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18. IKASGAIA: AUTONOMIA PRIBATUA

AURKIBIDEA: I. Egitateak eta efektuak: 1. Egitateak eta efektu juridikoak. 2.
Egitate juridikoen motak.- II. Borondate-adierazpena: 1. Kontzeptua. 2. Motak.
3. Isiltasuna. 4. Existentzia, substantibotasuna eta borondate-adierazpenaren
perfekzioa.- III. Autonomia pribatua: 1. Kontzeptua. 3. Edukia eta mugak.- IV.
Negozio juridikoa: Kontzeptua eta motak. 1. Kontzeptua. 2. Sailkapenerako
irizpideak.

I.

Egitateak eta efektuak

1. Egitateak eta efektu juridikoak
Giza errealitatean diren gertakari guztiek ez daukate esanahi eta
garrantzi juridiko berdina. Hala ere, gertakari horien ondorioz sortzen
diren giza errealitatearen aldaketek ez dute beti esanahi juridiko bat
izango.
Zentzu orokor batean, egitateari buruz hitz egiten denean, errealitatean
den edozein gertakari edo egoerari egiten zaio erreferentzia (adibidez:
elurra egitea; liburu bat irakurtzea edo auto-istripu bat gertatzea). Ildo
horretan, eta beraz zentzu orokorrean, efektuari buruz ari garenean,
egitate edo gertakari batek errealitatean sorturiko aldaketa
azpimarratzen dugu. Horrela, egitatearen eta efektuaren artean dagoen
erlazioari kausalitate-harreman deritzogu (adibidez: lurra bustita dago
euria delako).
Juridikoki, ordea, aurreko kontzeptuek (egitatea eta efektua) esanahi
ezberdin eta gehigarri bat dute. Horrela ,egitate juridikoa ordenamendu
juridikoak aintzat hartzen duen gertakaria da (adibidez: zuzenbidean,
denbora igarotzeak preskripzio iraungitzailea ahalbidetzen du), eta
efektu juridiko egitate juridikoaren ondorioz errealitate juridikoan
sorrarazten den aldaketari deritzo (adibidez: preskripzio iraungitzaileak
obligazioaren betetzea galdatzeko akzioa iraungitzen du). Haatik,
ezinbestekoa da kontuan hartzea, egitatearen eta efektuaren arteko
erlazioan ez bezala, egitate juridikoaren eta efektu juridikoaren arteko
harremana ez dela, berez, kausalitate-erlazio bat, baizik eta egozteharreman bat; ordenamenduak egozten baitio egitateari ondorio juridiko
zehatz bat, berez egitate edo gertakari horren efektu naturala edo
erreala ez dena edo izan ez daitekeena.
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2. Egitate juridikoen motak
I.- Sailkapen eredu garrantzitsuena zera da: ea giza borondatearen
parte-hartzerik den ala ez.
Era honetan, lehenik eta behin, egitate naturala eta giza egitatea bereizi
behar ditugu. Egitate naturalean gizakiak ez du inolako parte hartzerik
izango (elurra egitea; euria egitea, denboraren igarotzeak…). Aldiz, giza
egitatean, gizakia arauak jasotzen duen egitatearen aktore moduan
agertzen da, giza ekintza aintzat hartuz, egitate juridikoaren berezko
ezaugarri moduan (pertsona batek beste baten aita edo ama dela
aitortzea). Giza egitatean, gizakiaren borondateak (beste inguruabar
batzuekin batera edo ez) ondorio juridikoa zehaztuko du.
Aurreko ezberdintasun hori oinarritzat hartuz, giza egitateek egintza
juridiko izena hartzen dute. Izendapen ezberdin horren bitartez bereizi
ahal izango ditugu giza borondatearen parte-hartzerik ez duten
gertakariak (edo egitate juridikoak) eta giza ekintza jasaten duten
gertakariak (edo egintza juridikoak).
Egintza juridiko guztien ezaugarri komuna da gizakiak jarduteko
gaitasuna edukitzea beharrezkoa dela, giza borondatea jasotzen duen
egintza juridikoak efikazia juridikoa izan dezan. Aurreko gaitasunpremisa hori betetzeten dela jorik, egintza juridiko guztietan borondateadierazpen bat dago, baina arauak ez die garrantzi juridiko berdina
ematen adierazpen mota guztiei. Horregatik, era berean, egintza
juridikoen berariazko sailkapena proposatzen du doktrinak. Giza
borondate-adierazpen horrek zer dakar:
1. Ezaguera baten adierazpena (adibidez: aitortu egiten dut
pertsona zehatz bat nire seme-alaba dela). Borondate mota
horren garrantzi juridikoa arauak jasotzen duen eta efektu
juridikoak esleitzen dizkion egitatearen existentziaren
frogan datza.
2. Sentimendu baten adierazpena (adibidez: KZko 1196. art.,
hartzekodunak zordunari zorra barkatzea). Adierazpenak
efikazia izango du legeak horrela aurreikusten duelako (ex
lege efikazia). Hala, ezingo da efikazia horren efektu
juridikoa zein den erabaki.
3. Nahi/borondate baten adierazpena. Borondate-adierazpen
horietan efektu juridikorik ez da izango, adierazleak nahi ez
badu.
Era berean, aurreko sailkapena kontuan hartuz, bigarren sailkapen bat
proposatzen da, gizakiak egiten duen borondate-adierazpenaren bitartez
efektu juridikoak zehazteko legitimazioa duen edo ez kontuan hartuz.
Horrela, 1. eta 2. adierazpen motak, gizakiak efektu juridikoak
erabakitzen ez dituen heinean, “zentzu hertsiko egintza juridiko”
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izenpean multzokatzen dira. Aldiz, borondateak eragina duenean ez
bakarrik adierazpena egitean, baizik eta, baita ere, efektu juridikoen
sorreran eta zenbaterainokoan, efektu juridikoak ex voluntae sortuko
dira. Azken multzo horretan sartzen dira 3. adierazpen mota (borondateadierazpena) eta aurrerago aztertuko dugun negozio juridikoa.
II.- Beste sailkapen eredu bat da egitateak gizartearen erregela
moralekin eta ordenamendu juridikoaren arauekin bat datozen edo ez
kontutan hartzea.
Egitate zilegiak eta ez-zilegiak bereizten dira. Dena den, gertakari bat
zilegia den edo ez adierazi ahal izateko gizakiaren parte-hartzea
beharrezkoa den heinean, hobe da egitateei (zilegiak edo ez-zilegiak)
buruz hitz egin beharrean, egintza juridiko zilegi edo ez-zilegiei buruz
aritzea.
III.- Azkenik, xedapenezko eta derrigorrezko egintzak bereizten dira.
Sailkapenerako irizpide nagusia izanik, aurrera eramaten den giza
ekintza legeak agindutariko horietako bat den edo borondatez eta modu
askean eginikoa izan den ikustea. Aurreko kasuan bezala, gizakiaren
parte-hartzea ezinbestekoa den heinean, egintzari (eta ez egitateri)
buruz ari gara.

II.

Borondate adierazpena
1. Kontzeptua

Kode Zibileko 1261.1 eta 1262. artikuluak abiapuntutzat hartuz,
kontratu baten eraketarako galdatzen den alderdien arteko
adostasunak bi borondate-adierazpenen bat egitea eskatzen du
(eskaintza eta onarpena objektu beraren gainean).
Borondate-adierazpena efektu juridiko bat lortzeko nahia aditzera
ematen duen egintza juridikoa da. Beraz, borondate-adierazpenaren
kontzeptuak hiru ezaugarri ditu:
a) Egintza gauzatzeko nahia.
b) Lortu nahi den efektua.
c) Kanporako
adierazpena,
berez,
adierazpen
izenarekin
ezagutzen dena. Ildo horretan, adierazpena barne-nahia eta
bere edukia kanporatzeko tresna da.

2. Motak
Irizpide askoren arabera, doktrinak borondate-adierazpenaren honako
sailkapen hau proposatzen du:
1.
Borondate-adierazpenak
(harmenduna) edo ez jasotzekoak.
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izan

daitezke

jasotzekoak

Jasotzekoek efikazia juridikoa izan dezaten, ez da nahikoa borondateadierazpena egitea; era berean, beharrezkoa izango da adierazpenak
sorraraziko dituen efektuek ukitzen duten pertsonari zuzenduta egotea.
Borondate-adierazpenaren hartzaileak horren berri izan behar du, hala
nola, kontratuetan gertatzen den bezala, eskaintza eta onarpena
gertatzen direnean (KZko 1262. Art.).
Ez jasotzekoetan, berriz, igorlearen borondate-adierazpena nahikoa
izango da efektu juridikoak emateko (adibidez, jaraunslearen
onarpenak, KZko 998 eta 999 artikuluak).
2. Borondate-adierazpenak izan daitezke esanbidezkoak edo
isilbidezkoak.
Esanbidezkoak, borondate zehatz bat adieraztera bideratzen direnak.
Hala nola hitzez, idatziz edo onarturiko bestelako zeinuen bitartez
igortzen diren borondate-adierazpenak.
Ibilbidezkoetan (facta concludentia), berriz, borondatea adierazi edo
deklaratu beharrean, gauzatu egiten da. Hau da, portaera edo egintza
zehatz bat aurrera eramaten denean, subjektuaren borondatea bera
aditzera emanez.
3. Borondate-adierazpenak
zeharkakoak.

izan

daitezke

zuzenekoak

edo

Zuzenekoak dira, igorleak berak hartzaileari jakinarazten dionean bere
borondatea zein den (adibidez, hitzez edo gutun bidez egiten den
borondate-adierazpena).
Zeharkakoetan, berriz, hirugarren baten parte-hartzea dago, hirugarren
hori izanik hartzaileari igorlearen borondate-adierazpena jakinarazten
diona (adibidez: telegrama edo nuntiusa).
Bukatzeko esan, aurrekoa kontuan hartuz, kontratuzko borondateadierazpena beti dela jasotzekoa, baina, era berean, esanbidezkoa edo
isilbidezkoa eta zuzena edo zeharkakoa izan daitekeela.

3. Isiltasuna
Kontratu edo erlazio juridiko baten esparruan, zer gertatzen da alderdi
baten edo bi edo gehiagoren borondate-adierazpenik ez dagoenean (ez
esanbidezkorik, ez isilbidezkorik)? Isiltasunari balio juridikoren bat
esleitzen al zaio? Isiltasuna borondate-adierazpentzat har daiteke? Kasu
horretan, zer eduki edo esanahi eman behar zaio isiltasunari
borondate-adierazpen horri?
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Espainiar ordenamendu juridikoan ez dago aurreko galderei
erantzuteko arau orokor bakarra. Beraz, kontratuen arloan, kontratuen
interpretazio-erregeletara jo beharko dugu jakiteko zer zentzu eman
nahi izan zaion isiltasunezko jarrera horri. Zehazki, erabili ahal izango
diren
interpretazio-erregelak
honako
hauek
dira:
kontratua
perfekzionatzean edo exekutatzean alderdiek izan duten jarrera
aztertzea kontratu horren inguruabarrekin batera (KZko 1282.
artikuluak dioenez, “para juzgar de la intención de los contratantes,
deberá atenderse principalmente a los actos de estos, coetáneos y
posteriores al contrato”), eta, lekuko negozioetan ezargarriak diren
usadioak, zein, fede oneko printzipioa kontuan hartzea (KZko 1258.
art). Dena den kontuan hartu behar da isiltasunak, zenbait kasutan,
borondate-adierazpen bat barneratzen duela. Alegia, alderdiek
isiltasunari eduki zehatz bat egozten diotenean aldez aurretik, adibidez,
alderdiek adosten dutenean hamar eguneko epean ez erantzuteak
baldintzak onartzea ekarriko duela. Edo, legeak aurreikusten duenean
zein den isiltasunari egozten zaion efektua (adibidez, 7/1996 Legea,
urtarrilaren 15koa, merkataritza txikiari buruzkoa, 41.1 artikulua: “en
ningún caso la falta de respuesta a la oferta de venta a distancia podrá
considerarse como aceptación de ésta”).

4. Existentzia, substantibotasuna eta borondateadierazpenaren perfekzioa
Borondate-adierazpenak juridikoki eragina izan dezan, beharrezkoa da
zuzenbideak galdatzen dituen ukanbeharrak betetzea. Bakarrik
ezaugarri horiek jasotzen direnean hitz egin ahal izango dugu
borondate-adierazpenaren efikaziaz.
Borondate-adierazpen ez jasotzekoen kasuan, efikazia igortzearen unean
gauzatuko da. Ez baita beharrezkoa hartzaile zehatz bati zuzenduta eta
egokituta egotea. Arlo zibilean, ordea, borondate-adierazpena jasotzekoa
denez, “ezagutzaren teoria” jarraikiz, adierazpenak efikazia izango du
hartzaileak ezagutzen duenean (KZko 1262.2 eta 623. artikuluak)1.
Dena den, azken teoria horrek zenbait arazo praktiko planteatu ditu;
adibidez, hartzaileak, nahiz eta borondate-adierazpena bere ezagutzaeremura heldu, ez duenean adierazpenaren edukia ezagutzeko urratsa
egiten, eta, hala, igorlearen borondatea zapuzten duenean. Kritika
horren
ondorioz
doktrinaren
eta
jurisprudentziaren
eskutik
“ezagutzaren teoria” argitu izan da, “harreraren teoria” berriaren
bitartez, zeinaren arabera igorlearen borondate-adierazpenaren
efikaziarako, nahikoa izango baita adierazpena hartzailearen ezagutzaeremura heltzea, ustez eta, adierazpenaren existentzia edo edukia
ezagutzen ez duen kasuetan, beraren erruagatik izan dela.
Merkataritza-arloan, ordea, “igorpenaren teoria”ri jarraiki, borondateadierazpen jasotzekoek igortze-une beretik dute eragina (Merkataritza Kodeko
54. art.).

1
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Azkenik, aipatu borondate-adierazpena jasotzekoa den kasuetan, beste
bereizketa bat egitea ezinbestekoa dela, hura substantiboa edo ezsubstantiboa izan ahal den heinean.
Substantiboa balitz, behin borondate-adierazpena igorrita, izaera
autonomoa izango luke, igorleari dagozkion inguruabar subjektiboak
inolako eraginik izan gabe igorritako borondate-adierazpen autonomo
horretan. Igorlea hil edo ezgai deklaratuz gero, borondateadierazpenaren efikazia juridikoa mantentzea posiblea litzateke,
errebokatzeko ahalmena baztertuz.
Aldiz, ez-substantiboa izanik, nahiz eta borondate-adierazpena igorri
egin den, igorleari lotuta jarraitzen du, eta igorleari dagozkion
inguruabar subjektiboen aldaketek adierazpenean eragina izango dute.
Kasu horretan, heriotzak edo ezgaitasunak beren efikazia juridiko eza
zehaztuko dute, errebokazioa egitea posiblea den bezalaxe.
Espainiar ordenamenduan ez da jasotzen substantibotasunaren
inguruko inolako araurik, eta doktrinak eta jurisprudentziak betetzen
dute legeak utzitako hutsunea. Horien esanetan, kontratuei buruz ari
garenean (eta, beraz, gogoratu, borondate-adierazpena jasotzekoa den
heinean), borondate-adierazpenak substantiboak izango dira, kontratua
perfekzionatzen denean, hau da, bi alderdien adostasuna dagoenean
(Kode Zibileko 1257.2 art).

III.

Autonomia pribatua
1. Kontzeptua

Giza borondateak oinarrizko funtzio bat betetzen du subjektuen arteko
ondarezko erlazio juridikoetan. Partikularren borondatea ezinbestekoa
da ondarezko eskubide subjektiboak eta botere berriak sortzea xede
duten erlazio juridikoetan. Ordenamendu juridikoak partikularrei
aukera ematen die, haien interesen arabera, ondarezko erlazio
juridikoak egiteko, arautzeko, zehazteko edo iraungitzeko. Azken finean,
partikularrek erabaki ahal izango dute merkatuan aurrera eramaten
diren eskubide- eta zerbitzu-eskualdaketak zein erregelaren arabera
antolatuko dituzten kasu bakoitzean. Egoera horren oinarrian
kodifikazi-prozesuan bultzaturiko ekonomia-askatasunaren printzipioa
dago, Espainiako Konstituzioko 33. eta 38. artikuluetan islatzen dena.
Zuzenbide pribatuaren arloan, ondarezko erlazio juridikoak antolatzeko
askatasun
hori
autonomia pribatu,
borondate-autonomia
edo
partikularren autonomia izenpean ezagutzen den printzipioa da.
Autonomia pribatuaren printzipioak ahalmena ematen die partikularrei,
borondatezko egintzen bitartez, ondarezko erlazio juridikoak sortzeko,
aldatzeko eta iraungitzeko. eta, halaber, lotesleak diren arau juridikoak
7

eratzeko. Beraz, autonomia pribatuaren kontzeptuak ezaugarri hauek
ditu:
a)

b)

c)

d)

Autonomia pribatua partikularren arteko ondarezko erlazio
juridikoetan dagoen
askatasun-eremuaren adierazlea da.
Ondasunen eta zerbitzuen eskualdaketak ahalbidetzen
dituena eta Espainiako Konstituzioko 33. eta 38. artikuluetan
islatzen dena.
Askatasun hori ondarezko erlazio juridikoak arautzeko
ematen da. Horrek zera dakar: alde batetik, partikularrei
berezkoa eta autonomoa den arauak zehazteko boterea
ezagutzen zaiela; eta, bestetik, gizarteak arau juridikoen
izaera aitortzen diela partikularrek, ondarezko arlo honetan,
zehazten dituzten adostasunezko erregelei. Autonomia
pribatua, bereziki, ondarezko negozioetan da nabarmena,
kontratuetan eta oinordetzan, alegia. KZko 1091. artikuluak
aldarrikatzen duenez “las obligaciones que nacen de los
contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y
deben cumplirse al tenor de los mismos”. Oinordetza-arloan,
bestalde, printzipio honen adierazleak dira 675., 658. eta 667.
artikuluak.
Borondatezko
funtzio
arautzaile
hau
pribatua
eta
partikularren
artekoa
da.
Ez
gaude
ordenamendu
juridikoaren iturri baten aurrean (legea edo ohitura).
Borondatezko arauek izaera erlatiboa dute, ondarezko erlazio
juridikoan parte hartzen duten partikularrei mugatua. Hala
ere, horrek ez du adierazi nahi hirugarrenen aurrean (alderdi
ez direnak) ez duenik inolako indar loteslerik izango, zeren
eta, autonomia modu egokian egikaritzen denean, ondorioz
sorturiko erregela juridikoak ukituriko guztientzat loteslea
izango baita.
Ordenamendu juridikoa da partikularrei ahalmen hau
aitortzen diena. Esan bezala, oinarri konstituzionala,
Espainiako Konstituzioaren 33. eta 38. artikuluetan dago
(jabetza pribatua eta enpresa-askatasuna). Bestetik, Kode
zibilak 1255. artikuluan aldarrikatzen du autonomia pribatu
printzipio hau: “los contratantes pueden establecer los pactos,
cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre
que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden
público”2.

Nahiz eta artikulu honetan bakarrik kontratuak aipatu, doktrinaren
gehiengoak uste du autonomia pribatuaren printzipio orokorra aldarrikatzen
dela, eta, orobat, ezargarria dela ezkontza-eraentzan edo mortis causa negozio
juridikoetan.
2
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2. Edukia eta mugak
Autonomia pribatuaren
jasotzen ditu:

printzipioaren

edukia

adierazpen

hauek

1. Erlazio juridikoak aritzeko askatasuna. Ondarezko erlazio
juridikoak (kontratuak barne) ez dira inposatzen, ekimen pertsonalez
arituak baino. Salbuespenak salbu, hala nola, auto-aseguruak.
2. Erlazio juridikoaren edukia edo arauketa ezartzeko
askatasuna. Ezargarriak diren arauak, klausulak edo baldintzak
borondatez ezartzen dira. Salbuespenak salbu, hala nola, baldintza
orokorrak jasotzen dituzten kontratuek.
3. Negozio mota bakoitza eratzeko askatasuna. Askatasuna ez da
murrizten kontratu tipikoen eremura, atipikoak (legez araututa ez
daudenak) egitea ere posible izango da.
Dena den, autonomia pribatuaren printzipio hau ez da absolutua; bere
mugak ditu. Hain zuzen ere, Kode Zibileko 1255. artikuluan aipatzen
direnak:
a) Legeak.
Arau
aginduzkoek
ezartzen
duten
betetzea
ezinbestekoa izango da. Arlo honetan, arau juridiko gehienak
xedagarriak dira; hau da, partikularrak beste zerbait ez
ezartzekotan ezargarriak diren arauak dira. Dena den, eta
aurrerago ikusiko dugun bezala, zenbait kasutan, kontratu bat
egitean, gerta daiteke alderdietako bat bestea baino ahulagoa
izatea (adibidez, gas-enpresa batekin sinatu behar den
kontratuan); kasu horietarako, eta alderdi ahula babesteko
asmoz, xedaezinak direnak barneratu dira (adibidez,
Kontsumitzaileen eta Usuadioen Lege Orokorrean dauden
arauak).
b) Morala. Gizarte zehatz batean, une eta esparru zehatzean,
indarrean dauden printzipio etiko eta moralak. Izaera
juridikorik ez duten eta aldagarriak diren jokabide-erregelak
dira. Ez dira orokorrak, gizarte zehatz horri lotuta daudelako,
eta ezin dira ezta ere sinesmen erlijioso zehatz batekin
parekatu
(Espainiako
Konstituzioko
16.3
artikulua,
Espainiako Estatuaren izaera akonfesionala aldarrikatzen
baitu). Zenbait kasutan, Kode Zibilak moralari erreferentzia
egin beharrean, ohitura onei egiten die erreferentzia (KZko
1271.3 artikulua).
c) Ordena publikoa. Ordenamendu juridikoak, ondarezko arloan,
jasotzen duen balio juridikoen sistema. Ez daude kode edo lege
zehatz batean zerrendatuak, lege-indarra izango luketen
heinean. Ordenamendu juridikoaren parte dira bai, baina ez
dute zertan idatziz jasota egon. Izan ere, ordenamenduaren
irakurketa bateratu bat eginez ondorioztatzen dira (adibidez,
9

Espainiako Konstituzioaren 1. artikuluaren irakurketa bat
eginez, ondarezko arloko ordena publikoaren edukia
ondoriozta daiteke3).

IV.

