizia
Administrazioarekiko harremanetan euskara erabiltzen duela jakitera, elebidun era
erabiliko da, hau da, jakinerazpenak, ahozkoak zein idatzizkoak, bi hizkuntzetan
burutuko dira".

•

B.J.L.O., 231. artikulua: “Alderdiek, beren ordezkariek eta zuzentzen dituztenek,
baita lekuko eta perituek ere eskubidea dutela euskara erabiltzeko, ahoz zein
idatziz, era aktiboan zein pasiboan ere”.

Beraz, ez dut nik inongo prozesutan Justiziarekiko neure harremanak gaztelania hutsez
izatea eskatu eta, horregatik, protesta formal hau aurkezten dut. Era berean adierazi nahi dut
uste sendoa dudala bidali zaidan jakinarazpena legez kanpokoa dela, eta, horren ondorioz, izan
zitzakeen efektuak indargabetuta geratzen direla.
Hortaz, eskubidea dudala jakinik eta legez behar bezala argudiaturik, eskatzen dut,
aurrerantzean, igorriko zaidan edozein jakinarazpen EUSKARA HUTSEZ izan dadila.

ESKAERA

Adierazitakoa kontuan hartua izan dakidala idazki honetan bertan azalduriko toki eta
data berean.

Legezkoa baita,

______________, _____________________________
TOKIA

DATA
Sinadura:

HARTZAILEA

Administrazio Erakundea: Udala, Aldundia...

IGORLEA

Izen-deiturak
NAN

Herria

Helbidea

Hartutako jakinarazpena

AZALPENA

Goian aipatzen den jakinarazpena igorri didazue, baina gaztelania hutsez idatzita
egonik, honek ez du betetzen jakinarazpenen hizkuntzari buruzko indarreko legeria, besteak
beste, ondoren azaltzen diren legeetan xedatutakoa:
•

10/82 Oinarrizko Legea (82-10-24: 8,2 art.): "Euskal Herriko Autonomi Elkarteko
herri-agintariek esku hartu dezateneko egintza guztiak, eta bai mezu eta adierazpen
administratiboek ere, bi hizkuntzetan egon beharko dute, doakienek berariaz
Autonomi Elkarteko hizkuntza ofizialetatik bat aukeratu dezatenean salbu".

•

Interesdunak duen hizkuntz aukeraketaren bitartez, euskara hautatzen duenean,
30/92 Legeko 36. artikuluaren arabera, prozedura, interesdunak aukeratutako
hizkuntzan burutu behar da.

•

Horrez gain, 30/92 Legeko 58. artikuluaren arabera, jakinarazpen horrek ezin du
efekturik eragin, akastuna izateaz gain, bere edukia ez baitut ezagutzen, izan ere,
gaztelania hutsez idatzita dagoela ikusirik, ezer irakurri gabe eskabide honekin
batera atzera igorri baitizuet.

Jakinerazpena akastuna izateagatik, eskabide honen ondorioz, prozedura atzeratuko
denez, 30/92 Legeko 79. artikuluaren arabera akatsa salatzearekin batera, diziplinazko
erantzukizunak eska daitezke. Esandakoa dela bide, honako eskaera egiten dut:

ESKAERA

1. Aipatutako jakinarazpenaren efektuak bertan behera uztea, jakinarazpena legez eta
neure eskubideen arabera, dagokion eran burutu bitartean.

2. Niri egin beharreko jakinarazpen oro EUSKARA HUTSEZ egin dakidala.

3. Jakinarazpenez gain, PROZEDURA HONETAKO HIZKUNTZA BAKARRA "ad
intram" eta "ex intram" EUSKARA izatea.

4. Jakinarazpenean izandako akats larriarengatik prozedura atzeratuko denez,
dagozkionaren diziplinazko erantzukizunak hartzea.

5. Adierazitakoa kontuan hartua izan dakidala, idazki honetan bertan azalduriko toki eta
data berean.

Legezkoa baita,
______________, _____________________________
TOKIA

Sinadura:

DATA

ENPRESA edo ERAKUNDEA

Gure erakundeak zuek igorritako ____________________ jaso du. Tamalez, gaztelania
hutsez idatzita egonik, honek ez ditu betetzen Euskal Herrian indarrean dauden legeak. Horrez
gain, ez du kontuan hartzen gure herrian biztanle asko eta asko euskaraz bizi direla eta, beraz,
informazio eta bestelako gauzak euskaraz jasotzeko eskubidea dugula.

Aurrerantzean euskaraz bidaltzea eskatzen dizuegu; bestela, zuen eskaintzari muzin
egin beharrean egongo gara.