Negozio juridikoa: kontzeptua eta motak

Espainiar ordenamenduak ez du negozio juridikoa jasotzen arauzko
kategoria autonomo gisa, Alemaniako Kode Zibilean gertatzen den
bezala. Hala ere —eta batez ere ENNECCERUS, KIPP eta WOLF
autoreen Tratado de Derecho Civil Alemán obraren itzulpena egin
zutenetik JOSÉ ALGUER eta BLAS PÉREZ autoreek)—, espainiar
doktrinak nabarmenki onartu izan du kontzeptu hori, zenbait erakunde
juridikoren eraentza orokorra azaltzeko, hala nola, testamentuena,
kontratuen edo ezkontza eraentzen lanketan.
Gaur egun, negozio juridikoak eraentza orokor gisa betetzen duen
funtzioa eztabaidan jartzen da. Zehazki, Espainiako Estatuan gertatzen
den bezala, zenbait kodetan negozio juridiko mota bat baino gehiago
jasotzen diren heinean —negozio juridikoaren kontzeptua kategoria
autonomo gisa jaso gabe (negozio juridiko mota guztien eraentza orokor
gisa ezarri gabe)—, uste izan da negozio juridikoaren azken funtzio
honek oztopoak baino ez dituela ekartzen. Alegia, teorikoki, negozio
juridikoaren teoriak proposatzen duena da negozio juridiko mota guztiei
ezargarria zaien eraentza orokorra kontratuen eraentza berezian
oinarritua egotea. Praktikan, ordea, gertatzen dena da kontratuen
eraentzak, kategoria orokor gisa, ez duela harrera berdina bestelako
negozio juridikoen arauketan edo aplikazioan (hala nola, oinordetzan
edo ezkontzan). Orduan, zertarako eraentza orokor bat, kasuberezitasunak ezartzea beharrezkoa bada?
Espainiar doktrinak, negozio juridikoaren kategoria orokorra ondarezko
negozio juridikoetarako onartzen du (zerbitzuak eta ondasunak
eskualdatzea helburutzat duten ondarezko negozio juridikoetan); ez,
ordea, familia, pertsona edo mortis causa izaera duten negozio
juridikoetan. Terminologikoki negozio juridikoaren kontzeptua onartzen
da; ez, ordea, beraren batasunerako bokazioa. Izan ere, dogmatikoki,
negozio juridikoaren kontzeptu orokorra eta sailkapena onartzen dira,
autonomia pribaturen adierazle moduan, hortik aurrera legeak negozio
juridiko mota guztiak, banan-banan, arautzen baititu.

1. Kontzeptua
Kontzeptua eratzeko bi premisa hartu behar dira kontuan:

EK-ko 1.1. art.: “España se constituye en un Estado social y democrático de
Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

3
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a)
b)

Borondate pribatuaren existentzia, norberaren interesak
arautzera zuzendua.
Ordenamendu juridikoak onarturiko norberaren interesak
arautzeko botere baten existentzia. Zentzu horretan, negozio
juridikoa autonomia pribatuaren adierazlea da (KZko 1255.
art.)

Hori kontuan hartuz, negozio juridikoaren definizio bat izan daiteke
hau: “egitatezko suposamendu konplexua, borondatezko-adierazpen batek
edo gehiagok osatua, efektuak sortzera zuzendua eta zuzenbidean
onartzen dena, partikularren interesak erregulatzen dituen arau gisa,
borondate pribatutik eratorria den aldetik”.
Beraz, definizio horretan aurki daitezkeen elementuak dira:
1. Borondate-adierazpena (aldez aurretik aztertu duguna).
2. Egitatezko suposamendu konplexua. Borondate-adierazpenaz
gain, beste egitate edo egintza batzuez osatuta dagoena,
ordenamendu juridikoak efikazia juridikoa onar dezan. Adibidez,
borondate-adierazpenaz gain, gauzaren ematea edo forma zehatz
bat galdatzen denean.
3. Borondate pribatutik eratorria. Kanpo geratzen dira izaera
publikoa duten egintza juridikoak, nahiz eta negozio juridiko
publikoetan eraentza zibila, subsidiarioki, ezargarria izan
daitekeen (KZko 4.2 artikulua).
4. Zuzenbidean onartua. Bere existentzia eta efikazia juridikoa
onartzeko beharrezko izango da legez ezarritako ukanbeharrak
eta ezaugarriak betetzea. Negozio juridikoak baliozkoa eta zilegia
izan behar du; horrela ez bada, aurrerago ikusiko dugun bezala,
beraren efikazia juridikoa eragotzi edo oztopatu egiten da.

2. Sailkapenerako irizpideak
Kategoria orokor gisa, negozio juridikoa sailkatzeko zenbait irizpide
erabil daitezke:
1.
Alderdien
ikuspuntutik,
negozioak
aldebikoak edo alde anitzekoak izan daitezke.

aldebakarrak,

Lehenik eta behin alderdi kontzeptua aztertu behar dugu.
Alderdia, azken batean, interes bat da. Errealitate juridikoaren
aldaketan interesa izatea. Horrela, interes bakarra dagoenean,
alderdi bakarra egongo da; bi daudenean, aldiz, bi alderdi.
Haatik, alderdi bakarra egoteak ez dakar borondate-adierazpen
bakarra eta subjektu bakarra egongo direnik, zeren alderdiposizioan pertsona bat baino gehiago eta, beraz, borondateadierazpen bat baino gehiago egon baitaitezke.
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Negozio aldebakarrak dira testamentua, eta jaraunspena onartzea
edo zapuztea, besteak beste. Negozio aldebikoak, berriz,
kontratua (KZko 1254. art.) edo ezkontza. Azkenik, alde
anitzekoak dira sozietate edo elkarte kontratuak, zeinetan, nahiz
eta interes kontrajarririk ez egon (alderdi guztiek baitute helburu
berdina), obligazioen ikuspuntutik jarrera kontrajarriak identifika
baitaitezke.
2. Bizitzak edo heriotzak duten funtzioaren arabera, negozio
juridikoak izan daitezke inter vivos edo mortis causa.
Mortis causa negozio juridiko. Haren efikaziarako alderdietako
baten heriotza ezinbestekoa denean, adibidez, testamentua edo
mortis causa izaerako dohaintzak.
Inter vivos negozio juridiko. Alderdiak bizi diren bitartean efikazia
izatera zuzenduak.
3. Erlazio juridikoen moten arabera, negozio juridikoak izan
daitezke familiarrak eta pertsonalak, edo ondarezkoak.
Negozio juridiko familiarrak eta pertsonalak, adibidez, ezkontza
eta emantzipazioa dira.
Ondarezko negozio juridikoak. Ondasun eta zerbitzuak
eskualdatzea xede duten negozioak, ondarezko erlazio juridikoak
sortu, aldatu edo iraungitzen dituztenak. Multzo horretan sartzen
dira kontratuak eta oinordetza antolatzera bideratutako
negozioak.
4. Ondarean duten eragina kontuan hartuz, negozio juridikoak
izan daitezke xedapenezkoak edo administratzekoak.
Xedapenezko negozio juridikoak. Ondareko aldaketa substantzial
bat gertatzen da, hura transmititzean (salerosketa-kontratua);
aldatzean
(hipoteka)
edo
iraungitzean
(eskubide
baten
errenuntzia). Negozio horiek egiteko ezinbestekoa da jarduteko
gaitasuna izatea.
Administratzeko negozio juridikoak. Ondasunen etekin arrunta
kontserbatzera, ateratzera eta babestera zuzendutakoak, hala
nola errentak jasotzea. Kasu horietan, emantzipatuek duten
gaitasuna nahikoa da.
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19. IKASGAIA: KONTRATUA

AURKIBIDEA: I. Kontratua Kode zibilean.- II. Kontratuaren elementuak: 1. Oro
har. 2. Adostasuna.- III. Kontratuaren objektua: 1. Kontzeptua. 2.
Ukanbeharrak.- IV. Kausa Kode zibilean: 1. Obligazioaren kausa eta
kontratuaren kausa. 2. Kontratuaren kausaren ukanbeharrak.- V. Forma. VI.
Kontratu motak.

I.

Kontratua Kode zibilean

Kontratuaren kontzeptua Kode zibileko 1089., 1091., 1254., 1261.,
1258. eta 1274. artikuluetatik ondorioztatu daiteke. Hauen arabera,
kontratua:
1. Obligaziozko erlazio juridikoen iturria den moduan, kontratua
obligazioak sortzera zuzenduta dagoen adostasuna da.
Kzeko 1254. artikulua: “El contrato existe desde que una o varias
personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar
alguna cosa o prestar algún servicio”.
Kzeko 1089. artikulua: “Las obligaciones nacen de la ley, de los
contratos, y de los actos y omisiones ilícitos o que intervengan cualquier
género de culpa o negligencia”
Kzeko 1258. artikulua: “Los contratos se perfeccionan por el
mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al
cumplimiento de lo exprésamente pactado, sino también a todas las
consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe,
al uso y a la ley”.
Kzeko 1088. artikulua: “Toda obligación consiste en dar, hacer
o no hacer alguna cosa”.
2. Kontratua, adostasunaren adierazle gisa, autonomia
pribatuaren eremuan buruturiko egintza juridikoa da, alegia, alderdien
artean arau juridiko pribatuak ezartzera bideratzen dena.
Kzeko 1091. artikulua: “las obligaciones que nacen de los
contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben
cumplirse al tenor de los mismos”.
3. Eskualdaketak egiteko bide arruntena da. Alderdien interes
ekonomikoak asetzeko ordenamendu juridikoak partikularren esku
jartzen duen tresna juridikoa.
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Kzeko 1274. artikulua: “En los contratos onerosos se entiende por
causa, para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa
o servicio por la otra parte; en los remuneratorios, el servicio o beneficio
que se remunera, y en los de pura beneficiencia, la mera liberalidad del
bienhechor”.

Obligaziozko erlazio juridikoen iturri gisa, kontratua den egintza
juridikoa jaio bezain laster hil egiten da, kreditu eskubideari eta
betebehar zehatzari sarrera emanez. Hala ere, kontutan hartu behar da,
egintza horren bidez errealitatean eman den aldaketak bere islara duela
sortu izan den kontratuzko erlazio juridiko berrian, alderdiek
adostutako eskubidez, obligazioz, betebeharrez eta kargaz osatuta
dagoena, eta kreditu eskubidearen eta obligazioaren egikaritza
baldintzatuko dutena.
Erlazio kontraktualaren subjektuak alderdiak dira. Edukia berriz,
alderdiek inposaturiko jokabide erregelak, alegia, alderdiei esleituriko
ahalmen eta betebeharren multzoa (Kzeko 1091. art).
Azkenik,
objektua, alderdien adostasunek bat egiten duten gizarte-errealitatearen
eremua da.
Teknikoki, kontratua:
a) Adostasunezko egitura bat da: kontratuaren eraketarako eta,
azken batean, kontratuzko erlazio juridikoa existitzeko
adostasuna ezinbestekoa da (Kzeko 1258. eta 1278.
artikuluak).
b) Bakarrik sortu ahal ditu obligaziozko erlazio juridikoak,
eskubide errealen jaiotza baztertua dago.
c) Kostubidezkoak edo dohainezkoak diren ondarezko erlazioen
eremuan, ondasunak eta zerbitzuak eskualdatzera zuzenduta
dago (Kzeko 1274. artikulua).

II.

Kontratuaren elementuak

1. Oro har
Kzeko 1261. artikuluak agintzen duenez, ez da kontraturik egongo
adostasuna, objektua eta kausa ez badago.
Kzeko 1261. artikulua: “No hay contrato sino cuando concurren los
requisitos siguientes:
1º Consentimiento de los contratantes.
2º. Objeto cierto que sea materia del contrato.
3º. Causa de la obligación que se establezca.”
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Era berean, kontutan hartu behar da Kzeko 1278. eta 1279. artikuluek
formari buruz diotena. Arau orokor gisa, alderdiek forma askatasuna
izango dute kontratua perfekzionatzeko, beti ere, aurrerago ikusiko
dugunez, legeak formari beste izaera edo funtzioa esleitzen ez dion
bitartean.
Kzeko 1278. artikulua: “Los contratos serán obligatorios,
cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en
ellos concurran las condiciones esenciales para su validez”.
Kzeko 1279. artikulua: “Si la Ley exigiere el otorgamiento de
escritura u otra forma especial para hacer efectivas las obligaciones
propias de un contrato, los contratantes podrán compelerse
recíprocamente a llenar aquella forma desde que hubiese intervenido el
consentimiento y demás requisitos necesarios para su validez”.

2. Adostasuna
Aipatu den gisa, kontratuak adostasunezko egitura dauka, alegia,
alderdien adierazpenen bat-egitea funtsezkoa baita. Adostasuna
ukanbehar garrantzitsuena da, kontratua bera definitzen baitu.
Adostasuna, objektu komuna duten bi edo gehiago borondate
adierazpenen adierazlea da. Adostasuna osatzen duten bi adierazpen
hauek ESKAINTZA eta ONARPENA dira. Gainera, adostasuna,
kontratua existitzeko elementu gisa, beste bi ukanbeharrak jasotzen
ditu: objektua eta kausa. Zentzu honetan, adostasuna, azken bi hauek
kontratuan barneratzea ahalbidetzen duen tresna da (Kzeko 1262. 1.
artikuluak dionez: “El consentimiento se manifiesta por el concurso de la
oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el
contrato”.)
Aurreko baieztapena kontutan hartuz, bi adostasun mota bereiztu
daitezke: kontratuzko adostasuna eta adostasun kausala.
Kontratuzko adostasuna, objektuarekiko adostasunezko akordioa
da. Adostasuna da objektua adierazteko baliabide teknikoa. Ez litzateke
kontratuzko adostasuna egongo, objekturik edo materiarik ez balego.
Adostasun Kausala, kausarekiko adostasunezko akordioa da.
Aurreko kasuan ez bezala, gerta daiteke alderdiek esanbidez ez
adieraztea zein den, nahiz eta egoera honek bere existentzia baztertu ez
(Kzeko 1277. artikulua, “aunque la causa no se exprese en el contrato,
se presume que existe y que es lícita mientras el deudor no pruebe lo
contrario”).
Adostasuna baliozkoa eta efikaza izateko beharrezkoa da alderdiek
jarduteko gaitasuna izatea (adin nagusia izatea eta ez gaitua ez egotea);
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horrela ez bada, beharrezkoa izango da ordezkariaren parte hartzea.
Nahiz eta posiblea den zenbait kontratuetarako legeak gaitasun erregela
bereziak ezartzea.
Kzeko 1263. artikulua: “No pueden prestar consentimiento:
1º Los menores no emancipados.
2ºLos emancipados.”

Kzeko 1264. artikulua: “La incapacidad declarada en el artículo
anterior está sujeta a las modificaciones que la ley determina, y se
entiende sin perjuicio de las incapacidades especiales que la
misma establece”.

III.

Kontratuaren objektua
1. Kontzeptua

Arauketa: Kzeko 1261. 2. artikulua eta 1271-1273. artikulu bitartean.
Kode zibilak ez du objektua definitzen. Legean, objektua (materia)
oinarrizko elementu gisa galdatzen da (Kzeko 1261. 2. art), eta honek
bete behar dituen ezaugarriak ezartzen dira (Kzeko 1271-1273.
artikuluak). Berez, azken hauek kontutan hartuz, badirudi objektua
gauza eta zerbitzuekin identifikatu egiten dela.
Aurreko egoeraren ondorioz, doktrina mailan era ezberdinean definitzen
da objektua. Hala ere, gehiengoaren ustez, DE CASTRO irakasleak
proposaturiko definizioa jarraiki, objektua da: “alderdiek, ospatuko
duten kontratu motaren arabera, mugatu egiten duten giza-errealitate
eremua, zeinaren gain bere adostasuna adierazten duten”.
Objektuaren kontzepzio zabal honen ikuspuntutik, objektua bereizten
da:
-

-

Gauza eta zerbitzuetatik. Hauek objektua dira, baina ez dira
kontratuaren materia (eduki) bakarrak. Bestela, zenbait
kontratuetan ezingo genuke objektuari buruz hitz egin
(adibidez: sozietate kontratua).
Prestazioetatik. Hau baita obligazioaren objektua.
Obligazioetatik. Hau baita kontratuaren bitartez lortu nahi den
ondorio juridikoa.
Kontratuaren edukitik. Alderdiek beraientzat ezartzen duten
erregelaz osatuta baitago (Kzeko 1091. artikulua).
Lortu nahi den helburutik. Alderdiek duten interes praktikoa
baita hau.
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2. Ukanbeharrak
Kzeko 1271-1273. artikuluek agintzen duten moduan, objektuaren
ukanbeharrak dira: existitzea, ahalgarria (posible izatea), zilegia eta
zehazgarria izatea.
1. Existentzia (Kzeko 1262. artikulua).
Existentziari buruz hitz egiten denean badirudi gauza zehatz bati buruz
ari garela. Horrela, kontratuaren objektua izateko beharrezkoa izango
da kontratua eratzeko unean gauza hori existitzea. Hala ere, kontutan
hartu behar da etorkizuneko gauzak ere izan daitezkeela kontratuaren
objektua, beti ere, etorkizuneko existentzia hori posiblea bada eta, era
berean, legeak ez badu debekatzen (adibidez, Kode zibileko 1271.2. edo
635. artikuluetan aurreikusten den gisa).
2. Ahalgarria (posible izatea).
Kzeko 1272. artikuluak dionez, “no podrán ser objeto del contrato las
cosas o servicios imposibles”.
Gauza bat denean objektua, posiblea izan behar da, existitu behar da.
Era berean, zerbitzua denean objektua, berau, gauzatzea posible izan
behar da (“gauzatze” kontzeptu honen barne, jarduera aktiboak zein
pasiboak biltzen direlarik). Dena den, artikuluak ahalgarriak diren
gauza edo zerbitzuei buruz hitz egitea baino, hauen ezintasunari buruz
ari da.
Obligaziozko erlazio juridikoen Teoría Orokorra ikastean ikusi dugun
moduan, objektuaren (bai obligazioarena eta, orain, kontratuarena)
ezintasuna mota ezberdinetakoa izan daiteke: jatorrizkoa edo eratorria;
osoa edo partziala eta absolutua edo erlatiboa. Era honetan, kontratua
deuseza izango da (baliorik eta efikaziarik gabekoa) objektua jatorriz,
osoki eta modu absolutuan posiblea ez denean. Berriz, ezintasuna
eratorria, partziala edo erlatiboa bada ezargarria den inefikazia edo
efikazia eraentza ezberdina izango da, kasu-kasu:
a) Ezintasuna eratorria den kasuetan, alderdi bati egozgarria
bazaio, ez-betetze kontraktualaren aurrean egongo ginateke. Horrela ez
bada, obligazioa edo obligazioak iraungiko dira (oinarria: Kzeko 1182.
artikulua).
b) Ezintasuna partziala denean, printzipioz kontratuaren
deuseztasuna suposatuko du, beti ere, alderdiek kontratuaren efikazia
mantentzea akordatzen ez badute, prestazioaren betetzea partziala izan
arren. DIEZ-PICAZO-ren ustetan, kasu hauetan posible litzateke Kzeko
1460. 2. artikuluak salerosketa kontraturako aurreikusten duena
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analogiaz aplikatzea (“si el objeto del contrato fuere imposible en parte, el
contratante acreedor de la prestación parcialmente posible podrá optar
entre desistir del contrato o reclamar la parte posible con una
proporcional corrección o reducción de la contraprestación a su cargo”).
d) Azkenik, ezintasuna erlatiboa bada (pertsona batzuk bete ezin
dutenean, baina beste batzuk bai), zerbitzua objektutzat duten
kontratuetarako, aukera ezberdinak proposatu ditu doktrinak:
I. Alderdiak, fede onez jokatuz, ezintasunaren berri ez
bazuen, errorearen tratamendu bera emango zaio.
Ezagutzen bazuen berriz, kalteak ordaintzera behartua
egongo da alderdia (DIÉZ-PICAZO).
II. Jatorrizkoa bada, sortutako kalteak ordaintzeko
obligazioaz gain, kontratuaren inexistentzia dakar
(ALBALADEJO).
III. Kontratua deuseza izango da, beste hirugarren batek
prestazioa aurrera eraman dezakeela akordatu dutenean
izan ezik. Edozein kasutan, iruzurra egon bada, kalte
galerak ordaintzeko obligazioa egonez (SANCHO
REBULLIDA).
IV. Kontratu pertsonalen eta txit-pertsonalen artean
ezberdindu behar da. Lehenengo kasuan, beste
hirugarren
batek
bete
dezakeenez
zerbitzua,
kontratuaren existentzia mantentzea posible izango da.
Txit-pertsonaletan aldiz, kontratua deuseza izango da,
fede txarra egonik, sortutako kalteak ordaintzeko
obligazioa sortuz (GETE-ALONSO).

3. Zilegia izatea.
Kzeko 1271. 1. eta 3. ataletan ezartzen den gisa:
“1º. Pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no están
fuera del comercio de los hombres, aun las futuras. […].
3º. Pueden ser igualmente objeto de contrato todos los servicios que
no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres”.
Gauzen kasuan, merkataritzakoak izan behar dira. Beraz, kanpo
geratzen dira jabari publikoko ondasunak (Kzeko 339. artikulua eta
hurrengoak), herri-ondasunak (Espainiar Konstituzioko 132. artikulua)
eta ondarezko izaera ez duten ondasunak (hala nola, pertsonen egoera
zibila eta bere ezaugarri fisiko zein psikikoak). Kontutan hartu behar
da, zenbait gauzen merkataritza mugatua dagoela (adibidez, drogak edo
armak), baina honek ez du esanahi, objektua, berez, ez zilegia denik.
Kontratua muga administratiboen edo penalen aurka egin bada,
deuseza izan daiteke kausa ez zilegia edo xedaezinak diren arauak
kontrakartzen dituelako, baina ez, objektua ez zilegia delako.
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Zerbitzuen kasuan, legea edo ohitura onen aurkakoa ez izatea (adibidez,
proxenetismoa edo bizitza osorako ezarritako zerbitzu errentamendu
kontratuak ez-zilegiak lirateke).
4. Zehazgarria izatea.
Kzeko 1273. artikuluaren aginduz, “el objeto del contrato debe ser una
cosa determinada en cuanto a su especie. La indeterminación en la
cantidad no será obstáculo para la existencia del contrato, siempre que
sea posible determinarla sin necesidad de nuevo convenio entre los
contratantes”.
Objektua zehaztean, bi fase bereiz daitezke:
a)

Hasierako fasea, kontratua eratzeko unean era
absolutuan egiten den zehaztapena.
b) Ondorengo fasea edo zehazgarritasun unea, behin
kontratua eraturik eman daitekeena, akordaturiko
irizpideen bitartez.

Objektua zehazteko irizpideak izan daitezke objektiboak edo
subjektiboak. Posiblea da hirugarren batek zehaztea objektua zein
izango den, hala ere, ez da onartzen alderdietako batek zehaztea (Kzeko
1256. artikulua), salbuespenak salbu (adibidez, zenbait errentamendu
kontratuetan gertatzen den gisa, errenta ezartzerakoan). Alderdiek,
hirugarrenari objektua zehazteko irizpideak adierazi ahal dizkiote,
bestela, hirugarrenak askatasuna izango du, fede onez jokatzeko
agindupean (Kzeko 7. eta 1258. artikuluak).

IV.

Kausa Kode zibilean

1. Obligazioaren kausa eta kontratuaren kausa
Arauketa: Kzeko 1261. 3.º artikulua eta 1274-1277. artikulu bitartean.
Kode zibileko 1261. 3.º eta 1274. artikuluak kontutan hartuz bi kausa
mota bereizten dira, obligazioaren kausa eta kontratuaren kausa.
a) Obligazioaren kausa.
Kode zibileko 1261. 3º. artikuluaren arabera, “no hay contrato sino
cuando concurren los requisitos siguientes: […] 3º causa de la obligación
que se establezca”.
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Obligazioaren kausa, juridikoki betebehar baten jaiotza arrazoitzen
duen elementua da. Kausa mota hau tipikoa, iraunkorra, aldaezina
(numerus clausus), eta ondarezko izaerarik gabekoa da.
Kode zibileko 1274. artikuluak dionez4, kausa:
-

Kostubidezko kontrauetan, prestazioa edo prestazioa betetzeko
promesa da.
Dohaineko kotratuetan, eskuzabaltasuna da (liberalitatea), eta,
Ordainsarizko kontratuetan, saritu nahi den egintza burutu
izana.

Obligazioaren kausa kontratuaren funtsezko elementua da, edozein
eskubidearen esleipenak (kasu honetan, kreditu eskubidearena),
arrazoitua egon behar duen heinean. Ildo honetan, kontratu berean
kausa ezberdinak aurki daitezke, zenbat eta obligazio nagusi, hainbat
kausa egonez.
b) Kontratuaren kausa.
Kontratuak, merkatuan eskubideak eta zerbitzuak eskualdatzeko
bidezko tresna izanik, bere kausa, kontratuak betetzen duen ondarezko
funtzioarekin identifikatzen da. Dena den, kontutan hartu beharko da
baita ere alderdiek kontratuaren bitartez lortu nahi duten xedea edo
asmo praktikoa zein den. Bi Kontzeptua hauek (ondarezko funtzioa, zein
xedea) funtsezkoak baitira kontratuaren kausa zer den ulertzeko.
Kontratuaren kausak, kontratuen funtzioa eta sailkapena zehazten du,
aldi berean, zenbait arau juridikoen aplikazioa ahalbidetzen duelarik.
Horrela
1. Kode zibileko 1274. artikuluaren arabera, maila abstraktuan,
kontratuak betetzen duen funtzioa kostuzkoa edo dohainezkoa izango
da (gauza eta zerbitzuen elkartrukatzearen ideiak erakusten du
kostuzko edo dohainezko funtzioa duen). Kostuzko edo dohainezko
kausa edo funtzio generiko hau, kontratu mota eta jakin bakoitzean
zehaztu egiten da, kontratu horren kausa zehatza agerraraziz. Horrela,
adibidez, salerosketa kontratuaren kausa generikoa kostuzkoa bada,
zehatza, berriz, gauza eta ordainsariaren arteko trukean gauzatzen da
(Kzeko 1445. artikulua)5.
4

Kode zibileko 1274. artikuluak dio: “en los contratos onerosos se
entiende por causa, para cada parte contratante, la prestación o promesa
de una cosa o servicio por la otra parte; en los remuneratorios, el servicio
o beneficio que se remunera, y en los de pura beneficencia, la mera
liberalidad del bienhechor”.
5 Kontratua atipikoa denean, modu orkorrean finkatu ahal izango den kausa
bakarra generikoa izango da (kostubidezkoa edo dohainezkoa). Kontratua legez
jasotzen ez den bitartean, kausa zehatza esleituta ez duelarik izango.
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Ildo honetan, alderdiek dituzten nahi edo xede subjektibo zehatzak, ez
dira printzipioz kausa kontzeptuarekin nahastu behar. Baina, alderdiek
kontratuaren parte gisa barneratzen badituzte nahi edo xede subjektibo
hauek (akordio kausala deritzona), kontratu horren kausa zehatza
finkatuta geratuko da, datu subjektibo horien bitartez. Horrela,
demagun salerosketa kontratua perfekzionatzean erosleak eta
saltzaileak zehazten dutela lur-sailaren salerosketa bakarrik burutuko
dela eraikitzea posiblea bada. Kasu honetan, kausa generikoa
kostuzkoa den moduan, zehatza, eraikitzeko egiten den salerosketa
izango da.
2. Kontratuaren kausak kostuzko eta dohainezko kontratuen
arteko bereizketa mugatzen du.
Kostubidezko kontratuetan, bi alderdientzat kostu ekonomiko bat dago;
alderdi baten prestazioari beste alderdiarena egokitzen zaio (kontraprestazioa). Dena den, nahiz eta alderdi bientzat kostu ekonomiko bat
egon, gerta daiteke bi prestazioen artean proportzionaltasun
ekonomikoa egotea edo ez. Berau mantentzen bada, baliokidezko
kontratu baten aurrean egongo gara. Bestela, ausazko kontratua izango
da, non, alderdi bakoitzaren edo baten prestazioa zoriaren arabera
egongo da finkatuta, oreka ebakiz (adibidez: joko eta apustuak edo
bizitza aseguruak).
Dohainezko kontratuetan, alderdi batek bestearen alde prestazio bat
beteko du, azken honek ezer eman edo egin gabe. Hauen barne
ordainsarizko kontratuak bilakatzen dira, non, gertatutako egintza
batengatik ordainean zerbait eman edo egiten da. Azken kontratu
hauetan, kausa egoteko, beharrezkoa izango da ordaindu nahi den
egitatea edo zerbitzua gertatu izatea.
3. Azkenik, aurreratu dugun moduan, kontratuaren kausak
zenbait arau juridikoen aplikazioa zehazten du (arau kausalak
izenekoak). Arau hauen helburua, ezarritako funtzioak betetzen direla
bermatzea eta autonomia pribatua mugatzea da. Hala nola, Kostuzko
kontratuetan, Kzeko 1475. eta 1563. artikuluetan jasotzen direnak
(saneamendu eraentzak) edo dohainezkoetan, Kzeko 654. eta 655.
artikulukoak (gehiegizko dohaintzen eraentza).

3. Kontratuaren kausaren ukanbeharrak
Kzeko 1274. eta 1277. artikulu bitartean ezartzen denez, kausaren
ukanbeharrak hiru dira:
1. Existitzea.
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Kode zibileko 1275.artikuluak dio: “Los contratos sin causa, o con causa
ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a
las leyes o a la moral”.
Era berean, 1277. artikuluak zehazten duenez: “Aunque la causa no se
exprese en el contrato, se presume que existe y que es lícita mientras el
deudor no pruebe lo contrario”.
Beraz, kontratua deuseza ez izateko, kausa existitu behar da,
kontrakoa frogatzen ez den bitartean, kausa dagoela sumatzen da.
2. Zilegia izatea.
Kzeko 1275. artikuluak ezartzen duenaren arabera, kontratuaren
kausa zehatzak ezingo du legea edo morala aurkatu.
3. Egiazkoa izatea.
Kzeko 1276. artikuluaren aginduz: “La expresión de una causa falsa en
los contratos dará lugar a la nulidad, si no se probase que estaban
fundados en otra verdadera y lícita”.
Egiazkoa ez den kausa izan daiteke, alde batetik, gezurrezkoa [benetako
kausa bat existitzen dela agerrarazi nahi denean (simulazio kasuak)]
edo, bestetik, errakuntzazkoak (akordio kausala ezartzean, kausaren
inguruko errorea ematen denean). Bi egoera hauek, ikusiko dugun
moduan, bere islara izango dute kontratuen inefikazia-eraentzan.

V.

FORMA

Arauketa: Kzeko 1278-1280. artikulu bitartean.
Zentzu orokor eta dogmatikoan, borondate adierazpen guztiek forma
bat hartzen dute. Barne nahia forma zehatzaren bitartez (hitza, zeinu
edo ekintza) kanporatzen da beti, haatik, arau orokor gisa, baieztatu
daiteke borondate adierazpen guztiak formalak direla.
Kontratuaren formari buruz hitz egiten dugunean, legeak edo alderdiek,
kontratuaren baliozkotasunerako edo efikaziarako, galdatzen duten
gehigarrizko ukanbehar bat gisa aztertzen dugu. Elementu gehigarri
honek, beraz, ez du beti funtzio berdina betetzen. Batzuetan adierazpen
tresna soila den bitartean, besteetan kontratuaren baliozkotasunerako
edo zenbait efektuen sorrerarako beharrezkoa den ukanbeharra da.
Arrazoi honegatik,
forma mota ezberdinak bereizten dira. Azter
ditzagun banan-banan:
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a) Forma ad substantiam edo ab solemnitatem, kontratuaren
baliozkotasunerako beharrezkoa denean elementu formala, alegia,
kontratua forma zehatz batetan egina egotea beharrezkoa denean
(adibidez, eskritura publikoa). Forma faltan, kontratua deuseza
litzateke.
b) Forma ad probationem, kontratua existitzen dela frogatzeko
balio duena. Kontratua existitzen da, baliozkoa eta efikaza da nahiz eta
forma zehatz batetan jasota ez egon. Berez, kontratua egiteko alderdiek
erabili duten forma balio izango du kontratuzko erlazio juridikoaren
existentzia frogatzeko.
d) Forma ad exercitium edo ad utilitatem, kontratutik
ondorioztatzen diren obligazioen betetzerako beharrezkoa den forma.
Alderdien artean, kontratua baliozkoa eta efikaza izango da, nahiz eta
adierazitako forma zehatz horretan jasota ez egon. Baina, bere efikazia
hirugarrenen aurrean aurkatu ahal izateko edo bestelako efektu batzuk
lortzeko, alderdi batek besteari galdatu ahal izango dio forma zehatz
hori gauzatua izan dadila.
Kode zibilak elementu formalaren eraentza, bere 1278-1280. artikulu
bitartean jasotzen du. Printzipioz, Kzeko 1278. artikuluak agintzen
duenez, forma askatasuna dago. Alderdiek nahi duten forman burutu
ahal izango dute kontratua, elementu hau, ez baita kontratuaren
funtsezko ukanbehar gisa jasotzen. Forma, beraz, kontraturen
existentzia eta efikazia frogatzeko balio du (forma ad probationem).
Kzeko 1278. artikulua: “Los contratos serán obligatorios,
cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en
ellos concurran las condiciones esenciales para su validez”.
Dena den, Kode zibileko hurrengo bi artikuluak irakurtzen baditugu
(Kzeko 1279. eta 1280. artikuluak), badirudi aurreko artikulua
kontrajartzen dutela, forma zehatza eskatzen duten heinean.
Kzeko 1279. artikuluak dio: “Si la ley exigiere el otorgamiento de
escritura u otra forma especial para hacer efectivas las obligaciones
propias del contrato, los contratantes podrán compelerse recíprocamente
a llenar aquella forma desde que hubiese intervenido el consentimiento y
demás requisitos necesarios para su validez”.
Kzeko 1280. artikuluak dio: “Deberán constar en documento
público:
1º. Los actos y contratos que tengan por objeto la creación,
transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes
inmuebles.
2º. Los arrendamientos de estos mismos bienes por seis o más
años, siempre que deban perjudicar a terceros.
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3º. Las capitulaciones matrimoniales y sus modificaciones.
4º. La cesión, repudiación y renuncia de los derechos hereditarios o
de los de la sociedad conyugal.
5º. El poder para contraer matrimonio, el general para pleitos y los
especiales que deban prestarse en juicio; el poder para administrar
bienes, y cualquier otro que tenga por objeto un acto redactado o que
deba redactarse en escritura pública, o haya de perjudicar a tercero.
6º. La cesión de acciones o derechos procedentes de un acto
consignado en escritura pública.
También deberán hacerse constar por escrito, aunque sea privado, los
demás contratos en que la cuantía de las prestaciones de uno o de los
dos contratantes exceda de 1500 pesetas”.
Doktrinak eta Jurisprudentziak azaltzen duten moduan, ez da
kontraesanik ematen, baizik eta, forma askatasuna arau orokorra bada
ere, forma, zenbait kontratuetan edo zenbait efektuen lorpenerako
(adibidez, erregistroan inskribatzea; akzio judizial bat tarteratzeko,
etab), alegia, baliozkotasunerako (forma ad solemnitatem) edo
efikaziarako (forma ad exercitium) galdatzen den elementua da. Bi forma
mota hauen adierazpena dira, beste artikuluetan edo legeetan
adierazten direnaz gain, 1280. artikuluan jasotzen diren supostuak.

VI.

KONTRATU MOTAK

Kontratuak izan daitezke:
1. Legez araututa dauden edo ez kontutan hartuz, kontratu
tipikoak eta atipikoak bereizten dira. Azken hauek, ez dira legez jasota
egongo, eta beraz, alderdiek ezarritakoaren eta kontratuen teoria
orokorraren arabera arautuko dira.
Ez ditugu nahastu behar kontratu tipiko eta atipikoak, kontratu izendun
(legezko izena daukatenak) eta izengabeekin (legezko izena ez dutenak).
Nahiz eta, orokorrean, baina ez salbuespenik gabe, kontratu tipikoak,
izendunak izaten diren.
2. Kontratuaren efikaziarako adostasuna nahikoa den edo ez
kontutan hartuz, adostasunezko kontratua eta kontratu errealak
desberdintzen ditugu. Azkeneko kasuan, adostasunaz gain, gauzaren
entrega beharrezkoa izango da. Beraz, kontratua existituko da,
alderdiek, kausa eta objektuaren gaineko adostasuna adierazten
dutenetik. Baina, bere efikazia ez da emango, gauza entregatzen ez
bada (adibidez, gordailua, mailegu edo komodato kontratuak).
3. Sortzen duten obligazio kopurua kontutan hartuz, aldebateko
kontratuak eta aldebiko kontratuak bereizten dira. Lehenengoetan,
obligazioa bakarrik izango du alderdi batek, besteetan berriz, bi
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alderdiei egokitzen zaizkie (sinalagma bat osatuz edo ez). Bestalde, ez
dugu sailkapen hau, aldebateko edo aldebiko negozio juridikoekin
nahastu behar. Gogoratu, esan genuenez, alderdi kopurua irizpidetzat
hartzen badugu negozio juridikoen sailkapen hau egiteko (ez obligazio
kopurua), kontratuak beti direla aldebiko negozio juridikoak.
5. Azkenik, sortarazten duten efikazia kontutan hartuz,
obligaziozko
eta
transmisiozko
kontratuak
bereizten
dira.
Lehenengoetan, kontratuak ez ditu obligazioak baino sortzen.
Transmisiozkoek berriz, eskubide erreal berriak sortarazten dituzte.
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20. IKASGAIA. KONTRATUAREN ERAKETA

AURKIBIDEA. I. Aurreko tratuak: 1. Kontzeptua. 2. Kontratuaren aurreko
erantzukizuna. II. Kontratua eskaintzea: 1. Kontzeptua eta eskaintzaren
betebeharrak. 2. Eskaintza enkante publikoan eta publikoari eskaintzea. 3.
Eskaintza iraungitzea eta errebokatzea. III. Onartzea. IV. Akordioa eratzen den
garaia eta kontratua gauzatzea. V. Pilaka eta masan kontratatzea: atxikitzekontratua eta kontratuaren baldintza orokorrak. VI. Aurrekontratua. VII.
Arauzko kontratuak.

I.

Aurreko tratuak

Kontratua eratzen da adostasuna osatzen duten eskaintzak eta
onarpenak bat egiten dutenean. Kode Zibileko 1258. artikuluan
oinarrituz, eskaintza eta onarpena kontratuen eraketa eta existentzia
zehazten duten aldebakarreko borondate-deklarazioak dira.
KZko 1258. artikulua: Los contratos se perfeccionan por el
mero consentimiento, y desde entonces obligan no sólo al cumplimiento
de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que,
según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la Ley.
Gerta daiteke, ordea, eskaintza eta onarpena eman aurretik,
aurretiazko harreman batzuk ezartzea kontratuaren alderdi izan
daitezkeen pertsonen artean, eta kontratuaren objektu izango den
materiaren inguruan. Harreman horiei aurretratu izena ematen zaie.

1. Kontzeptua
Aurretratuei buruz hitz egiten da, kontratuaren eskaintza egin baino
lehen, alderdiek kontratuan jasoko dituzten baldintzei edo bestelako
inguruabarrei buruz hitz egiten dutenean (AGE, 2000ko apirilaren
11koa).
Espainiako Zuzenbidearen arabera, aurretratuen ondorioz ez da
alderdien artean erlazio juridiko bat eratzen, ez badira alderdientzat
eskubideak eta obligazioak ezartzen. Hala ere, nahiz eta erlazio
juridikorik ez sortu haien artean, helburua kontratua sinatzea denez,
aurretratuak egitean, alderdiei ondarezko eskubideen egikaritzan
galdatzen diren erregela eta printzipio berdinak betetzea galdatzen zaie.
Juridikoki, aurreko giza erlazio horrek behar juridikoak sortzen ditu,
eta urratuz gero, zigor baten objektu izan daiteke. Zehazki, alderdiek
fede onaren eta egiazkotasun-printzipioen arabera jokatu beharko dute
(Kode Zibileko 7.1 eta 1258. artikuluak), eta obligazioa egongo da
kontratuaren ezaugarri eta baldintza teknikoen edo objektuaren
ezaugarrien inguruko informazioa elkarri emateko. Azkenean kontratua
eratzen bada, baldintza horiek aldatzeak kontratuaren efikaziari eragin
diezaioke.
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Aurretratuak egoteak ez ditu alderdiak beren jarrera mantentzera
behartzen, ezta kontratua sinatzera obligatzen ere. Berezko garrantzia
kontratua sinatzen denean agertzen da; izan ere, aurretratuetan ager
daitezke adostasuna akastun egiten duten deuseztagarritasun-kausak
[dolua (KZko 1269. eta 1270. artikuluak), indarkeria edo mehatxua
(KZko 1267. artikulua)].

2. Aurretratuen
haustura.
erantzukizuna

Kontratuaren

aurreko

Alderdi batek aurretratuak hausten dituenean, erabaki beharko da
beste alderdiak erantzukizuna galda diezaiokeen sorturiko kalteengatik.
XIX. mendeko alemaniar doktrinak culpa in contrahendo izeneko teoria
landu zuen arazo horri aurre egiteko, eta aurretratuak hausten dituen
alderdiari erantzukizuna galdatzeko aukera ahalbidetu zion. Espainiar
ordenamenduari dagokionez (Alemanian edota Italian ez bezala),
kontratuzko eta kontratuz kanpoko erantzukizuna soilik arautzen denez,
ez dago aurretratuak haustearen ondorioz sortzen den egoerari erantzun
zuzena emateko esanbidezko erregelarik.
Aurretratuetan parte hartzen duten pertsonen arteko lotura juridiko
ezak, printzipioz, erantzukizuna galdatzeko aukera galarazten du. Dena
den, aurretik aipatu ditugun jokaera-erregelak kontuan izanda (fede
ona eta egiazkotasun-printzipioak), posible litzateke sortutako kalteak
ordaintzeko obligazioa sortzea, aurreko tratuak hautsi dituen alderdiak
horiek errespetatu ez baditu. Hala nola, zein izango da erantzukizun
mota horren oinarri juridikoa?
Espainiar doktrinaren gehiengoaren ustez, KZko 1902. artikulua
ezargarria izango da (kontratuz kanpoko erantzukizuna), beti ere,
ulertzen badugu erantzukizuna egongo dela alderdietako batek,
baliozkoa den arrazoirik gabe, eta beste alderdia kontratua
perfekzionatuko dela sinestera eraman ondoren, aurretratuak hausten
dituenean. Ildo horretatik, erantzukizun mota hori ezartzeko, honako
hauek izango dira beharrezko betebeharrak:
1.- Aurretratuen existentzia.
2.- Kontratua perfekzionatuko denaren aldeko konfiantzazko
egoera bat sortzea.
3.- Ikuspegi objektibo batetik, aurretratuak hausteko baliozko
arrazoirik ez egotea, sortutako konfiantzazko egoeraren eta
negozio juridikoen usadioen aurka jokatuz.
4.- Benetako kalte bat sorraraztea.
5.- Kaltea jokabide zehatz horren ondorio izatea (kasualitateharremana).
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Kalteak ordaintzeko obligazio horretan jasotzen dira kontratua egin den
konfiantzan egindako gastuak, beti ere, zehatzak badira. Hala ere, ez
ditu jasotzen harremanak haste soilagatik egindako gastuak (kontratua
egin izanaren aldeko konfiantza-egoera sortu gabe eginikoak), ezta lortu
gabeko irabaziak ere (lucro cesante).

II.