Zuen erantzunaren zain, har ezazu gure agurra.

ELKARTE/KOOPERATIBA/JABEEN KOMUNITATEA

Zuen erakundeak ez dituela euskaldunon eskubide eta nahiak kontuan hartzen begibistakoa da, orain arte komunikazioak, informazioak, ... erdaraz igortzen dizkiguzue eta.

Honek ez ditu betetzen Euskal Herrian indarrean dauden legeak. Honez gain, ez du
kontuan hartzen gure herrian biztanle asko eta asko euskaraz bizi direla eta, beraz, informazio
eta bestelakoak euskaraz jasotzeko eskubidea dugula.

Aurrerantzean gure erakundeak sortzen dituen komunikazio guztiak euskaraz ere izan
daitezela eskatzen dugu, bai barnekoak bai kanpokoak.

Espero dezagun gure eskaera logiko hau kontuan hartuko dela.

Zuen erantzunaren zain, har ezazu gure agurrik beroena.

Bazkide sinatzaileak:

Autopista erabiltzailea

Helbidea

Herria

NAN

Auto matrikula

Gaur, zuen autopista erabili dut, baina ikusi dudanez ez dituzue bide-seinale eta
informazio guztiak euskaraz. Horregatik:
ADIERAZI NAHI DIZUET
Euskaldunok euskaraz bizitzeko eskubide osoa dugula eta horrela aitortua dagoela
hainbat legetan. Zoritxarrez, zuek ez dituzue lege hauek betetzen eta gure hizkuntza ez duzue
ezertxo ere erabiltzen edo apur bat bakarrik. Hauexek dira bete behar dituzuen legeak:
a) "Euskararen Erabilpena Arauzkotzezko Legea"ren Lehenengo Kapituluan, 10.2.
artikuluak zera dio:
"Kale-bidetako seinale eta iragarpenak bi hizkuntzetan egongo dira, nolanahi ere
nazioarteko arauei eta baliatzaileekiko ulergarritasunari eta segurantzari atxikiz.
3. Izen hauek oso ezberdinak izanez gero, bide-seinaleei buruzkoetarako, biak
ofizialtzat joko dira."
Eta 5. kapituluak:
"Euskal Herritar guztiek dute hizkuntza ofizialak hitzez nahiz idatziz ezagutzeko eta
erabiltzeko eskubide"
b) Espainiar estatuko konstituzioak honela dio 3. artikuluaren 2. kapituluan:
"Espainiako beste hizkuntzak ere, ofizialak izango dira haiei dagozkien Erkidego
Autonomoetan berauen estatutuei dagozkien eran". "Espainiako hizkuntza moeta
ezberdinen aberastasuna, kultur ondare bat da begirunegarri izango da”.
Horregatik guztiagatik ESKAERA DA:
Epe labur batean zuen iragarki, informazio, seinale...guzti-guztiak euskaraz jar
ditzazuen.

_______________, ___________________________________
TOKIA

DATA

Sinadura:

................. AUTOPISTA.

Izen-deiturak

NAN

Helbidea

Ondoko dokumentua erdara hutsez dago:

Horregatik, ADIERAZI NAHI DIZUET:

Euskaldunok euskaraz bizitzeko eskubide osoa dugula eta horrela aitortuta dagoela
hainbat legetan. Zoritxarrez zuek ez duzue legea betetzen eta goian aipatutako
dokumentua erdara hutsez bidali didazue.

Euskal Autonomi Estatutuaren (Abenduaren 18ko 3/79 Lege Organikoa) :

"Euskarak, Euskal Herriaren berezko hizkuntza denez, hizkuntza ofizialaren izaera
izango du Euskadin, gaztelaniak bezala, eta bertako biztanle guztiek dute hizkuntza biak
ezagutu eta erabiltzeko eskubidea."

"Euskararen Erabilpena Arauzkotzeko Legea"ren 11. artikuluak zera dio:

"Euskal Herritik abiatzen diren herri-garraiozko zerbitzu guztietan, jendearentzako
inprimaki, abisu eta komunikazioak euskaraz eta gaztelaniaz egingo dira."
Horregatik, zuek ere legea bete behar duzuenez, nire ESKAERA HONAKOA DA:

Hemendik aurrera zuen enpresak jendearekiko dituen harreman guztiak euskaraz izan
daitezela.
Horrela izango delakoan eta zuen erantzunaren zain, agurtzen zaituztet.

______________, ____________________________________
TOKIA

DATA

Sinadura:

.................. AUTOBUS-KONPANIA
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