Kontratua eskaintzea

1. Kontzeptua
eta
eskaintzaren
betebeharrak.
Eskaintza
enkante
publikoan
eta
publikoari
eskaintzea
KZko 1262.I artikuluan adierazten denez, kontratuzko borondateadierazpenak dira ESKAINTZA eta ONARPENA.
Honela dio KZko 1262.I artikuluak: el consentimiento se
manifiesta por el concurso de la oferta y de la acepatación sobre
la cosa y la causa que han de constituir el contrato.
Eskaintzaren bitartez, harkorra den aldebakarreko borondateadierazpen legez, kontratu bat egitea proposatzen zaio beste pertsona
bati. Era horretan, eskaintza onartzen denetik kontratua eratuko da,
eta alderdien arteko lotura juridikoa eta obligazioak sortuko dira (KZko
1258. artikuluak xedatzen duenez: los contratos se perfeccionan por el
mero consentimiento, y desde entonces obligan no sólo al
cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas
las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la
buena fe, al uso y a la Ley).
Definizio bat emate aldera, ESKAINTZA da aldebakarreko borondateadierazpena, pertsona bati edo batzuei zuzendua, zeinaren bitartez
kontratu bat sinatzeko proposamena egiten baita.
Eskaintzaren betebeharrak:
1.- Osatua egotea; alegia, egingo den kontratuaren oinarrizko
inguruabarrak jasotzea, nahikoa izanik beste alderdiaren onarpena
kontratua eratua izan dela ulertzeko.
2.- Eskaintza onartzekotan, obligazio bat bereganatzeko berezko
borondate-adierazpen bat izatea.
3.- Eskaintza, harkorra den borondate-adierazpen gisa, onarpena
eman dezakeen pertsonari zuzendu behar zaio.
4.- Forma zehatzean eginda egotea. Alegia, kontratuak edo
eskaintzak, legez edo akordio bidez, forma zehatza izan behar du.
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Horietako betebeharren bat falta denean, ez da ulertuko eskaintza egin
denik, baizik eta kontratu bat egiteko gonbidapena. Alegia, aurreko
tratuen eremuan kokatu beharko da borondate-adierazpen horren
efikazia.
Ildo horretan, Vienako Hitzarmenak, merkantzien nazioarteko
salerosketei buruzkoak, 14. artikuluan xedatzen duenez: la propuesta
de celebrar un contrato, dirigida a una o varias personas
determinadas, constituirá oferta si es suficientemente precisa e
indica la intención del oferente de quedar obligado en caso de
aceptación.
Eskaintza enkante publikoan edo publikoari zuzentzen zaionean (ad
incertam personam), ezinbestekoa da zenbait berezitasun kontuan
hartzea. Lehenik eta behin, eskaintza baten aurrean gaudela ulertzeko,
beharrezkoa da adierazpenak aurreko betebeharrak betetzea. Hala ere,
bi kasu hauetan zenbait zalantza sortu dira:
a)
Enkante
publikoan
egindako
eskaintzen
kasuan,
errematearen arduradunak egiten duen lehen adierazpena kontratuzko
eskaintza dela ulertzen bada (eta ez kontratuzko eskaintzak egiteko
gonbidapen soila)6, noiz esan daiteke kontratua eratu dela onarpena
eman delako? Doktrinak ulertzen du kontratuaren behin betiko eraketa
baldintzapean geratzen dela. Horrela, onarpen bakoitzarekin kontratu
bat eratzen da, baina baldintza batekin: enkantearen arduradunak
eskaintza berria egiteko ahalmena dauka, modu horretan jakin ahal
izateko onartutakoa den «eskainiko» den preziorik altuena ala ez. Hala
bada, kontratua eratuta geratuko da behin betiko izaeraz.
Berez, Espainiako ordenamenduari dagokionez, 7/1996 Legeak,
urtarrilaren 15ekoak, merkataritza txikiari buruzkoak, modu honetan
definitzen ditu erremateak egitea helburutzat duten enpresa pribatuek
egiten dituzten enkante publikoak:
7/1996 Legea, 56. artikulua: La celebración de una pública
subasta consiste en ofertar, pública e irrevocablemente, la venta de un
bien a favor de quien ofrezca, mediante el sistema de pujas y dentro del
plazo concedido al efecto, el precio más alto por encima de un mínimo, ya
se fije éste inicialmente o mediante ofertas descendentes realizadas en el
curso del propio acto.
2. La regulación de las ventas en pública subasta contenida en la
presente Ley se aplicará a las efectuadas por empresas que se

Alemaniako ordenamendu juridikoaren arabera, errematearen arduradunak
egiten duen lehen «eskaintzak», berez, ez du kontratuzko eskaintzaren
izaerarik, kontratuzko eskaintzak egiteko gonbidapen soila den heinean.
Horregatik, arduradunak, jaso dituen kontratuzko eskaintza guztien aurrean,
esleipen zehatza egiten duenean (onarpena ematean), kontratua eratzen da.
6
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dediquen habitualmente a esta actividad o al comercio al por
menor.
Las subastas de títulos, así como las subastas judiciales y
administrativas, se regirán por su normativa específica.
b) Publikoari egindako eskaintzen kasuan (ad incertum
personam), beti ez gara kontratuzko eskaintza baten aurrean
egongo. Pertsona zehatz bati zuzenduak egon ez arren, eskaintza
baten aurrean egongo gara gainerako betebeharrak betetzen
direnean, argia izanik, onarpenaren aurrean, igorleak obligazioa
bereganatzeko borondatea duela. Alde horretatik, adibidez,
publizitate-iragarpenak ez dira kontratuzko eskaintzak izango,
informazio soila jasotzen dutelako edo eskaintzak egiteko
gonbidapenak direlako.
Salbuespenez, 7/1996 Legeak, urtarrilaren 15ekoak, merkataritza
txikiari buruzkoak, honako hau arautzen du publikoari egindako
eskaintzei buruz:
9.1 artikulua: La oferta pública de venta o la exposición de
artículos en establecimientos comerciales constituye a su titular en la
obligación de proceder a su venta a favor de los demandantes que
cumplan las condiciones de adquisición, atendiendo, en el segundo caso,
al orden temporal de las solicitudes. Quedan exceptuados de esta
obligación los objetos sobre los que se advierta, expresamente, que no se
encuentran a la venta o que, claramente, formen parte de la instalación o
decorado.

2. Eskaintza iraungitzea eta errebokatzea
Eskaintza kontratua eratu baino lehen iraungi daiteke. Kausak:
1.- Onartu behar duenak uko egiten duenean. Uko egitea osoa edo
partziala izan daiteke. Azken kasu horretan, eskaintza-hartzaileak
eskaintza alderatzen badu, eskaintza berri baten aurrean egongo gara
(contraoferta deritzona).
2.- Onarpena egiteko epe bat ezarri denean, edo onarpena inguruabar
zehatzei lotzen zaionean. Kasu horietan, onarpena egin gabe epea
igarotzen bada, edo inguruabarrak betetzen badira, edo ez badira
betetzen (kasuan kasu), eskaintza iraungita geratuko da.
3.- Kontratua eratu baino lehen, eskaintza-egilea hil egiten bada edo
ezgai deklaratzen badute; izan ere, juridikoki, eskaintza den borondateadierazpena bere egileari lotuta dago. Haatik, behin kontratua eratzen
denean (eskaintza-egilea hil edo ezgaitu baino lehen onartu delako),
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borondate-deklarazio
hori
substantibo
bihurtzen
da,
alegia,
independente; eta, beraz, egilearen inguruabar pertsonalek ez dute
inolako eraginik izango haren baliozkotasunean eta efikazian. Dena
den, salbuespenez, iraungitzeko azken kausa hori ez da jokoan sartuko
eskaintza errebokaezina den kasuetan, edota eskaintza-egilea
enpresaria denean eta eskaintza enpresaren jarduteko eremuan egin
bada.
4.- Eskaintza errebokatzean. Onarpena eman arte eta, beraz, kontratua
eratu arte, eskaintza atzera bota, erreboka edo alda daiteke. Hala ere,
ahalmena den legez, eskaintza atzera botatzeko ahalmena uka daiteke
(KZko 6.2 artikulua). Azken kasu horretan, egileak adierazpen berri bat
gehitzen dio bere eskaintzari; alegia, epe zehatz batean edo inguruabar
batzuen mende, ez duela bere eskaintza ez atzera botako, ez aldatuko.
Dena den, uko-egite horrek argia izan behar du, ez baita nahikoa
eskaintzarekin batera epe bat edo inguruabar zehatz batzuk adieraztea.
Hau da, eskaintzarekin batera soilik onarpena egiteko epe zehatza
adierazten bada, epe hori igarota, eskaintza iraungi egingo da onarpena
egin gabe, eta galdu egingo da jasotzaileak epez kanpo egindako
onarpenaren baliozkotasuna galdatzeko aukera. Hala ere, epe zehatz
hori eskaintza atzera botatzeko ahalmenari uko egiten dion
adierazpenari lotzen bazaio, epea igarota, eskaintza ez da iraungiko, eta
artean onarpena egitea posible izango da. Dena den, azken kasu
horretan, eta beti ere onarpena eman baino lehen, eskaintza-egileak
hura errebokatzeko aukera berreskuratuko du.
Eskaintza erreboka daitekeen edo ez kasuz kasu aztertu beharko da.
Dena den, badaude legez errebokaezinak diren eskaintzak; adibidez,
enkante publikoan egindako eskaintzak, 7/1996 Legearen 56.
artikuluak xedatzen duenez.

III.

Onartzea

Kontzeptua: «aldebakerrako borondate-deklarazioa, besteari jakinarazi
beharrekoa, zeinaren arabera kontratu jakin bat gauzatzeko eskaintza
onartzen baita». Haatik, onarpenak kontratuaren eraketa dakar (KZko
1262.2 eta 1258. artikuluak)
Betebeharrak:
1.- Eskaintzarekin bat etortzea. Eskaintza jasotzen duen pertsonak
eskaintza osoki edo zati batean aldatzen badu, ez gara onarpen baten
aurrean egongo, beste borondate-adierazpen baten aurrean baizik
(contraoferta). Azken horrek lehen eskaintza iraungitzea dakar,
borondate-adierazpen berria (contraoferta) ez bada onartzen, berritzen
ez dena.
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Zenbait kasutan, eskaintzaren funtsezko ezaugarriak aldatzen ez
badira, kontratua eratu egin dela uler daiteke, nahiz eta onarpenaren
bitartez zenbait aldaketa proposatu edo egiten diren.
Alde horretatik, Vienako Hitzarmenak, merkantzien nazioarteko
salerosketei buruzkoak, honela xedatzen du 19. artikuluan: 1) la
respuesta a una oferta que pretenda ser una aceptación y que contenga
adiciones, limitaciones u otras modificaciones se considerará como
rechazo de la oferta y constituirá una contraoferta.
2) No obstante, la respuesta a una oferta que pretenda ser una
aceptación y que contenga elementos adicionales o diferentes que no
alteren sustancialmente los de la oferta constituirá aceptación a menos
que el oferente, sin demora injustificada, objete verbalmente la
discrepancia o envíe una comunicación en tal sentido. De no hacerlo así,
los términos del contrato serán los de la oferta con las modificaciones
contenidas en la aceptación.
3) Se considerará que los elementos adicionales o diferentes relativos, en
particular, al precio, al pago, a la calidad y la cantidad de las
mercaderías, al lugar y la fecha de la entrega, al grado de
responsabilidad de una parte con respecto a la otra o a la solución de las
controversias alteran sustancialmente los elementos de la oferta.
2.- Behin betiko izaera duen borondate-adierazpena izatea. Ez da
onarpena izango baldintza edo epe baten mende egindako borondateadierazpena.
3.- Ezarritako epe edo inguruabarretan eginda egotea. Epez kanpo
egindako onarpena eskaintza berritzat har daiteke.
4.- Borondate-adierazpen harkorra den heinean, eskaintza-egilearen
ezagutza-eremura heldu beharko da. Hori horrela izango da alderdiek
isiltasunari eraginkortasun positibo edo negatiborik esleitu ez badiote,
onarpena egiteko modu zehatzik (adibidez, idatzizkorik) itundu ez
badute, edota, azkenik, zenbait egintzetatik (eta ez, berez, borondateadierazpen batetik) onarpena eman dela ulertu ezin badaiteke. Hala ere,
azken kasu horretan ere, beharrezkoa izango da egintza zehatz hori
eskaintza-egilearen ezagutza-eremura heltzea.
5.- Formari dagokionez, printzipioz, askatasuna dago, baldin eta legeak
edo alderdiek onarpena egiteko forma zehatza ezartzen ez badute.
Onarpena ematean kontratua eratzen da eta, beraz, onarpena
independentea da, eskaintzarekin gertatzen den moduan. Dena den,
onarpena iraungitzat har daiteke honako kasu hauetan, kontratuaren
eraketa baztertuz:
- Epez kanpo egiten denean.
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- Eskaintza-egilearen ezagutza-eremura heldu baino lehen atzera
botatzen denean.
- Onarpena eman behar duena hiltzen bada edo ezgai deklaratzen
badute, eskaintza-egilearen ezagutza-eremura heldu baino lehen.
- Ezagutzeko aukerarik ez dagoenean (KZko 1262.2 art.).

IV.

Akordioa eratzen
gauzatzea

den

garaia

eta

kontratua

KZko 1262. eta 1258. artikuluek xedatzen duten gisan, kontratua
eratzen da eskaintzak eta onarpenak bat egiten dutenean. Hori
gertatzen denean, alderdiak erlazio juridikora lotuta geratzen dira,
emandako borondate-adierazpenak (eskaintza eta onarpena) ezingo dira
atzera bota eta, arau orokor gisa, kontratuaren efikazia hasiko da
(obligazioak martxan jarriko dira). Kontratua eratzen denetik, alderdiek
adostu egin beharko dute edozein aldaketa, eta debekatuta geratuko da
aldebakarreko edozein jarduera (KZko 1256. artikuluaren aginduz: la
validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al
arbitrio de uno de los contratantes).
Kontratua bertan dauden alderdien artean egiten denean, nahikoa da
alderdiek adostasuna adieraztea kontratua eratuta geratzeko. Aldiz,
kontratua tokian ez dauden pertsonen artean egiten bada eta, beraz,
komunikazio-bideak erabili behar dituztenean bakoitzaren borondatea
elkarri jakinarazteko, kontratua ez da berehala eratuta geratuko. KZko
1262.II artikuluari jarraiki, kontratua eratzeko beharrezkoa da
eskaintza egin duen pertsonak onarpena ezagutzea edo ezagutzeko
aukera izatea (harreraren teoria).
KZko 1262.II artikulua: Hallándose en lugares distintos el que
hizo la oferta y el que la aceptó hay consentimiento desde que el
oferente conoce la aceptación o desde que, habiéndosela remitido
el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe […].
Hala ere, gaur egungo komunikazio-bide bakoitzaren berezitasunak
kontuan hartuz, KZko 1262. artikuluak III. atalean xedatzen duenez,
erabilitako komunikazio-gailua automatikoa bada, adibidez telefonoa
(AGE 1948/01/03), onarpena adierazten den unetik eratuko da
kontratua.
KZko 1262.III artikulua: En los contratos celebrados mediante
dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se
manifiesta la aceptación.

Hala ere, zenbait komunikazio-tresnaren kasuan zalantza sortzen da;
esate baterako, e-mail bidez egiten denean alderdien arteko harremana.
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Zer da, bertan dauden pertsonen artean egindako kontratu bat, edo
bertan ez dauden pertsonen arteko kontratua? Bi ikuspuntutatik
sortzen da arazoa. Batetik, bi alderdiek idazten dutena bidaltzeko
errepikagailua behar delako eta, beraz, automatikotasuna galdu egiten
delako. Eta, bestetik, alderdiaren identitatea frogatzeko zailtasunak
izaten direlako. Azken kasu horretan, kontuan hartu beharko da
indarrean dagoen araudia, alegia, 59/2003 Legea, abenduaren 19koa,
sinadura elektronikoari buruzkoa.
Kontratua eratu den tokiari dagokionez, bertakoen artean
gauzaturiko kontratuetan ez dago arazorik. Haatik, leku berean ez
daudenen artean egindakoetan, Kode Zibileko 1262.III in fine artikuluak
xedatzen duenez, kontratua eskaintza egin den tokian eratu dela
sumatzen da.
KZko 1262.II in fine: El contrato, en tal caso, se presume
celebrado en el lugar en que se hizo la oferta.

V.

Pilaka
edo
masan
kontratatzea:
atxikitzekontratua eta kontratuaren baldintza orokorrak

Pilaka edo masan kontratatzea jarduteko modu bat da. Eskuarki, arlo
ekonomiko zehatz batzuetan egikaritzen da, eta atxikitze-kontratu
deritzen kontratuen bidez gauzatzen da. Kontratu horietan oinarrizko
eduki bera jasotzen da, hain zuzen, baldintza orokor izenaren pean.
Pilaka edo masan kontratatzeko arrazoiak asko izan daitezke; besteak
beste: merkatuaren egoera, ondasun eta zerbitzuen izaera orokortua eta
uniformea, edo, botere ekonomikoaren banaketa, kontratuaren
alderdien arteko berdintasuna hausten lagundu duena. Era berean,
kontratatzeko modu berri horrek aurretratuek betetzen duten funtzioa
desagerraraztea ekarri du, esan den moduan, kontratu zehatzen
estandarizazioa sortuz.
Beraz, atxikitze-kontratuetan alderdietako batek baldintza orokorren
bitartez ezartzen duenez kontratu mota horietako bakoitzaren
gutxieneko edukia, legegileak alderdi ahulena babesteko beharra izaten
du, neurrigabeko suerta daitezkeen baldintza orokorren kontrola
bermatuz. Izan ere, azken batean, alderdi horri geratzen zaion aukera
bakarra kontratua duen edukiarekin sinatzea edo ez sinatzea da.
Helburu hori betetzeko, hainbat lege berezi onetsi dira:
1.- Alde batetik, 7/1998 Legea, apirilaren 13koa, kontratazioko
baldintza orokorrei buruzkoa. Lege hau atxikitze-kontratuei ezartzen
zaie, alderdiak kontsumitzaileak izan edo ez. Hau da, nahiz eta
eskuarki kontratu mota hauetan alderdi bat enpresa eta bestea
kontsumitzaile izan, era berean ezarriko dira enpresen arteko
kontratuetan ere; azken kasu horretan, ekonomikoki indartsuena den
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enpresak eskainiko ditu baldintza orokorrak jasotzen dituzten atxikitzekontratuak. Hala ere, atxikitze-kontratuetan baldintza orokorrak eta
bereziak jaso daitezke. Azken horiek izango dira alderdiek modu
berezian adosten dituzten baldintzak, kontratu zehatz horretan soilik
ezar daitezkeenak.
2.- Bestetik, LDE 1/2007, azaroaren 16koa, kontsumitzaileen eta
erabiltzaileen babeserako Lege Orokorra onartzen duena. Aurreko
legean ez bezala, kontsumitzaileek eta erabiltzaileek sinatzen dituzten
kontratuetan ezartzen da.
Azter dezagun orain baldintza orokorrei buruzko legearen oinarrizko
edukia, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen babeserako legearekin duen
erlazioa kasuz kasu aipatuz:

7/1998 Legea, apirilaren 13koa, kontratazioko baldintza orokorrei
buruzkoa.
- Kontzeptua eta ezaugarriak. 1. artikulu: 1. Son condiciones
generales de la contratación las cláusulas predispuestas cuya
incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con
independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia
externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias,
habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una
pluralidad de contratos.
2. El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una o varias
cláusulas aisladas se hayan negociado individualmente no excluirá la
aplicación de esta Ley al resto del contrato si la apreciación global lleva a
la conclusión de que se trata de un contrato de adhesión.
Kontzeptu hori kontratuak eratzeko modu arruntarekin alderatzen
badugu, honako ezberdintasun hauek nabari daitezke:
A) Alderdien arteko aurretratuak edo kontratuaren edukia
eztabaidatzeko aukera ezabatzen da.
B) Kontratuzko adostasuna baldintzatuta dago, alderdietako
batek edukia inposatzen duen heinean.
C) Alderdien arteko berdintasun-printzipioa urrituta geratzen da;
ondorioz, desoreka argia sortzen da beren artean.
D) Baldintza orokorren aldebakarreko prestaketaren eta beste
alderdiaren kontratatzeko beharraren ondorioz, baldintzak
ezartzerako orduan, interpretazio-arazo ugari sortzen dira.
Bestalde, honako hauek dira baldintza horien ezaugarri nagusiak:
I)

Orokortasuna. Inposatu dituen alderdiak sinatzen dituen
kontratu mota guztietan jasotzen dira. Gainera, esan
bezala, kontratuaren eduki osoa edo partziala osa dezakete.
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II)

III)

IV)

V)

VI)

Aurretiaz jarriak izan dira; alegia, kontratu zehatza eratu
baino lehen existitzen dira. Ez dira beraz kontratua
eratzean sortzen, baizik aurretiaz sortutako baldintzak dira,
mota zehatz bateko kontratuetan eta era uniformean
sartzeko.
Alderdi batek inposatzen ditu. Beste alderdiak, zerbitzua
edo ondasuna lortu nahi badu, ezingo du baldintza horien
aplikazioa saihestu. Dena den, nahiz eta alderdi batek
inposaturiko baldintzak erabili, alderdi hori ez da nahitaez
baldintza horien egile izan behar; posible da beste enpresa
batek egindako baldintzak izatea. Garrantzitsua dena da
alderdi horrek egiten dituen kontratuetan jasota egotea.
Kontratuaren edukia osatu behar dute. Hau da, nahiz eta
modu orokorrean eta abstraktuan sortuak izan alderdi
batek sinatuko dituen kontratu tipo bakoitzerako (asegurukontratuak, mailegu-kontratuak, hipotekak…), beharrezko
da horietariko kontratu bakoitzaren eduki gisa agertzea,
kontratu multzo bakoitzaren homogeneizazioa bideratuz.
Idatziz ezarri behar dira, edo beren existentzia eta edukia
frogatzeko baliozkoa den beste euskarri baten bitartez eman
behar dira ezagutzera.
Joeraz, ezarri dituenaren aldekoak izaten dira.

- Alderdiak. 2. artikulua: 1. La presente Ley será de aplicación a los
contratos que contengan condiciones generales celebrados entre un
profesional -predisponente- y cualquier persona física o jurídica adherente-.
2. A los efectos de esta Ley se entiende por profesional a toda persona
física o jurídica que actúe dentro del marco de su actividad profesional o
empresarial, ya sea pública o privada.
3. El adherente podrá ser también un profesional, sin necesidad de que
actúe en el marco de su actividad.
Beraz, baldintza orokorrak ezartzen dituen alderdiak profesionala izan
behar du, hau da, bere lanbidearen eremuan jarduten duen pertsona
fisikoa edo juridikoa, zein pribatua ala publikoa. Beste alderdia, berriz,
kontsumitzaile, erabiltzaile edo beste profesional bat izan daiteke, bere
lanbidearen eremuan jarduten duena ala ez7.

4. artikuluan xedatzen denez: La presente Ley no se aplicará a los contratos
administrativos, a los contratos de trabajo, a los de constitución de sociedades,
a los que regulan relaciones familiares y a los contratos sucesorios.
Tampoco será de aplicación esta Ley a las condiciones generales que reflejen
las disposiciones o los principios de los Convenios internacionales en que el
Reino de España sea parte, ni las que vengan reguladas específicamente por
una disposición legal o administrativa de carácter general y que sean de
aplicación obligatoria para los contratantes
.
7
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- Baldintza orokorren eraentza juridikoari dagokionez:
-

Baldintza orokorren erregistroa (Legearen 11., 21. eta 22.
artikuluak)8:

11. artikulua: Registro de Condiciones Generales.
1. Se crea el Registro de Condiciones Generales de la Contratación, que estará a
cargo de un Registrador de la Propiedad y Mercantil, conforme a las normas de
provisión previstas en la Ley Hipotecaria.
La organización del citado Registro se ajustará a las normas que se dicten
reglamentariamente.
2. En dicho Registro podrán inscribirse las cláusulas contractuales que tengan
el carácter de condiciones generales de la contratación con arreglo a lo
dispuesto en la presente Ley, a cuyo efecto se presentarán para su depósito, por
duplicado, los ejemplares, tipo o modelos en que se contengan, a instancia de
cualquier interesado, conforme a lo establecido en el apartado 8 del presente
artículo. No obstante, el Gobierno, a propuesta conjunta del Ministerio de
Justicia y del Departamento ministerial correspondiente, podrá imponer la
inscripción obligatoria en el Registro de las condiciones generales en
determinados sectores específicos de la contratación.
3. Serán objeto de anotación preventiva la interposición de las demandas
ordinarias de nulidad o de declaración de no incorporación de cláusulas
generales, así como las acciones colectivas de cesación, de retractación y
declarativa previstas en el Capítulo IV, así como las resoluciones judiciales que
acuerden la suspensión cautelar de la eficacia de una condición general.
Dichas anotaciones preventivas tendrán una vigencia de cuatro años a contar
desde su fecha, siendo prorrogable hasta la terminación del procedimiento en
virtud de mandamiento judicial de prórroga.
4. Serán objeto de inscripción las ejecutorias en que se recojan sentencias firmes
estimatorias de cualquiera de las acciones a que se refiere el apartado anterior.
También, podrán ser objeto de inscripción, cuando se acredite suficientemente al
Registrador, la persistencia en la utilización de cláusulas declaradas
judicialmente nulas.
5. El Registro de Condiciones Generales de la Contratación será público.
6. Todas las personas tienen derecho a conocer el contenido de los asientos
registrales.
7. La publicidad de los asientos registrales se realizará bajo la responsabilidad
y control profesional del Registrador.
8. La inscripción de las condiciones generales podrá solicitarse:
Por el predisponente.
Por el adherente y los legitimados para ejercer la acción colectiva, si consta la
autorización en tal sentido del predisponente. En caso contrario, se estará al
resultado de la acción declarativa.
En caso de anotación de demanda o resolución judicial, en virtud del mismo
mandamiento, que las incorporará.
9. El Registrador extenderá, en todo caso, el asiento solicitado, previa,
calificación de la concurrencia de los requisitos establecidos.
10. Contra la actuación del Registrador podrán interponerse los recursos
establecidos en la legislación hipotecaria.
8

21. artikulua: Publicación. El fallo de la sentencia dictada en el ejercicio de una
acción colectiva, una vez firme, junto con el texto de la cláusula afectada, podrá
publicarse por decisión judicial en el Boletín Oficial del Registro Mercantil o en
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o Jabetzaeta
merkataritza-erregistratzaile
baten
zuzendaritzapean dago.
o Erregistroan inskribatu beharko dira:
 Ope Legis inskribatu
beharreko
kontratuzko
baldintza orokorrak.
 Baldintza orokor baten deuseztasuna edo atxikitzeko
debekua deklaratzen duen epaia.
 Deuseza den baldintza orokor baten erabilera
jarraitua.
o Prebentziozko ohar moduan jasoko dira, berriz:
 Deuseztasunezko edo ez-atxikitzeko demandak.
 Legean aurreikusten diren etete, zuzentze edo
deklaraziozko akzio kolektiboak.
-

Baldintza
orokorrak
atxikitze-kontratuetan
betebeharrak (Legearen 5. eta 7. artikuluak)9:

jasotzeko

un periódico de los de mayor circulación de la provincia correspondiente al
Juzgado donde se hubiera dictado la sentencia, salvo que el Juez o Tribunal
acuerde su publicación en ambos, con los gastos a cargo del demandado y
condenado, para lo cual se le dará un plazo de quince días desde la notificación
de la sentencia.
22. artikulua: Inscripción en el Registro de Condiciones Generales. En todo
caso en que hubiere prosperado una acción colectiva o una acción individual de
nulidad o no incorporación relativa a condiciones generales, el Juez dictará
mandamiento al titular del Registro de Condiciones Generales de la
Contratación para la inscripción de la sentencia en el mismo.
5. artikulua: Requisitos de incorporación.
1. Las condiciones generales pasarán a formar parte del contrato cuando se
acepte por el adherente su incorporación al mismo y sea firmado por todos los
contratantes. Todo contrato deberá hacer referencia a las condiciones generales
incorporadas.
No podrá entenderse que ha habido aceptación de la incorporación de las
condiciones generales al contrato cuando el predisponente no haya informado
expresamente al adherente acerca de su existencia y no le haya facilitado un
ejemplar de las mismas.
2. Los adherentes podrán exigir que el Notario autorizante no transcriba las
condiciones generales de la contratación en las escrituras que otorgue y que se
deje constancia de ellas en la matriz, incorporándolas como anexo. En este caso
el Notario comprobará que los adherentes tienen conocimiento íntegro de su
contenido y que las aceptan.
3. Cuando el contrato no deba formalizarse por escrito y el predisponente
entregue un resguardo justificativo de la contraprestación recibida, bastará con
que el predisponente anuncie las condiciones generales en un lugar visible
dentro del lugar en el que se celebra el negocio, que las inserte en la
documentación del contrato que acompaña su celebración; o que, de cualquier
otra forma, garantice al adherente una posibilidad efectiva de conocer su
existencia y contenido en el momento de la celebración.
4. En los casos de contratación telefónica o electrónica será necesario que conste
en los términos que reglamentariamente se establezcan la aceptación de todas y
9
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o Horien helburua da baldintzen benetako edukia eta
norainokoa ezagutzera ematea.
o Betebeharrak:
 Adierazte-betebeharrak. Legearen 5., 4. eta 3.
artikuluen arabera, baldintzak gardenak, argiak,
zehatzak eta errazak izan behar dira. Beraz, ez dira
onartuko ilunak, ulertezinak edo zalantzazko
idazkera
duten
baldintzak.
Alde
horretatik,
garrantzitsua izango da kontuan hartzea ez bakarrik
nola idatzi diren, baizik baita aurkezpen modua zein
izan den ere (letra txikian idatzita dauden edo ez,
kontratuaren zein aletan agertzen diren, etab.).


Ezagutza-betebeharrak. Beste alderdiak baldintza
orokorren existentzia ezagutzea ezinbestekoa da;
horregatik, horien berri emateko beharra dago.
Bestela, baldintza horiek atxikitzeko adostasunik ez
dela egon ulertuko da. Legearen 5., 3. eta 4.
artikuluetan jasotzen den gisan, kontratua ez bada
idatziz egiten, baldintza orokorren existentzia eta
edukia jakinaraztera eman behar da kontratua
egiteko unean; eta baldintza horiek kontratua egiten
den tokian ageriko leku batean utzi beharko dira,
kontratuaren agirietan jaso edo horien ezagutza
bermatzen duen bestelako bide bat erabili. Aldiz,
telefonoz edo ordenagailuz egindako kontratuetan,
gutxienez hiru eguneko aurrerapenarekin bidali
beharko zaizkio beste alderdiari baldintza orokorrak.



Baldintza orokorren ale bat erraztea.



Onarpen-betebeharrak.
Ezinbestekoa
da
beste
alderdiak baldintza orokorrak onartzea, kontratuaren
edukia osatzeko. Horregatik, kontratu orok baldintza

cada una de las cláusulas del contrato, sin necesidad de firma convencional. En
este supuesto, se enviará inmediatamente al consumidor justificación escrita de
la contratación efectuada, donde constarán todos los términos de la misma.
5. La redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de
transparencia, claridad, concreción y sencillez”.
7. artikulua: No incorporación. No quedarán incorporadas al contrato las
siguientes condiciones generales:
a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera
completa al tiempo de la celebración del contrato o cuando no hayan sido
firmadas, cuando sea necesario, en los términos resultantes del artículo 5.
b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en
cuanto a estas últimas, que hubieren sido expresamente aceptadas por escrito
por el adherente y se ajusten a la normativa específica que discipline en su
ámbito la necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato.
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orokorrei egin behar die erreferentzia. Era berean,
argiak ez diren klausulak jasoko dira, soilik,
esanbidez onartuak izan badira.
-

Baldintza orokorren inefikazia-eraentza:
o Hasteko, bereizi egin behar ditugu:
 Alde batetik, kontratuetan zenbait baldintza orokor
ez atxikitzeko kausak; alegia, aurretik aipatu ditugun
betebeharrak betetzen ez diren kasuetan (7.
artikulua)10.
 Bestetik, kontratuetan jasotako baldintza orokorren
deuseztasun-kausak;
lege
horren
edo
izaera
xedaezina duten bestelako legeak urratzen dituzten
baldintzen kasuan (8. artikulua)11. Era berean,
kontuan hartu beharko ditugu, lehenago esan dugun
gisan, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Legean
jasotzen diren kasuak, baldintzak neurrigabekoak
diren kasuetarako. Zehazki, LED 1/2007, azaroaren
16koa,
Kontsumitzaileen
eta
Erabiltzaileen
Babeserako Legearen II. titulua, baldintza orokorrei
eta neurrigabeko baldintzei buruzkoa, 80.-91.
artikuluetan. Bertan, hainbat irizpideren arabera
sailkatzen dira baldintza orokorrak neurrigabeak
egiten dituzten kasuak. Hala nola, enpresaria
babesten duten edo hari on egiten dioten baldintzak,
kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak
murrizten dituzten baldintzak, alderdien arteko
elkarrekikotasuna
urratzen
duten
baldintzak,
bermeei buruzko baldintzak, kontratuaren eraketa
eta exekuzioa baldintzatzen dutenak, ezargarria den
eskuduntza eta araudiari buruzko baldintzak eta,
azkenik, balioei, finantzei edo dibisei buruzko
kontratuetan ezartzen diren baldintzak.

7. artikulua: No incorporación. No quedarán incorporadas al contrato las
siguientes condiciones generales:
Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera
completa al tiempo de la celebración del contrato o cuando no hayan sido
firmadas, cuando sea necesario, en los términos resultantes del artículo 5.
Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto a
estas últimas, que hubieren sido expresamente aceptadas por escrito por el
adherente y se ajusten a la normativa específica que discipline en su ámbito la
necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato.
10

8. artikulua: Nulidad. 1. Serán nulas de pleno derecho las condiciones
generales que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en esta Ley o
en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, salvo que en ellas se
establezca un efecto distinto para el caso de contravención.
11
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o Legearen 9. eta 10. artikuluek xedatzen dutenez, aurreko bi
kasuetan kontratuaren baliozkotasuna eta efikazia
mantentzea
posiblea
den
kasuetan,
KZko
1258.
artikuluaren eta kontratuak interpretatzeko arauen arabera
beteko da baldintzek utzitako hutsunea. Bestela,
kontratuaren inexistentzia edo deuseztasuna deklaratuko
da12. Bere aldetik, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen
Babeserako Legearen 83. artikuluan, ondorio bera
aldarrikatzen da baldintza orokorrak neurrigabeak diren
kasuetarako13.
o Azkenik, aipatu beharra dago, legeak zenbait akzio
kolektibo jasotzen dituela bere 12. artikuluan14:
9. artikulua: Régimen aplicable. 1. La declaración judicial de no
incorporación al contrato o de nulidad de las cláusulas de condiciones generales
podrá ser instada por el adherente de acuerdo con las reglas generales
reguladoras de la nulidad contractual.
La sentencia estimatoria, obtenida en un proceso incoado mediante el ejercicio
de la acción individual de nulidad o de declaración de no incorporación,
decretará la nulidad o no incorporación al contrato de las cláusulas generales
afectadas y aclarará la eficacia del contrato de acuerdo con el artículo 10, o
declarará la nulidad del propio contrato cuando la nulidad de aquéllas o su no
incorporación afectará a uno de los elementos esenciales del mismo en los
términos del artículo 1261 del Código Civil.
12

10. artikulua: Efectos. 1. La no incorporación al contrato de las cláusulas de
las condiciones generales o la declaración de nulidad de las mismas no
determinará la ineficacia total del contrato, si éste puede subsistir sin tales
cláusulas, extremo sobre el que deberá pronunciarse la sentencia.
2. La parte del contrato afectada por la no incorporación o por la nulidad se
integrará con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1258 del Código Civil y
disposiciones en materia de interpretación contenidas en el mismo.
LED 1/2007, 83. artikulua: Nulidad de las cláusulas abusivas e integración
del contrato.
1. Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no
puestas.
2. La parte del contrato afectada por la nulidad se integrará con arreglo a lo
dispuesto por el artículo 1258 del Código Civil y al principio de buena fe
objetiva.
A estos efectos, el Juez que declare la nulidad de dichas cláusulas integrará el
contrato y dispondrá de facultades moderadoras respecto de los derechos y
obligaciones de las partes, cuando subsista el contrato, y de las consecuencias
de su ineficacia en caso de perjuicio apreciable para el consumidor y usuario.
Sólo cuando las cláusulas subsistentes determinen una situación no equitativa
en la posición de las partes que no pueda ser subsanada podrá el Juez declarar
la ineficacia del contrato.
13

12. artikulua: Acciones de cesación, retractación y declarativa.
1. Contra la utilización o la recomendación de utilización de condiciones
generales que resulten contrarias a lo dispuesto en esta Ley, o en otras leyes
14
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VI.

Etete-akzioa, baldintza deusezak erabiltzen ez
jarraitzeko akzioa.
Atzera-egite akzioa, deusezak diren baldintza
orokorren erabilera aholkatzeko debekua ezartzeko
akzioa.
Akzio deklaratiboa, baldintza orokorren izaera
deklaratzeko akzioa.

Aurrekontratua eta arauzko kontratua

Aurrekontratuan, alderdiak etorkizunean kontratu bat sinatzera
behartzen dira. Hala ere, asko eztabaidatu izan da aurrekontratuaren
kontzeptu eta izaeraren inguruan, eta hainbat teoria proposatu izan
dira doktrina-mailan (jurisprudentzian ere ez dago batasunik, eta
honako jarrera ezberdin hauek hartzen dira):
1.- Teoria klasikoaren edo tradizionalaren arabera, aurrekontratua
kontratu bat da zeinaren bitartez alderdiek etorkizunean kontratu berri
bat egiteko obligazioa baitute. Beraz, promes horren bitartez, alderdi
biek edo batek zerbait egiteko betebeharra du; alegia, kontratuaren
eraketa ekarriko duen borondate-adierazpena egitekoa. Ondorioz, inor
ezin
daitekeenez
borondate-adierazpen
hori
egitera
behartu,
etorkizunean alderdiek (edo horietako batek) ez badute beren
betebeharra betetzen, beste alderdiak sortutako kalteen ordaina eskatu
ahal izango du.
imperativas o prohibitivas, podrán interponerse, respectivamente, acciones de
cesación y retractación.
2. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al
demandado a eliminar de sus condiciones generales las que se reputen nulas y
a abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo, determinando o aclarando, cuando
sea necesario, el contenido del contrato que ha de considerarse válido y eficaz.
A la acción de cesación podrá acumularse, como accesoria, la de devolución de
cantidades que se hubiesen cobrado en virtud de las condiciones a que afecte la
sentencia y la de indemnización de daños y perjuicios que hubiere causado la
aplicación de dichas condiciones.
3. La acción de retractación tendrá por objeto obtener una sentencia que declare
e imponga al demandado, sea o no el predisponente, el deber de retractarse de
la recomendación que haya efectuado de utilizar las cláusulas de condiciones
generales que se consideren nulas y de abstenerse de seguir recomendándolas
en el futuro.
4. La acción declarativa se dirigirá a obtener una sentencia que reconozca una
cláusula como condición general de la contratación y ordene su inscripción,
cuando ésta proceda conforme a lo previsto en el inciso final del apartado 2 del
artículo 11 de la presente Ley.
Bestalde, Legearen 19., 16. eta 17. artikuluetan arautzen da akzio horien
preskripzio-epea edo legitimazio aktiboa eta pasiboa.
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2.- Erdi-mailako
aurrekontratuan
finkatzen dute,
kontratua behin

teoriaren ikuspuntutik (Roca Sastrek proposaturikoa),
alderdiek kontratu zehatz baten oinarrizko ildoa
etorkizunean hura garatzeko betebeharra hartuz,
betiko osatua gera dadin.

Bigarren teoria horri egin zaion kritika honako hitz hauetan labur
daiteke: aurrekontratuan alderdiek kontratuaren oinarrizko ildoa
ezartzen badute, ez al gara eratuta dagoen kontratu baten aurrean
egongo? Bestela, nahiz eta oinarrizko ildoa zehaztuta geratu, eta
alderdiek akordio berri bat sinatu behar badute, zein izango litzateke
orduan lehenengo teoriarekiko ezberdintasuna?
3.- De Castrok proposatutako teoriaren esanetan (jarraituena),
aurrekontratua dagoen kasuetan kontratua negozio juridiko konplexu
gisa aztertu behar da, hainbat etapa jarraitu jasotzen dituen negozioa,
hain zuzen. Kontratuzko erlazio juridikoa existitzen da aurrekontratua
egiten denetik; baina alderdi biek (edo batek, kasuan kasu)
erreserbatzen dute etorkizunean kontratua indarrean jartzea eskatzeko
ahalmena. Beraz, bi fase bereizten dira:
a) Alde batetik, kontratuzko promesa: kontratua adosten da eta
etorkizunean indarrean jartzeko ahalmena esleitzen da; une
horretatik aurrera kontratuzko erlazio juridikoa sortzen da
[AGE 2000/04/11].
b) Bestetik,
indarrean
jartzeko
eskatzeko
ahalmenaren
egikaritza, zeinaren bitartez beste alderdiak egindako promesa
betetzea galdatzen baitu. Une horretatik aurrera, jaurtitako
kontratua indarrean sartzen da. Ez da beharrezkoa eskaintza
eta onarpen berri bat igortzea, alderdiak juridikoki lotuta
baitaude. Jaurtitako kontratua martxan jartzea da egiten
duten gauza bakarra (ex nunc).
Zenbait kontratutan aurrekontratuari buruzko arauketa jasotzen da,
adibidez, salerosketa-kontratuan (KZko 1451.I artikulua: la promesa de
vender o comprar, habiendo conformidad en la cosa y en el precio, dará
derecho a los contratantes para reclamar recíprocamente el cumplimiento
del contrato). Era berean, eta beti ere De Castroren teoria jarraituz,
aukerako kontratua aurrekontratu mota bat izango litzateke. Kasu
horretan, alderdi batek (aukera-emaileak) kontratu bat sinatzeko
aukera esleitzen dio beste alderdiari, salneurri baten truke edo ez, beti
ere epe baten barnean. Ezagunena erosketa-aukera dugu.

Aurrekontratuaren eraentza juridikoa
Azkeneko teoriari jarraituz, beharrezkoa da gaitasunari, objektuari eta
formari begira legez galdatzen diren betebeharrak betetzea. Kontratua
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betetzea galda daiteke bide judizialetik zein bide judizialetik kanpo.
Kasu horretan, nahitaez betetzea beharrezkoa izanez gero, epailearen
erabakiak ordezkatuko du kontratua bete nahi izan ez duen alderdia.

Bukatzeko, ezinbestekoa da aurrekontratua eta arauzko kontratuak
bereiztea. Azkeneko kontratu mota horien helburua da etorkizunean
egingo den kontratuan indarrean egongo diren arauak zehaztea. Kasu
horretan, alderdiek ez dute etorkizunean kontratu bat egiteko
obligaziorik hartzen; soilik, eta beti ere etorkizuneko kontratu hori
egitea erabakiz gero, aldez aurretik (arauzko kontratuaren bitartez)
ezarri dituzten arauak betetzeko beharra adostuko dute. Arauzko
kontratuak kontratu tipo izenez ezagutzen dira, eta oso erabiliak dira
zenbait arlotan.
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21. IKASGAIA. KONTRATUAREN ERAKETA
IRREGULARRA
AURKIBIDEA. I. Kontratuaren eraketa irregularra. II. Adostasun ez osoa: 1.
Desadostasuna. 2. Seriotasunik gabeko adierazpena (iocandi causa). 3. Buruerreserba. III. Itxura: kontzeptua eta motak. IV. Askatasunik gabeko
adierazpena: 1. Indarkeria. 2. Beldurraraztea. V. Errakuntza: 1. Kontzeptua
eta motak. 2. Errakuntza-akatsaren betebeharrak. VI. Dolua: 1. Kontzeptua
eta motak. 2. Betebeharrak.

I.

Kontratuaren eraketa irregularra

Kontratuaren eraketa irregularrari buruz hitz egiten dugu alderdien
barne-nahia eta kontratuan adierazi duten nahia bat ez datozenean, eta
egoera hori sorrarazi duen kausa kontratuaren eraketa-prozesuan
agertu denean.
Oro har, kontratuaren eraketa irregularra sortzen duten kasuak bi
taldetan bana daitezke:
1.- Alde batetik, kontratuzko adostasuna erabat falta den kasuak.
Kasu honetan, kontratuaren existentziarako beharrezkoa den funtsezko
elementu bat falta denez, arau orokor gisa (salbuespenak salbu),
kontratua deuseza izango da. Talde honetan jasotzen dira, besteak
beste, honako kausa hauek: desadostasuna, seriotasunik gabeko
adierazpena (iocandi causa), buru-erreserba, eta itxura.
2.- Bestetik, kontratuzko adostasuna akastuna den kasuak. Kasu
honetan, adostasuna egon badago, baina eratzean edo adieraztean
akatsa sortzen da, eta baliozkoa den kontratuzko adostasunari eragiten
dio. KZko 1265. artikuluak xedatzen duenez, hauek dira adostasuna
akastun egiten duten kausak: errorea, indarkeria, beldurraraztea eta
dolua. Kasu honetan, aurrekoan ez bezala, kontratua existi daiteke,
berez, funtsezko betebeharrak betetzen direlako; baina adostasunari
eragiten zaion heinean, akatsa jasan duen alderdiari kontratua
efikaziarik gabe uzteko aukera ematen zaio deuseztagarritasunakzioaren bitartez (KZko 1300.-1302. artikuluak).
Azter dezagun multzo bakoitza banan-banan.

II.

Adostasun ez osoa

1. Desadostasuna
Kontzeptua: «Kontratuzko adostasuna osatu behar duten borondateadierazpenek bat egiten ez dutenean». Honako kasu hauetan sor
daiteke egoera hori:
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a) Kontratuaren oinarrizko edukia edo baldintzak ezartzean
alderdiak ados jartzen ez direlako.
b) Itxuraz adostasuna egon arren, alderdi bakoitzak esanahi
bat eman dionean adostasunari edo gaizki-ulertze bat
sortu denean. Kasu honetan, prozedura-akatsa dago, nahi
izan denaren eta adierazi denaren artean nahigabeko
desadostasuna sortu den heinean. Egoera hori sor daiteke,
akatsa kontratuaren objektuan agertu denean; adibidez,
alderdi batek Loraldia lursaila erosten ari dela uste du eta,
berez, salerosketaren objektua biltegi bat da. Edota, akatsa
negozio juridiko mota batean sortzean; adibidez, alderdi
batek saldu egiten duela adierazi du, eta beste alderdiak
alokatzen ari dela ulertu du.
Kode Zibilak ez du desadostasuna zuzenean arautzen; baina kontratua
eratzeko beharrezko betebeharrak kontuan hartzen baditugu,
desadostasunak kontratuaren deuseztasuna dakarrela baiezta daiteke.

2. Seriotasunik gabeko adierazpena (iocandi causa)
Kontzeptua: «Obligazio bat hartzeko nahia seriotasunik gabe agertzen
denean, uste izanez beste alderdiak horrela ulertuko duela». Kasu
horretan, barne eta kanpo nahien arteko desadostasuna ezaguna da
adierazten duen alderdiarentzat. Adibidez, irakasleak klasean jartzen
duen adibidea, non ikasle bati adierazten baitio autoa dohaintzan
ematen diola.
Seriotasunik gabeko adierazpen horrek ez du inolako ondorio
juridikorik sortuko. Adierazpen modu hori nola egin den kontuan
hartuz, gerta daiteke kontratuz kanpoko erantzukizuna galdatzeko
arrazoiak egotea (KZko 1902. artikuluan oinarrituz), baldin eta beste
alderdiak kontratua egingo den konfiantzarik badu.

3. Buru-erreserba
Kontzeptua: «Alderdietako batek badakienean adierazten duen
kontratuzko adostasuna ez dela berez barne edo benetako nahia,
kanpora, nahi duen gauza gisa agertu arren. Alegia, kanpora adierazten
duena ez da barne-nahia edo alderdiak duen xedea».
Beste alderdiak ezin duenez ezagutu adierazpena egin duenaren barnenahia zein den, azken horrek ezingo du barne-nahia bestearen aurka
erabili, kontratuaren efikazia eza lortzeko (adostasun falta adieraziz).
Beraz, Kode Zibileko 1256. artikulua oinarritzen den fede onaren
printzipioari jarraiki, baliozkoa eta efikaza izango da era horretan
eratutako kontratua.
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KZko 1256. artikulua: La validez y el cumplimiento de los
contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.

III.

Itxura: kontzeptua eta motak

Kontzeptua: «Itxura kasuetan, bi alderdiak ados jartzen dira formalki
kontratu bat eratzeko, adostasuna adierazteko, barne eta benetako
nahia izanez kontratu hori ez eratzeko. Esan bezala, alderdiek bilatzen
dute hirugarrenek uste izatea, formalki adierazi den kontratuzko
adostasuna dela medio, kontratu hori benetan eratu dela».
Ezaugarri orokorrak:
A) Alderdien arteko aurretiazko akordioa (itxurazko kontratua),
zeinaren bitartez baliozkotasuna kentzen baitio geroago
adieraziko den kontratuzko adostasunari. Itxurazko akordio
honetan alderdiek zehazten dute ez dutela kontratua eratu
nahi, eta beren benetako nahia zein den adieraziko dute.
B) Hirugarrenei iruzur egiteko xedea. Berez, ez da nahitaez kaltea
sortzeko nahirik egon behar, ezta lege-maula egiteko
borondaterik ere, nahiz eta kasu gehienetan azken hori
bilatzen den.
C) Itxurazko kontratua eratzea.
D) Aldebiko negozio juridiko bat izatea.
Bestalde, bi motatakoa izan daiteke itxura:
1) Erabateko itxura. Alderdiek itxurazko kontratua egitea nahi
dutenean soilik. Berez, ez dute inolako kontraturik eratu nahi,
kontratuaren itxurazko eraketa formala baizik.
2) Itxura erlatiboa. Alderdiek bi kontratu eramaten dituzte
aurrera; alde batetik, itxurazko kontratua eta, bestetik,
benetan eratu nahi duten kontratua. Azken hori izango da
alderdiek nahi duten kontratu bakarra (adibidez, dohaintzakontratu bati salerosketa-itxura ematen diotenean, azken
horretan salneurria ordaindu gabe).
Kode Zibilak ez du itxura zuzenean arautzean, nahiz eta zenbait
artikulutan erreferentzia egiten zaion itxurazko kontratuari edo faltsua
den kasuari (KZko 628., 755. edo 1276. artikuluak). Itxurak eragina
dauka, batez ere, kontratuaren alderdiengan eta betebeharretan.
Itxura kasuetan faltsua izango da kontratuaren kausa, alderdiek
kontratua eratu nahi ez duten heinean. Kasu horretan, itxura erlatiboa
bada, kausa zilegi eta baliozko bat egon daiteke.
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KZko 1276. artikulua: la expresión de una causa falsa en los
contratos dará lugar a la nulidad, si no se probase que estaban
fundados en otra verdadera y lícita.

Bestalde, aurreratu dugunez, itxurak erlazioa izango du kontratuaren
alderdiekin, hirugarren bat alderdi gisa agertzen denean itxurazko
kontratuan, benetako alderdia den pertsonaren tokia hartuz. Bi
modutan gauza daiteke hirugarren horren parte-hartzea:
i)

ii)

Aurretiazko akordioa hiruren artean sinatzen denean
(kontratuaren benetako alderdien eta horietako baten
tokia hartzen duen hirugarrenaren arteko akordioa),
kontratua eratzean fikzio bat eginez (hirugarrena
alderdia dela itxura emanez)15.
Hirugarrenak
kontratuaren
alderdietako
bat
ordezkatuz jarduten duenean. Kasu horretan ez da
itxurarik emango eta, ondorioz, baliozkoa izango da
eratutako kontratua.

Itxurazko negozio juridikoa deuseza da beti, adostasuna eta kausa falta
baldin badira. Aldiz, itxura erlatiboa denean, baliozkoa izan daiteke
alderdiek benetan nahi duten kontratua, beti ere kontratu zehatz hori
eratzeko beharrezko betebehar eta ezaugarri guztiak betetzen badira.

IV.

Askatasunik gabeko adierazpena

KZko 1267. artikuluak askatasunik gabeko adierazpen kontzeptuak
jasotzen dituen bi kasu arautzen ditu: indarkeria (KZko 1267.I
artikulua) eta beldurraraztea (KZko 1267.II, III eta IV artikuluak).
Batean eta bestean, hirugarren batek edo alderdi batek askatasuna
murrizten dio besteari adostasuna emateko, indar fisikoa edo morala
erabilita. KZko 1268. artikuluak adierazten duen moduan, bi kasuetan
galdatu ahal izango da kontratuaren deuseztagarritasuna.

15

Baina, kontuz, ez dugu egoera hori beste honekin nahastu behar:
gerta daiteke hirugarrenak parte hartzea, kontratuaren beste alderdiak
egoera hori ezagutu gabe. Adibidez, ezkontide batek hirugarren bati
erositako ondasun higiezina bere ezkontidearen izenean jartzen
duenean. Kasu horretan, hirugarrenarekin sinaturiko kontratua ez da
itxurazko kontratu bat (hark ez baitaki ezkontideen edo ezkontidearen
asmoa zein den); kasu horretan, lege-maula edo hartzekodunen maula
egon dela frogatu beharko da.
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KZko 1268. artikulua: La violencia o intimidación anularán la
obligación, aunque se hayan empleado por un tercero que no intervenga
en el contrato.
Azter ditzagun, banan-banan, indarkeria eta beldurraztea kontzeptuak
eta ezaugarriak.
1. Indarkeria
KZko 1267.I artikuluak xedatzen duenez: Hay violencia cuando para
arrancar el consentimiento se emplea una fuerza irresistible.
De Castroren ustez, bi indarkeria mota bereiz daitezke: erabatekoa (vis
absoluta o ablativa) eta erlatiboa (vis relativa o impulsiva). Bataren eta
bestearen arteko ezberdintasuna ez dago erabiltzen den indarkeria
motan, baizik eta kontratuzko adostasunean bakoitzak duen eraginean.
Lehenengo kasuan, erabateko indarkerian, ez dago kontratuzko
adostasunik, indarkeria darabilen pertsonak adierazitako adostasuna
baita. Bigarrenean (indarkeria erlatiboan), berriz, indarkeriak eragina
dauka kontratuzko adostasunaren eraketan, eta akastuna da
adierazten den adostasuna. Baina, horietako zein indarkeria mota
jasotzen da KZko 1267. artikuluan?
Doktrina gehienaren ustez, KZko 1267. artikuluan bi kasuak jasotzen
dira. Horien ustean, nahiz eta erabateko indarkeriaren kasuan ezin
daitekeen kontratuzko adostasunari buruz hitz egin, itxuraz
kontratuzko adostasuna egon denez, bi kasuak KZko 1267. artikuluan
jasoko dira, adostasun akastunaren eraentza jasoz eta kontratua
deuseztagarria izanik (KZko 1268. artikulua).
Hala ere, De Castro, Gordillo Cañas, Jordano Fraga eta Morales Moreno
autoreek baieztatzen dutenez, eraentza ezberdina eman dakieke bi
indarkeria mota horiei. Horrela, alde batetik, indarkeria erabatekoa
denean, KZko 1261.1 artikuluari jarraiki, adostasun eza dagoen
heinean, kontratua ez dela eratuko ulertuko da. Aldiz, indarkeria
erlatiboa bada, KZko 1267. artikuluak arautzen duen indarkeria kasu
baten aurrean egongo gara, KZko 1268. artikuluaren arabera,
kontratuaren deuseztagarritasuna eskatzeko aukera ematen duena.
Edozein kasutan, KZko 1267. artikuluak xedatzen duenez, indarkeria
dela esan ahal izateko, betebehar hauek bete beharko dira ezinbestean:
1) Indar fisikoaren erabilera.
2) Eutsi ezineko indarra izatea, pertsonaren askatasuna urritzen
duena eta adostasuna ematera daramana. Eusteko ezintasun hori
erabat erlazionatuta dago indarkeria jasango duen pertsonaren
ezaugarri subjektiboekin eta, beraz, kasuan-kasuan neurtu
beharko da indarkeria erabiltzea nahikoa den askatasuna
urritzeko. Alde horretatik, doktrinako zenbait autoreren ustez,
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KZko 1267.III artikulua ezargarria izango da: para calificar la
intimidación debe atenderse a la edad y a la condición de la
persona.

2. Beldurraraztea
KZko 1267. artikuluko II eta IV ataletan arautzen dira
beldurraraztearen kontzeptua eta ezaugarriak. III. atalean, berriz,
beldurraraztea neurtzeko erabiliko diren irizpideak. Azter ditzagun
bakoitza, banan-banan.
Kontzeptua: «Behartze psikiko edo moralaren erabilera, kalte bat
jasotzeko beldurra eragiten duena, eta hura ekiditeko bide bakartzat
kontratuzko adostasuna jotzera daramana».
KZko 1267.II artikulua: Hay intimidación cuando se inspira a uno
de los contratantes el temor racional y fundado de sufrir un mal
inminente y grave en su persona o bienes, o en la persona o bienes
de su cónyuge, descendientes o ascendientes.
Ezaugarriak:
1) Behartzea erabakigarria izatea kontratuzko adostasuna
eratzean eta adieraztean. Aldiz, beldurraraztea ez da nahitaezkoa
izango kontratuaren beste alderdiak gauzatzean.
2) Alderdiek, ezkontideek, ahaideek edo horien ondasunek
berehalako kalte larri bat jasotzeko mehatxua izan behar da.
Dena den, doktrinaren aldetik nabarmenki kritikatu da, adibidez,
egitatezko bikoteak zerrendan ez aipatzea.
3)
Doktrinaren eta Auzitegi Gorenaren ustean, KZko 1267.
artikuluan ezaugarri hori aipatu ez bada ere, alderdia
kontratuzko adostasuna ematera behartzen denean, beharrezkoa
da jokabide hori ez zilegia izatea. Eta beraz, nahiz eta portaera
hori eskubide baten egikaritzaren eremuan gauzatu, fede onaren
aurka badoa edo abusuzko egintza bat bada, modu ez zilegian
lortu denez kontratuzko adostasuna, aukera egongo da
deuseztagarritasun-akzioa jartzeko.
Mehatxua benetakoa izatea eta beldurra oinarritua egotea.
4)
Ez da nahikoa norberak begirunea dion pertsonari huts egiteko
beldurra (KZko 1267.IV artikulua).
KZko 1267.IV art.: El temor a desagradar a las personas a
quienes se debe sumisión y respeto no anulará el contrato.
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Azkenik, aurreratu den gisan, KZko 1267. artikuluaren III. atalak
xedatzen duenez, adostasunean akatsik izan den edo ez neurtzerako
orduan, kontuan hartu beharko dira mehatxua jasaten duen
alderdiaren ezaugarri eta inguruabar pertsonalak. Hala nola, adina,
ezaugarri fisikoak eta psikikoak, heziketa, eta abar.

V.

Errakuntza

1. Kontzeptua eta motak
Kontzeptua: «Egintza juridiko baten jarduera oinarritzen den errealitate
materialari edo juridikoari buruzko sinesmen edo irudikapen erratua».
Errakuntza hori ez balitz gertatuko, ulermen erratu hori jasaten duen
pertsonak ez luke adieraziko kontratuzko adostasunik, edo beste modu
batekoa izango litzateke hori.
Doktrinak eta jurisprudentziak bereizi egiten dituzte prozedura-akatsa
eta adierazpen-akatsa (error obstatibo eta error vicio). Lehenengoa,
aurrerago esan dugun moduan, kontratuaren kausan, objektuan
(identitatean) edo negozio juridikoaren izaeran agertzen da, eta
kontratuaren deuseztasuna eragiten du, adostasun ezaren kasu baten
aurrean gauden heinean (KZko 1261.1 artikulua). Bigarrena,
adierazpen-akatsa, KZko 1266. artikuluan arautzen da, kontratuaren
deuseztagarritasuna galdatzeko aukera ematen du, eta baita orain
aztertuko duguna ere.
KZko 1266. artikuluak xedatzen duenez: para que el error invalide el
consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere
objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que
principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo.
El error sobre la persona sólo invalidará el contrato cuando la
consideración a ella hubiese sido la causa principal del mismo.
El simple error de cuenta sólo dará lugar a su corrección.
Beraz, errakuntza ager daiteke:
a) Objektuan. Gauzaren, eskubidearen edo prestazioaren
substantzian (in substantia) edo horien ezaugarrietan (in
qualitate) agertzen da errakuntza. Adibidez, substantzian
agertzen den errakuntza izan daiteke eraztuna urrezkoa
dela uste izatea, zilarrezkoa denean; ezaugarrietan
agertzen dena, aldiz, gauza berria edo zaharra izatea, askea
edo zamaduna, prestazioa betetzeko epea beste bat dela
uste izatea, etab.
Hala ere, kontuetan ematen den errakuntzak ez dakar
berekin kontratuaren deuseztasuna galdatzeko aukerarik,
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baizik eta
ahalmena.

beharrezko

zuzenketak

egitea

galdatzeko

b) Subjektuan. Deuseztagarritasuna eskatzeko beharrezkoa
da, ez bakarrik errakuntza beste alderdiaren identitatean
edo ezaugarrietan agertzea, baizik eta identitate edo
ezaugarri horiek erabakigarriak izatea, eta horrela
adierazita geratzea kontratuzko adostasuna emateko
unean (adibidez, kontratu bidez bereganatzen den
obligazioa norberak konplitu beharrekoa den kasuetan).
Bestalde, errakuntzak honako ezaugarri hauek bete behar ditu:
1) Kontratuzko adostasunaren eraketan oinarrizkoa izatea.
2) Egoera bakoitzak galdatzen duen eginbide arrunta mantenduz,
saihestu ezin daitekeen errakuntza izatea.

VI.

Dolua

1. Kontzeptua eta motak
Kontzeptua: «Iruzurraren bidez, norbaiten kontratuzko adostasuna
lortzea». Dolua da errakuntzaren eta indarkeria edo beldurraraztearen
artean dagoen adostasunaren akatsa. Azken batean, iruzurrezko
egintzaren bitartez, kontratuzko adostasuna baldintzatzen duen
errakuntzara eramaten da beste alderdia.
KZko 1269. artikulua: Hay dolo cuando, con palabras o
maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es
inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho.
Horrez gainera, bereizi egin behar dira:
1) Dolu eragilea edo larria, eta dolu erasotzailea. Lehenengoak,
dolu eragileak edo larriak, erabat baldintzatzen du kontratuaren
eraketa. Berez, dolurik edo iruzurrezko portaerarik ez balego, ez
litzateke kontratuzko adostasunik emango. Aldiz, dolua erasotzailea
denean, ez da kontratuzko eraketa bera baldintzatzen, baizik eta
adostasunaren edukia. Kasu horretan, beste alderdiak iruzurra
ezagutzekotan, kontratuzko adostasuna emango zukeen, baina beste
modu batean. Ezberdintasun hori kontuan hartuz, Kode Zibilak ondorio
hauek jasotzen ditu 1270. artikuluan: dolu eragilea/larria den
kasuetan, kontratuaren deuseztasuna eskatzeko aukera ematen dio
jasan duen alderdiari. Aldiz, erasotzailea izanez gero, kalteen
ordainketa eskatzeko eskubidea izango du alderdi horrek; ez, ordea,
kontratuaren deuseztasuna galdatzeko.
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KZko 1270. artikulua: Par que el dolo produzca la nulidad de los
contratos, deberá ser grave y no haber sido empleado por las dos
partes contratantes.
El dolo incidental sólo obliga al que lo empleó a indemnizar daños y
perjuicios.

2) Dolus bonu eta dolus malus. Lehenengoa deritzo trafiko
juridikoan onartua dagoen gutxieneko iruzurrari (trikimailuari). Dolus
malus, berriz, gutxieneko neurri hori gainditu eta kontratua
deuseztatzeko aukera ematen duenari. Azken horren adibidea litzateke
publizitate maltzurraren erabilera.

2. Ezaugarriak
Larria eta malus den doluak honako ezaugarri hauek bete beharko ditu:
1) Egite ez zilegia edo ez-egitea izatea (AGE 1993-VII-21).
2) Kontratuaren alderdietako batek aurrera eramaten duen jarduera
izatea. Hirugarren batek eginiko iruzurrak eragina baldin
badauka kontratuaren eraketan, alderdiek parte hartu gabe,
aukera egongo da dagokion kalte-ordaina eskatzeko (KZko 1902.
artikulua), baina ez kontratua deuseztatzeko.
3) Iruzurra egiteko borondatea. Ez da nahitaezkoa kalte bat sortzeko
nahia egotea, ezta ondarezko onura bat lortu nahi izatea ere.
4) Erabakigarria eta larria izatea.
5) Iruzurrezko egintzaren ondorioz errakuntza gertatzea da
arruntena. Baina errakuntza hori ez dugu nahastu behar KZko
1266. artikuluan arautzen den errakuntzarekin. Azken hori
nahigabekoa izan, objektuan gertatu edo subjektuan gertatu,
dolua egon den kasuetan, errakuntza eragin egiten da eta edozein
osagai izan daiteke haren objektu.
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22. IKASGAIA. KONTRATUA INTERPRETATZEA ETA
ALDATZEA
AURKIBIDEA. I. Kontratua interpretatzea. II. Interpretazio-erregelak: 1.
Gogoeta orokorrak. Argi esandakoa eta barne-borondatea bat datozenaren
aldeko presuntzioa. 3. Kontratuzko borondatea jakitea: interpretazioerregelak. III. Kontratua integratzea: zentzua eta beharra. Nola egiten den
(KZko 1258. art.). IV. Kontratuaren aldaketa, inguruabarra aldatu izanagatik:
rebus sic stantibus klausula jurisprudentzian.

I.

Kontratua interpretatzea

Interpretazio-lana egiteko beharra sortzen da, behin kontratua egiteko
adostasuna adierazita, alderdien artean kontratu horren inguruko
eztabaida sortzen denean, bakoitzak adiera bat esleitzen diolako
kontratu beraren izaera juridikoari edo eduki zehatzari.
Bi fase bereizten dira interpretazio-lanaren egikaritzan:
1) Interpretatu
beharreko
egitateak
finkatzea.
Lehendabizi,
kontratuzko borondatearekin erlazioa duten adierazpen guztien
bilketa egin beharko da. Funtsean, kontratuzko adostasuna
ematerakoan alderdiek igorri dituzten idatzizko edo ahozko
adierazpenak eta gauzaturiko egintzak izango dira eginkizun
horren objektu nagusia. Era berean, komenigarria izango da
kontratua eratu baino lehen edo eratu ondoren alderdiek esaten
edo egiten dituzten bestelako adierazpenak biltzea ere,
kontratuzko borondate-adierazpena zein izan den zehazten
lagundu ahal duten heinean.
2) Interpretazio-lana eta kalifikazioa. Aurreko fasea beteta,
kalifikatu beharra dago kontratuzko adostasuna, adostasun hori
kontratu tipikoen edo atipikoen eremuan jasoz eta bere edukia
finkatuz. Era horretan, kontratua interpretatzeko beharra
sortuko da haren izaera juridikoa edo edukia zein den zehazteko
orduan, alderdien hitzez hitzeko kontratuzko adostasunaren
adierazpenak esanahi bat baino gehiago onartzen dituenean, eta
ezinezkoa izango da alderdien kontratuzko xede komuna
zehaztea. Interpretazioaren objektua, beraz, kontratuaren
kalifikazioa bideratzea edo haren eduki zehatza finkatzea izango
da.
Halaber, kontratuaren kalifikazioari dagokionez, alderdien
adierazpenen adierak arau xedaezinak kontrajartzen dituenean,
kontratua deuseza deklaratu beharko da, konbertzio
materiala
gauzatzea posible ez den kasuetan. Alegia, arau xedaezinak urratzen
dituelako kontratu deuseza izango da, beste kontratu mota bat ezin
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daitekeenean
bihurtu,
alderdiek
adostasunari irtenbide bat bilatuz.

II.

adierazitako

kontratuzko

Interpretazio-erregelak

1. Gogoeta orokorrak. Argi esandakoa eta barneborondatea bat datozenaren aldeko presuntzioa
KZko 1281.-1289. artikuluetan kontratuak interpretatzeko erregelak
jasotzen dira. Horien edukia aztertzen hasi baino lehen, kontuan hartu
beharko ditugu honako gogoeta hauek:
Alde batetik, ezin daiteke ukatu artikulu horietan jasotzen diren
erregelen izaera juridikoa eta xedaezina. Alderdien esku dago
kontratuak planteatzen dituen interpretazio-arazoak konpontzeko
erregela horiek edo beste batzuk —beraiek ezarritakoak— erabiltzea.
Aldiz, alderdien artean edo hirugarren batekin auzia dagoen kasuetan
eta, hortaz, epailearen parte-hartzea ezinbestekoa denean, Kode Zibilak
aipaturiko artikuluetan jasotzen dituen erregelak erabiliz soilik gauzatu
ahal izango da gauzatu beharreko interpretazio-lana (1281.-1289.
artikuluak). Kasu horretan, alderdiek adostasunez ezarri dituzten
bestelako interpretazio-erregela horiek epaileak gauzatuko duen
interpretazioaren objektu bilakatuko dira, kontratuzko adostasunaren
eraketan gertatzen diren inguruabarrak diren heinean.
Bestalde, interpretazioa gauzatzea beharrezkoa den zehazteko orduan,
ezinbestekoa da KZko 1281. artikuluak xedatzen duena kontuan
hartzea:
Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la
intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus
cláusulas.
Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los
contratantes, prevalecerá ésta sobre aquellas.
Hortaz, kontratuzko borondate-adierazpenek alderdien nahia adierazten
dutela argi dagoen kasuetan, kontratuaren izaera eta eraentza
zehaztuta geratuko da kontratuaren hitzez hitzeko adierazpenen
bitartez. Hala ere, adierazpen horiek esanahi bat baino gehiago
onartzen badituzte, argitasuna falta zaielako eta, ondorioz, zalantzan
dagoelako alderdien barne-nahiak kanpora adierazitako kontratuzko
borondate-adierazpenarekin bat datorren edo ez, beharrezkoa izango da
interpretazioa, alderdiek nahi izan duten kontratuzko adostasunaren
edukia zehaztuta gera dadin.
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2. Kontratuzko
erregelak

borondatea

jakitea:

interpretazio-

KZko 1281. artikuluak ezartzen duen erregela abiapuntutzat hartuz,
KZko 1282.-1289. artikuluetan jasotzen diren interpretazio-erregelak
ezarriko dira. Kode Zibilak, 1289. artikuluko izaera subsidiarioa duen
interpretazio-erregela salbuetsita, ez du finkatzen erregela horiek
ezartzeko
bestelako
lehentasun-araurik.
Hortaz,
kontratuzko
adostasuna zehazteko, ezinbestekoa izango da arau horiek guztiak
aldiberekotasunez ezartzea:
KZko 1282. artikulua: para juzgar la intención de los contratantes,
deberá atenderse principalmente a los actos de estos, coetáneos y
posteriores del contrato.
Lehendabizi, kontuan hartu behar da artikuluak ez diola
erreferentziarik egiten alderdiek banaka duten nahiari, komunean
adierazi duten borondateari baizik. Era berean, nahiz eta artikuluan ez
aipatu, garrantzia izango dute kontratua perfekzionatu aurretik
alderdiek gauzaturiko egintzek. Hortaz, interpretazioaren objektu izango
dira, alde batetik, kontratua perfekzionatu aurretik gauzatzen diren
egintzak (eskaintza, publizitatea, zirriborro-kontratuak, etab.); bestetik,
auzia sortu baino lehen kontratua betetzeko alderdiek gauzatu dituzten
egintzak.
KZko 1283. artikulua: cualquiera que sea la generalidad de los
términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él
cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre que los interesados
se propusieron contratar.
KZko 1284. artikulua: si alguna cláusula de los contratos admitiere
varios sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que
produzca efecto.
Erregela horren helburua da, adierazpen batek jasotzen dituen esanahi
guztien artean, zentzurik ez duten interpretazioak baztertzeko beharra
ezartzea.
KZko 1285. artikulua: las cláusulas de los contratos deberán
interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido
que resulte del conjunto de todas.
KZko 1286. artikulua: las palabras que puedan tener distintas
acepciones serán entendidas en aquella que sea más conforme a la
naturaleza y objeto del contrato.
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Erregela hori ezargarria izateko, beharrezkoa da aldez aurretik
kontratuaren kalifikazioa eginda egotea. Hortaz, kasu horretan,
interpretazio-arazoa ez da sortzen kontratuaren izaera juridikoa
kalifikatzeko orduan, edukiari dagozkion inguruabarretan baizik.
KZko 1287. artikulua: el uso o la costumbre del país se tendrán en
cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos, supliendo en
estos la omisión de cláusulas que de ordinario suelen establecerse.
Artikulu
horrek
bi
erregela
mota
jasotzen
ditu;
batetik,
interpretaziorako araua, bestetik, integraziorako erregela. Izan ere,
kontratua perfekzionatzen den tokiko usadioak kontratuaren edukia
zehazteko (interpretatzeko) edo kontratuak dituen hutsuneak betetzeko
(integratzeko) balio du.
KZko 1288. artikulua: la interpretación de las cláusulas oscuras de un
contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la
oscuridad.
Alderdiak ezingo du interpretazioaren beharra bere onuran erabili. Hala
ere, ez da galdatzen alderdiak doluz aritzea (horretarako baitago KZko
1270. artikuluak ematen duen irtenbidea), konfiantzazko zein
norberaren egintzekin atzekari izateko printzipioak urratzea baino.
KZko 1289. artikulua: cuando absolutamente fuere imposible resolver
las dudas por las reglas establecidas en los articulos precedentes, si
aquellas recaen sobre circunstancias accidentales del contrato, y éste
fuere gratuito, se resolverán en favor de la menor transmisión de
derechos e intereses. Si el contato fuere oneroso, la dudas se resolverán
en favor de la mayor reciprocidad de intereses.
Si las dudas de cuya resolución se trata en este articulo recayesen
sobre el objeto principal del contrato, de suerte que no pueda venirse en
conocimiento de cuál fue la intención o voluntad de los contratantes, el
contrato será nulo.
Aurreko erregelak ezargarriak ez direnean edo auzia argitzeko nahikoak
ez diren kasuetan, azken artikulu honetan jasotzen diren erregelak
ezarriko dira. Hala nola:
a) Kontratuaren intzidente-inguruabarrei buruzko zalantzen
kasuan, kontratua dohainekoa bada, zordunari karga
gutxien sortzen dion interpretazioari jarraituko zaio (favor
debitoris printzipioa). Kostubidezkoa izanik, berriz,
elkarrekikotasunaren printzipioari eutsiko zaio.
b) Zalantza kontratuaren objektuari badagokio eta ezin bada
alderdien kontratuzko borondate komuna zehaztu,
kontratua deuseza izango da.
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III.

Kontratua integratzea: zentzua eta beharra. Nola
egiten den (KZren 1258. art.)

Kontratuaren integrazioa beharrezkoa izango da, behin kontratuaren
izaera juridikoa kalifikaturik eta haren edukia zehaztuta, azken hori ez
denean nahikoa kontratu hori betetzeak galdatzen dituen inguruabar
guztiak arautzeko.
Kode Zibilak 1258. artikuluan ezartzen du integrazio-lan
gauzatzeko ezargarria den araua. Xedapen horren arabera:

hori

Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y
desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de los expresamente
pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su
naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.
Hortaz, fede ona, usadioa eta legea izango dira kontratua integratzeko
erabiliko diren iturriak. Zehazki, KZko 1. artikulua ezartzen duen
lehentasun-sistemari jarraituz, lehenik, kontratu zehatz baten
hutsuneak beteko dira, kontratu horri ezar dakizkiokeen arau
xedaezinen eta xedagarrien arabera. Bigarrenik, aurrekoak nahikoa ez
direnean, kontratua perfekzionatu den tokiko usadioak erabiliko dira
hutsuneak betetzeko. Azkenik, horien faltan, fede onaren printzipioari
jarraiki, kontuan hartuko dira kontratuaren aplikazio-eremuan
bidezkoak eta egokiak diren portaerak.

IV.

Kontratua
aldatzea
inguruabarrak
izanagatik:
rebus
sic
satantibus
jurisprudentzian

aldatu
klausula

Interpretazioa, kalifikazioa eta, hala dagokionean, integrazioa
gainditurik, aztertu beharra dago kontratuaren edukiarekin eta
efikaziarekin zerikusia duen azken gertakari bat. Alegia, behin
kontratuaren izaera juridikoa eta betebeharrak ezartzen direnean —
alderdiek esandakoari, legeak ezartzen dituen arauei, usadioei edo,
hala dagokionean, fede oneko printzipioari jarraiki—, erabaki beharko
da zer gertatuko litzatekeen kontratuaren eduki hori zehazterako
orduan dagoen giza errealitatea, egoera ekonomikoa edo kontratua
modu zehatz batean arautzea baldintzatzen duten bestelako
inguruabarrak aldatuko balira.
Kode Zibilaren erantzuna argia da alde horretatik; kontratuaren edukia
aldatzeko ezintasuna xedatzen du, kontratu horretan ezarritako
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betebeharrak lege gisa esleituz alderdientzat. Zehazki, KZko 1091.
artikuluak pacta sunt servanda izeneko erregela aldarrikatzen du,
honako hau xedatuz:
las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley
entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos.
Hortaz, nahiz eta inguruabar horiek funtsean eta modu eratorrian
aldatu, Kode Zibilak xedatzen du mantendu egingo direla alderdien
arteko betebeharrak. Hala ere, oroz gain, alderdientzat sor daitekeen
kontratuzko desorekan oinarrituz, jurisprudentzia-mailan malgutu egin
da pacta sunt servanda arauaren aplikazioa, eta epaileak aukera du
kontratuaren edukia inguruabar berrietara egokitzeko edo kontratua
bera suntsiarazteko.
Aurreko araua salbuesteko Auzitegi Gorenak ematen duen aukerari,
berriz, rebus sic stantibus izena ematen zaio. Lehenbiziko aldiz, 1940.
urteko abenduaren 14an emandako epaian aipatu zen; baina haren
efektuak ez dira onartuko 1944. urteko uztailaren 13an emandako
epaira arte.
Kontratuaren edukia aldatzeko eta, beraz, alderdien betebeharrak
inguruabar berrietara egokitu ahal izateko, beharrezko izango dira
honako baldintza hauek:
1) Inguruabarretatik aparteko aldaketa objektiboa. Hala nola,
gerrak, krisialdi ekonomikoak… Auzitegi Gorenak, hala ere, ez
ditu kontuan hartzen aldaketa subjektiboak, alegia, alderdiei
dagozkienak. Hala dagokionean, ezargarriak dira obligazioen
teoria orokorrak ezintasun suposamenduetarako aurreikusten
dituen arauak.
2) Neurriz gaineko desoreka sorraraztea. Alderdi bakoitzak bete
behar dituen prestazioak kontuan hartuz, alde handia egotea
batak eta besteak bete behar dutenaren artean.
3) Eratorriak
diren
eta
aurreikus
ezin
daitezkeen
inguruabarrengatik gertatzea aldaketa. Haatik, kanpoan geratzen
dira berehala betetzea galdatzen duten obligaziozko erlazio
juridikoak.
4) Kontratuaren edukia aldatzea ezinbestekoa izatea kaltea
saihesteko eta konpontzeko.
Aldiz, kontratua suntsiarazi nahi den kasuetan, Auzitegi Gorenaren
esanetan beharrezkoa izango da kontratuaren xedea ezinezko
bilakatzea, bai alderdi batek duen betebeharra erabat ezinezko
bilakatzen delako, bai betetzea posible izanik, beste alderdiarentzat ez
dakarrelako inolako ondarezko irabazirik.
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23. IKASGAIA. KONTRATUAREN EFIKAZIA
AURKIBIDEA. I. Kontratuaren efikazia tipikoa. II. Hirugarrenenganako
efikazia: 1. Hirugarrenaren aldeko kontratua. 2. Hirugarren baten pentzura
egindako kontratua. 3. Kontratua izendatuko den pertsonarentzat. 4.
Kontratuak hirugarrenen kaltetan. III. Kontratu fiduziarioak. IV. Kontratua
lagatzea eta azpikontratua.

I.

Kontratuaren efikazia tipikoa

Kontratuen efikazia tipikoa KZko 1257.I artikuluan aldarrikatzen da,
honako hau xedatuz:
los contratos sólo producen efecto entre las partes que los
otorgan y a sus herederos; salvo, en cuanto a estos, el caso en que los
derechos y las obligaciones que proceden del contrato no sean
transmisibles, o por su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso
y a la ley.
Artikuluak kontratuaren efektuak aipatzen ditu, hots, kontratuak
eratzen dituen eskubideak, ahalmenak eta betebeharrak; azken finean,
kontratuak alderdiei ezartzen dien arau multzoa. Halaber,
salbuespenak salbuespen, xedatzen du kontratuaren efektu horiek
soilik izango dutela eragina kontratuan parte hartu duten alderdiengan
eta horien ondorengoengan.
Hala ere, kontuan hartzekoa da kontratuek beti dutela nolabaiteko
eragina alderdiak edo horien ondorengoak ez diren subjektuengan;
alegia, hirugarrenengan, kontratuaren ondorioz eratzen den egoera
juridiko berria errespetatzeko beharra dagoen heinean. Kontratuak ezin
dio betebeharrik ezarri kontratuzko adostasun zehatzik eman ez duen
pertsona bati. Dena den, orain aztertuko den gisan, kontratuaren
eraentza juridikoak, hots, kontratuzko erlazio juridikoak, eragina izan
dezake hirugarren batengan, azken horren onura, beharra edo kaltea
sortuz.

II.

Hirugarrenenganako efikazia

1. Hirugarrenaren aldeko kontratua
KZko 1257.II artikuluan xedatzen denez:
si el contrato contuviere alguna estipulación en favor de un
tercero, éste podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho
saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aquélla
revocada.
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Alde batetik, xedapenak kontratuaren akordio zehatzari erreferentzia
egin arren, aukera dago kontratua osoki hirugarren horren alde
eratzeko. Adibidez, pertsona batek bizitza-aseguruaren kontratua egiten
duenean, onuradun gisa seme-alabak jartzea. Bestetik, kontratu
horietan hirugarrenak eskubidea izan behar du bere onuran
xedatutakoa betetzea galdatzeko; izan ere, kontratu horien eraentzatik
kanpo geratzen da jasotzeko baimen soila ematen dion aukera.
Kontratu mota horien eraentzari dagokionez, honako alderdi hauek
azpimarra daitezke:
1.

Kontratu honetan parte hartzen duten subjektuak eta beren
gaitasuna

Hirugarrenen aldeko kontratuetan parte hartzen duten subjektuak dira
promitentea, estipulantea eta onuraduna. Promitenteari dagokio
onuradunaren alde estipulanteak xedatutakoa betetzea.
Era honetan, promitenteak eta estipulanteak kontratua egiteko gaitasun
orokorra eta, hala dagokienean, zehatza izan behar dute. Onuradunari,
berriz, onarpena egiteko beharrezkoa den jarduteko gaitasuna soilik
galdatzen zaio. Gaitasun horren ezean, beren ordezkariek eman ahal
izango dute beharrezkoa den onarpen hori.
Bestalde, bi modutan ezar daiteke hirugarrena nor den. Alde batetik,
zuzenean eta hasieratik ezarriz nor den subjektu hori. Bestetik,
kontratua egitean hirugarrena nor den jakin ahal izateko ezaugarriak
aipatuz.
2.

Hirugarrenak egin behar duen onarpena

Onarpen honek eskubidea ematen dio hirugarrenari bere onuran
xedatutakoa betetzea galdatzeko. Beraz, ez gaude kontratua eratzeko
beharrezkoa den kontratuzko adierazpen baten aurrean. Kontratua,
berez, eratzen da estipulanteak eta promitenteak beren kontratuzko
adostasuna ematen dutenean.
Onarpena promitenteari esanbidez edo isilbidez jakinarazi behar zaio
nahitaez, harrera galdatzen duen adierazpena den heinean. Bestetik,
orain aztertuko dugun moduan, onarpenak hirugarrenaren aldeko
xedapena ezeztatzeko aukera ezabatzen du.
3.

Onuradunaren alde egindako xedapena ezeztatzeko aukera

Lehenik eta behin, kontuan hartu behar da ezeztatzeko aukera
estipulanteari dagokiola; onarpena, berriz, promitenteari jakinarazi
behar zaio. Dena den, gerta daiteke promitenteak eta estipulanteak
ezeztatzeko aukera biei dagokiela adostea ere. Edonola ere, ezeztatzeko
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aukera hori estipulantearen edo, hala dagokionean, promitentearen
oinordekoei eskualdatzen zaie.
Estipulanteak xedapen hori ezeztatzea erabakiko balu, beharrezko
litzateke hori promitenteari eta onuradurari jakinaraztea. Era berean,
ezeztapen-kasuetan erabaki beharko da zer gertatuko den
hirugarrenaren onuran ezarritako prestazioarekin. Picazoren ustez,
beharrezkoa da kostubidezko eta dohaineko kontratuak bereiztea.
Lehenengo kasuan, kontratutik ondorioztatzen den obligaziozko erlazioa
sinalagamatikoa bada, promitenteak prestazioa estipulantearen alde
bete beharko du. Aldiz, dohaineko kontratuetan, prestazioa dohaintzari
ezarri zaion karga dela ulerturik (moduzko dohaintza), promitentea
askatuta geratuko da.
4.

Hirugarrenaren onuran ezarritako kontratuaren ondorioak

Estipulantearen eta promitentearen arteko erlazioari dagokionez (relación
de cobertura izenekoa), kontratuzko erlazio juridikotik ondorioztatzen
diren betebeharrak betetzea galdatzeko akzio guztiak izango dituzte.
Era berean, onarpenik egiten ez den bitartean, alderdiek kontratua
akordio bidez iraungitzeko aukerari eutsiko diote.
Estipulantearen eta onuradunaren arteko erlazioari begira (relación de
valuta izenekoa), ezinbestekoa da hirugarren horren alde ezarritako
xedapenaren kausa zehaztea. Alde horretatik, hiru kausa bereiz
daitezke: alde batetik, causa donandi delakoa, estipulanteak ezarritako
onuraren bitartez hirugarrenari dohaintza bat egin nahi dion kasua;
bestetik, causa solvendi legoke, estipulanteak hirugarren horrekin duen
zorra ordaintzeko egiten duen kasuetan; azkenik, causa credendi,
estipulanteak onuradunarekiko kreditu-eskubide berria eskuratzen
duen kasuetan, azken horrek jasotako onuraren kontraprestazio
moduan. Horrela, kausa existituko ez balitz edo, bere kasuan, modu
eratorrian desagertuko balitz, estipulanteak aukera izango luke
bidegabeko aberaste-akzioa jartzeko.
Promitentearen eta onuradunaren arteko erlazioan, onuraduna kreditueskubide baten titularra izango da, eta promitentea zorduna. Hala ere,
kontuan hartu beharko da bi horien arteko erlazioan eragina izango
duela estipulantearen eta promitentearen artean egindako kontratuak.
Horrela, estipulanteak bere betebeharrak ez balitu beteko edo kontratua
deusez deklaratuko balitz, promitenteak egoera horiek salbuespen
moduan jar ditzake onuradunaren aurrean, hirugarren horren aldeko
prestazioa ez betetzeko. Promitenteak ezingo ditu, hala ere,
estipulantearen eta promitentearen arteko bestelako kontratuzko erlazio
juridikoen gorabeherak salbuespen gisa erabili. Ezta onuradunaren eta
estipulantearen arteko erlazioetatik ondorioztatzen direnak ere.
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2. Hirugarren baten pentzura egindako kontratua
Kontratu horren bitartez, alderdietako batek (promitentea) bereganatzen
du hirugarren batek beste alderdiari (promisarioa) zerbait ematea, egitea
edo ez egitea lortzeko betebeharra. Horrela, hirugarren horrek ez badu
bereganatu nahi egiteko, emateko edo ez egiteko betebeharra, behartuta
egongo da promitenteak sortutako kaltea ordaintzera. Alegia,
promitenteak ez du bete beharko hirugarren horrek bete nahi izan ez
duena, bere betebeharra baita azken horrek obligazio hori bereganatzea
lortzea. Hots, promitenteak promisarioaren aurrean ondorio zehatza
lortzeko betebeharra bereganatzen du.
Era berean, promitentea askatuta geratuko da hirugarren horrek
promisarioarekiko promestutako obligazioa bereganatzea onartzen
duenean. Edo, onarpena eman baino lehen, hil egiten bada edo ezgai
deklaratzen badute.

3. Kontratua izendatuko den pertsonarentzat
Kontratu atipiko baten aurrean gaude, eskuarki salerosketakontratuaren eremuan ematen den kontratua. Kontratu horren bitartez,
alderdietako batek (estipulanteak) beretzat gordeko du etorkizunean
(baina, beti ere, ezarritako epe zehatzaren barnean) bere tokia hartuko
duen pertsona izendatzeko ahalmena. Kontratua egiten den unean,
beraz, ezezaguna izango da alderdietako bat ordezka dezakeen
hirugarren pertsona hori.
Behin aukeraketa egiten denean, hirugarrenak egindako onarpenaren
berri eman behar zaio kontratuaren beste alderdiari. Beharrezkoa
izango da hirugarren horrek kontratu zehatz hori egiteko gaitasuna
izatea.
Hirugarrenak, egiten zaion eskaintza onartzerakoan, estipulantea
ordezkatuko du, kontratuaren eraketa- eta efikazia-unea eraldatu gabe.
Hala ere, hirugarrenak eskaintza onartuko ez balu, estipulantea
behartua geratuko da behin betiko izaeraz kontratua betetzera.

4. Kontratuak hirugarrenen kaltetan
Egoera hori sortzen da kontratua eratzeak hirugarren batek duen
eskubide subjektiboa kaltetzen duenean. Adibidez, abeslari batek
diskoetxe batekin kontratu bat sinatzen du, adostuz abeslariaren abesti
guztiak diskoetxe horrek bakarrik plazara ditzakeela; geroxeago,
lehenengo kontratu hori indarrean egonik, abeslariak beste diskoetxe
batekin ateratzen du disko berria.
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Kasu horretan, hirugarrenak (lehenengo diskoetxeak) aukera bat baino
gehiago izango ditu bere interesak babesteko. Alde batetik, berarekin
kontratua sinatu duen alderdiari kontratuzko erantzukizuna galdatu
ahal izango dio, azken horrek bere betebeharra urratu baitu. Horrez
gainera, aztertu beharko litzateke bigarren kontratua sinatu duen beste
alderdiari kontratuz kanpoko erantzukizunik galdatu ahal zaion, KZko
1902. artikuluak galdatzen dituen baldintzei jarraiki. Hortaz, bigarren
kontratuaren beste alderdi horrek lehengo kontratuaren edukia
ezagutuko balu, erantzutera behartuta egongo litzateke. Bestetik,
kaltetuak bigarren kontratu hori deuseztatzeko aukera izango du,
azken horren kausaren ez-zilegitasuna eta bigarren kontratuaren
alderdiek kaltea sortzeko arriskua ezagutzen duela frogatuz gero.

III.

Kontratu fiduziarioak

Kontratu fiduaziarioak dira alderdien arteko konfiantzan oinarritzen
diren kontratu atipikoak. Berez, kontratu mota horien bitartez alderdi
batek gauza bat eskualdatzen dio beste alderdiari, baina ez azken
horrek behin betiko izaeraz jabetza eskura dezan, baizik eta, objektua
berme moduan ematen zaio beste alderdi horri, administratua izateko
edo zaintzan edukitzeko, azken horrek aipaturiko xedea bete ondoren
itzultzeko obligazioa izanik.
Fiduziazko kontratuen artean bi mota bereizten dira:
1. Fiducia cum amico. Kasu honetan, behin behineko eskualdatzea
egiten da, beste alderdiak objektua zaindu edo administra dezan.
Esan bezala, jabetza behin behineko izaeraz jasotzen denez, behin
zaintza- edo administrazio-funtzioa beteta, gauza itzuli egin
beharko da.
2. Bermezko kontratu fiduziarioa edo fiducia cum creditore. Aurreko
kasuan ez bezala, honetan eskualdatzeak bermezko funtzioa
betetzen du. Kasu honetan, saltzaileak (zordunak) objektua
eskualdatzen dio erosleari (hartzekodunari), zordunak azken
horren onuran duen zorra ordaintzeko berme moduan. Hortaz,
zorra ordaintzen ez den kausetan, erosleak objektua enkante
publikora eraman ahal izango du, bere kreditua asetzeko. Ezingo
du objektua bera erabili bere kreditu-eskubidea asetzeko, pacto
comisorioa egiteko debekuak ez baitu onartzen berme moduan
emandako gauzak behin betiko eskuratzeko ahalmena. Praktikan,
ordea, debeku hori urratzea lortzen da atzerasaltzeko itunak
jasotzen duen salerosketaren bitartez.

IV.

Kontratua lagatzea eta azpikontratuak
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Kontratua lagatzea, kreditu-eskubideak lagatzea ez bezala, ez da Kode
Zibilean arautzen. Haatik, bere eraentza zehazteko orduan, kreditua
lagatzeko erregela berak ezarriko dira.
Kontratua laga ahal izateko, beharrezkoa da alderdiek eta kontratuan
parte hartuko duen hirugarrenak beren baimena adieraztea. Bestetik,
kontratuaren lagapena eginda, alderdi berrien eta joan den
subjektuaren arteko erantzukizuna edota jar daitezkeen salbuespenen
eraentza zehazteko, kredituaren eta zorraren lagapenaren arauak
ezarriko dira.
Azpikontratuei dagokienez, kontratua lagatzearekiko izaten diren
ezberdintasunak abiapuntutzat hartuz, kontratua sinatu duten
alderdiek jarraitzen dute kontratuzko erlazio juridikoaren parte izaten,
baina horietako batek kontratu bera errepikatzen du hirugarren
batekin, azken horri aukera eskainiz aurretik eraturiko erlazio juridiko
horretan parte hartzeko. Egoera hori, batik bat, errentamendukontratuetan agertzen da; berezko arauketa du, eta aurrerago aztertuko
dugu.
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24. GAIA. INEFIKAZIA ETA BALIOGABEZIA
AURKIBIDEA. I. Baliogabezia eta inefikazia. Kontzeptuaren inguruko
zehaztasunak. Existentzia eza. II. Deuseztasuna: 1. Kontzeptua, kausak eta
ezaugarriak. 2. Ondorioak. 3. Deuseztasun partziala. 4. Negozio deuseza
indarberritzea eta konbertsioa. III. Deuseztagarritasuna: 1. Kontzeptua,
kausak eta ezaugarriak. 2. Ondorioak. 3. Baliozkotzea. IV. Kontratua
hutsaltzea): 1. Kontzeptua eta kausak. 2. Ezaugarriak eta ondorioak.

I.

Baliogabezia
eta
inefikazia.
Kontzeptuaren
inguruko zehaztasunak. Existenzia eza

Kontratuaren inefikaziari buruz hitz egiten dugunean, kontratu horri
dagozkion efektuak ez direla sortuko ematen dugu aditzera. Kontratua
eratzeko irregulartasunean dago efikazia ez horren kausa; zehazki,
kontratuak existitzeko beharrezkoak diren funtsezko baldintzak falta
direlako edo, hala dagokionean, horiek akastunak direlako. Doktrinak
baliogabezia izenez ezagutzen du inefikazia hori, eta KZk 1300.-1314.
artikuluetan hura arautzean ezartzen dituen ezaugarrietan oinarrituz,
bi baliogabezia mota bereizten dira:
a) Deuseztasuna
Kontratuak ez du inolako ondorio juridikorik sortuko, hura eratzean
beharrezkoak diren funtsezko betebeharrak falta direlako edo
horiek ez zilegiak direlako, kontratua legez kontrakoa izanik.
Kausa horietan oinarrituz, doktrinaren alderdi batek —batez ere,
frantziar doktrinak egindako bereizketaz jabetuz— beharrezkotzat
jotzen du deuseztasuna eta existentzia eza bereiztea. Hortaz,
deuseztasuna erabiliko du izaera xedaezina duten arauak aurkaratzen
dituzten kontratuei erreferentzia egiteko (KZko 6.3 art), eta existentzia
eza, berriz, funtsezko elementuak betetzen ez diren kasuetarako (KZko
1261. art.). Hala ere, nahiz eta jurisprudentzia-mailan bereizketa horri
ere erreferentzia egiten zaion (AGE, 1981eko abenduaren 18koa), kasu
batean edo bestean efektu berdinak esleitzen direnez, deuseztasuna
mantenduko dugu baliogabezia eta inefikazia kausa moduan,
existentzia eza kontzeptua baztertuz.
b) Deuseztagarritasuna
Kontratuak ondorio juridikoak sortzen ditu, beti ere, funtsezko
baldintzetako
akatsak
direla-eta
kontratuaren
aurka
deuseztagarritasun-akzioa jartzen ez bada. Hortaz, nahiz eta
kontratuaren baliogabetasuna eta inefikazia deklaratzea posible izan,
aipaturiko akzioa ez balitz ezarriko edo hura ezartzeko iraungitze-epea
gaindituko balitz, posible izango litzateke kontratu horren efikazia
mantentzea, deuseztasun kasuetan ez bezala.
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Azkenik, baliogabeziak kontratuaren inefikazia sortzen duela
azpimarratu badugu ere, esan beharra dago deuseztasuna eta
deuseztagarritasuna ez direla kontratuaren efikazia eza sortzen duten
kausa bakarrak. Izan ere, badaude inefikazia kasuak, kontratuaren
baliogabezia aurrez onartzen ez dutenak. Hala nola, baldintza
suntsiarazlea barneratzen duten kontratuak, legeak onartzen dituen
ezeztapen-kasuak, edo, besteen artean, hutsaltzea bera. Kasu horietan
guztietan, kontratua modu baliozkoan eratu da —funtsezko baldintzak
modu bidezkoan bete dira eta kontratua zilegia da— baina, une zehatz
batetik aurrera eta legeak zehazturiko hainbat kausarengatik, ez ditu
efektu gehiago sortuko. Arrazoi horregatik, Picazoren ustez ez da egokia
inefikaziari buruz hitz egitea azkeneko kasu horietan, berez, kontratuak
efektuak sortu dituelako, nahiz eta une eta baldintza batzuen menpean
efikazia hori bukatu egiten den. Autore horren iritziz, kasu horietan
kontratuaren eratorrizko iraungitze kausa baten aurrean egongo gara,
eta hori bereizi egin behar da inefikazia kontzeptutik.

II.

Deuseztasuna

1. Kontzeptua, kausak eta ezaugarriak
KZko IV. liburuko, II. tituluaren VI. kapituluak izenburutzat kontratuen
deuseztasuna izan arren, 1300.-1314. artikuluetan jasotzen diren
baliogabezia kausek deuseztagarritasunaren eraentza ezartzen dute,
batik bat. Izan ere, aipaturiko artikulu horiek oso kasu zehatzetan
egiten diote erreferentzia deuseztasuna arautzeari, beharrezko bihurtuz
eraentza juridikoa doktrinak eta jurisprudentziak zehaztea.
Aurreratu dugunez, kontratuak ez du inolako ondorio juridikorik
sortuko, hauetako deuseztasun-kausaren bat edo batzuk izaten
direnean:
1.- KZko 1255. artikuluan oinarrituz, kontratua legearen, moralaren
edota ordena publikoaren aurka doanean. Hala ere, arau xedaezinak
aurkaratzen dituzten kontratuen kasuan, beharrezkoa da KZko 6.3
artikuluak xedatzen duena kontuan hartzea, kontratuak arau xedaezin
bat aurkaratu arren posible bada deuseztasuna ez den beste ondorio
juridiko bat aldarrikatzea.
Honela dio KZko 6.3 artikuluak: los actos contrarios a las normas
imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en
ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.
2.- KZko 1261. artikuluko funtsezko baldintzak edo kontratu
zehatzak galdatzen dituen bestelako funtsezko betebeharrik ez
denean.
3.- Kontratuak kausa ez zilegia edukitzea (KZko 1275. art.).
73

Kontuan hartuz deuseza den kontratuak ez duela hasiera-hasieratik
efekturik sortuko eta, salbuespenak salbu, ezingo dela baliozkotu,
honako hauek azpimarra daitezke deuseztasunaren eraentzaren
ezaugarri moduan:
a.- Deuseztasuna emateko ez da beharrezkoa izango deuseztasunakzioa ezartzerik (ipso iure ematen da); hortaz, ezartzen den
kasuetan, epaiak izaera deklaratiboa izango du. Alegia, epaian
kontratu horren hasiera-hasierako inefikazia aldarrikatzen da. Hala ere,
deuseztasuna ofizioz ezartzea onartzen du jurisprudentziak (besteak
beste, 1949ko maiatzaren 27ko edo 1972ko martxoaren 7ko AGEE).
b.- Akzioa ezartzeko legitimazio zabala dago, kontratuaren alderdiek,
horien ondorengoek edo deuseztasuna aldarrikatzeko interesa duten
hirugarrenek ezarri ahal duten heinean.
d.- Azkenik, eta aurreko guztia kontuan hartuz, esan beharra dago
deuseztasun-akzioak ez duela preskripzio-eperik.

2. Ondorioak
Deuseztasunaren ondorioak KZko 1303., 1307., 1308. eta 1305.-1306.
artikuluetan arautzen dira. Lehenengo hiru artikuluetan, ex lege
sortzen den itzultzeko obligazioa arautzen da. Azkeneko bi artikuluetan,
berriz, itzultzeko obligazioaren salbuespenak jasotzen dira.
KZko 1303. artikuluak xedatzen duenez:
Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben
restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia
del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo
que se dispone en los artículos siguientes.
Ikus daitekeenez, deuseza den salerosketa-kontratuaren ondorioak
jasotzen ditu artikuluak, kontratu horren objektu diren gauza eta
salneurria itzultzeko obligazioa ezarriz. Hala ere, aipatu beharra dago
deusezak diren edozein kontratu motatan ezar daitekeela itzultzeko
obligazioa. Itzultzeko obligazioa in natura gauzatu beharko da, alegia,
kontratuaren objektu den prestazio bera itzuliz. Hala ere, aurreko hori
posible ez den kasuetarako, KZko 1307. artikuluak xedatzen duenez:
Siempre que el obligado por la declaración de nulidad a la
devolución de la cosa, no pueda devolverla por haberse perdido,
deberá restituir los frutos percibidos y el valor que tenía la cosa
cuando se perdió, con los intereses desde la misma fecha.
Hortaz, itzultzeko aukerarik ez dagoenean gauza galdu delako (KZko
1122.2 art.) edo fede oneko hirugarren batek eskuratu duelako (LHren
34. art.), itzuli beharko da gauzak galtzeko unean edo hirugarrenak
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eskuratzerakoan zuen balioa gehi, hala dagokionean, fruituak eta
interesak.
Bestalde,
obligazio
sinalagmatikoei
dagokienez,
alderdiek
aldiberekotasunez bete beharko dute elkarri itzultzeko duten obligazioa,
batak besteari obligazio horren betetzea galdatu nahi badio. Alde
horretatik, KZko 1308. artikuluak xedatzen duenez:
Mientras uno de los contratantes no realice la devolución de aquello
a que en virtud de la declaración de nulidad esté obligado, no puede el
otro ser compelido a cumplir por su parte lo que le incumba.
KZko 1305. eta 1306. artikuluetan jasotzen diren salbuespenek
kontratuaren kausa edo objektu ez-zilegiari egiten diote erreferentzia,
eta honako bereizketa hau egiten dute:
a) Kausa edo objektua ez-zilegia izateaz gainera, kontratuak jasotzen
duen jarduera delitu edo falta moduan tipifikatuta dagoenean Zigor
Kodean, KZko 1305. artikuluari jarraiki:
cuando la nulidad provenga de ser ilícia la causa u objeto
del contrato, si el hecho constituye un delito o falta común a ambos
contratantes, carecerán de toda acción entre sí, y se procederá contra
ellos, dándose, además, a las cosas o precio que hubiesen sido
materia del contrato, la aplicación prevenida en el Código penal
respecto a los efectos o isntrumentos del delito o falta.
Esta disposición es aplicable al caso en que sólo hubiere
delito o falta de parte de uno de los contratantes; pero el no
culpado podrá reclamar lo que hubiese dado, y no estará obligado
a cumplir lo que hubiera prometido.
Hortaz, delitua edo falta kontratuan alderdi izan direnei egotz
badakieke, prestazioaren objektua ez zaie horiei itzuliko, Zigor Kodean
jasoko baita delitu edo falta bakoitza arautzerakoan sortzen den
ondorioa.
Hala ere, delitua edo falta kontratuaren alderdietako bati soilik egotz
badakioke, erruduna ez den alderdiari aukera emango zaio betetakoa
itzultzea galdatzeko.
b) Kausa edo objektua ez zilegia izanda, kontratuak jasotzen duen
jarduera ez badago delitu edo falta gisa tipifikatuta Zigor Kodean,
KZko 1306. artikuluko araua ezarriko da; alegia:
si el hecho en que consiste la causa torpe no constituyere
delito ni falta, se observarán las reglas siguientes:
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1ª Cuando la culpa esté de parte de ambos contratantes, ninguno
de ellos podrá repetir lo que hubiera dado a virtud del contrato,
ni reclamar el cumplimiento de lo que el otro hubiera ofrecido.
2ª Cuando esté de parte de un solo contratante, no podrá éste
repetir lo que hubiese dado a virtud del contrato, ni pedir el cumplimiento
de lo que se le hubiere ofrecido. El otro, que fuera extraño a la causa
torpe, podrá reclamar lo que hubiera dado, sin obligación de
cumplir lo que hubiera ofrecido.
Kasu
horretan
ere,
itzultzeko
obligazioaren
salbuespenak
egozgarritasuna hartzen du oinarri gisa. Berez, artikuluak causa torpe
adierazpena hartzen du abiapuntutzat —doktrinaren ustez moralaren
aurkako prestazioarekin identifikatu behar duguna—, hura egozgarria
ez zaion alderdiari itzultzeko obligazioa galdatzeko akzioa aitortzeko.
Hortaz, aurreko kasuan bezala, itzultzeko eta betetzeko akzioak
baztertuta geratuko dira, deuseztasun-arrazoi hori beste alderdiari edo,
hala dagokionean, alderdi biei egotz dakiekeen kasuetan.

3. Deuseztasun partziala
Ez dago Kode Zibilean deuseztasun partzialari buruzko eraentza
berezirik, hainbat artikulutan egiten diren aipamen zehatzak baizik.
Zentzu horretan irakur daitezke, besteak beste, KZko 641., 737. edo
1155. artikuluak.
Deuseztasun partzialeko kasuetan erabaki beharko da, deuseztasuna
dakarren kontratuaren alea baztertuz, kontratuaren efikaziari eutsi
dakiokeen ala ez. Auzitegi Gorenaren epai gehienetan agertzen da
kontratuaren efikaziaren aldeko jarrera. Halaber, konponbide hori
berenganatu dute 7/1998 Legeak, apirilaren 13koak, kontrataziozko
baldintza orokorrei buruzkoak, 10. artikuluan, eta azaroaren 16ko LDE
1/2007k, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen babeserako Lege
Orokorrak, 83. artikuluan.

4. Negozio deuseza indarberritzea eta konbertsioa
Deuseza den negozioaren konbertsiorako, beharrezkoa izango da
kontratu deusezak betetzen dituen funtsezko eta formazko
betebeharrak baliozko beste kontratu mota bat eratzeko modukoak
izatea. Era horretan, kontratu deuseza kontratu berri horretan
bihurtzeko aukera izango da.
Konbertsioa bi motatakoa izan daiteke: formala eta materiala.
Lehenengo kasuan, negozio zehatzak betebehar-forma eduki beharrean,
mota bereko beste negozio batena hartzen du. Kode Zibileko 715.
artikuluak jasotzen du konbertsio formala eman daitekeen kasu bat,
honako hau xedatzen duenean: es nulo el testamento cerrado en cuyo
otorgamiento no se hayan observado las formalidades establecidas en
esta sección; y el Notario que lo autorize será responsable de los daños y
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perjuicios que sobrevengan, si se probare que la falta procedió de su
malicia o de negligencia o ignorancia inexcusables. Será válido, sin
embargo, como testamento ologógrafo, si todo él estuviera escrito y
firmado por el testador y tubiere las demás condiciones propias de este
testamento.
Konbertsioa materiala izango da, berriz, aurreko gaian azaldu dugun
moduan, kontratu deuseza beste kontratu mota bat bihurtzeko aukera
dagoenean, beti ere alderdiek borondate hori dutela ezar badaiteke.

III.

Deuseztagarritasuna

1. Kontzeptua, kausak eta ezaugarriak
Deuseztagarritasun-eraentzaren bitartez interes zehatzak babestu nahi
dira, kontratuaren deuseztasuna eskatzeko legitimazioa interes horien
titularretara mugatuz. Zehazki, kontratuaren deuseztasuna eskatu ahal
izango du Kode Zibilean jasotzen diren deuseztagarritasun-kausak
jasaten dituen kontratuaren alderdiak.
KZko 1301. artikuluaren irakurketatik ondoriozta daitekeenez, honako
hauek dira deuseztagarritasun-kausak:
a) Kontratua jarduteko gaitasunik ez duen subjektuarekin egiten
denean. Hala nola, aukera egongo da adin txikiko emantzipatugabeek
edo emantzipatuek (KZko 323. eta 324. artikuluen eremutik kanpo)
epai bidez ezgai deklaratu dituzten pertsonek (edota zarrastelek beren
kuratoreen asistentziarik gabe) gauzatzen dituzten kontratuak
deuseztatzeko. Hala ere, ezgaitasuna ez bada judizialki aitortu eta
alderdiak ez badu adimen nahikorik kontratua zer den ulertzeko eta
nahi izateko, kontratuaren deuseztasun-kausa baten aurrean egongo
gara.
b) Kontratuzko borondatea izatean, errorea, dolua, indarkeria edo
mehatxua gertatzea.
d) KZko 1322. eta 1301. artikuluetan oinarrituz, bi ezkontideen
adostasuna galdatzen duten kontratuak horietako bakarraren
adostasunez soilik egiten direnean.
Deuseztasunarekin gertatzen ez den bezala, deuseztagarritasuna ezin
daiteke ofizioz deklaratu, beharrezkoa izanik akzioa ezartzea
kontratuaren deuseztasuna emateko. Akzio hori ezartzeko legitimazioa
duten subjektuak zerrendatzen dira KZko 1301. eta 1302. artikuluetan:
KZko 1301. artikulua:
La acción de nulidad sólo durará cuatro años.
Este tiempo empezará a correr:
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En los casos de intimidación o violencia, desde el día en que
éstas hubiesen cesado.
En los de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la
consumación del contrato.
Cuando la acción se refiera a los contratos celebrados por los
menores o incapacitados, desde que salieren de tutela.
Si la acción se dirigiese a invalidar actos o contratos realizados
por uno de los cónyuges sin consentimiento del otro, cuando
este consentimiento fuere necesario, desde el día de la disolución
de la sociedad conyugal o del matrimonio, salvo que antes
hubiese tenido conocimento suficiente de dicho acto o
contrato.
KZko 1302. artikulua:
Pueden ejercitar la acción de nulidad de los contratos los obligados
principal o subsidiariamente en virtud de ellos. Las personas capaces
no podrán, sin embargo, alegar la incapacidad de aquellos con
quienes contrataron; ni los que causaron la intimidación o
violencia, o emplearon el dolo o produjeron el error, podrán
fundar su acción en estos vicios del contrato.
Bi artikulu horietan jasotzen dira deuseztagarritasun-akzioaren
legitimazioa eta lau urteko iraungitze-epearen mugaeguna zehazteko
irizpideak. Hortaz, deuseztagarritasun-kausak kontuan hartuz:
1.- Jarduteko gaitasunik ez duen adin txikikoari edo ezgaiari, zein
haren ordezkari legalei dagokie akzioa ezartzeko legitimazioa. Epeari
dagokionez, adin txikikoen eta ezgaituen kasuan, lau urteko epea
izango dute jarduteko gaitasuna eskuratzen duten unetik aurrera.
2.- Indarkeria edo mehatxua jasan behar izan duen alderdiari dagokio,
horiek bukatzen direnetik zenbatzen hasi eta lau urteko epean,
deuseztagarritasuna galdatzeko legitimazioa.
3.- Errorea edo dolua eman denean, berriz, hura jasan duen pertsonari
dagokio legitimazioa; baina kontratua eratu zen unetik hasiko da
zenbatzen lau urteko iraungitze-epea.
4.- Azkenik, kontratua eratzeko adostasunik eman ez duen ezkontideak
kontratu horren berri duenetik edo, hala dagokionean, irabazpidezko
sozietatea edo ezkontza iraungitzen denetik, lau urteko epea izango du
kontratuaren deuseztasuna galdatzeko.
Era berean, ezinbestekoa da KZko 1314. artikuluak xedatzen duena
kontuan hartzea; artikulu horren arabera: también se extinguirá la
acción de nulidad de los contratos cuando la cosa, objeto de éstos, se
hubiere perdido por dolo o culpa del que pudiera ejercitar aquélla.
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Si la causa de la acción fuere la icapacidad de alguno de los
contratantes, la pérdida de la cosa no será obstáculo para que la acción
prevaleza, a menos que hubiese ocurrido por dolo o culpa del reclamante
después de haber adquirido la capacidad.
Akzioa iraungita geratuko da kontratuaren objektua modu egozgarrian
galtzen denean (culpa edo dolua); salbuespen bakarra izango da:
ezgaiak jarduteko gaitasuna eskuratu baino lehen gertatzea galera.

2. Ondorioak
Deuseztagarritasun-akzioa ezartzen denetik kontratua deuseza izango
da; ondorioz, ez du inolako efekturik sortuko. Hala ere, kontuan hartu
behar da akzioa ezartzen ez den bitartean kontratu horrek efektuak
sortzen dituela; eta, are gehiago, akzioa ezarriko ez balitz edo, geroago
ikusiko dugun moduan, kontratua baliozkotuko balitz, kontratu horrek
bere efikazia mantenduko duela, nahiz eta bere eraketan aipaturiko
akatsak edo bestelako inguruabarrak izan. Haatik, deuseztasunkasuetan kontratuaren inefikazia epai bidez deklaratzea beharrezkoa ez
bazen deuseztasunaren efektuak emateko, ezinbestekoak izango dira
akzioa eta epaia kasu honetan, edo judizioz kanpoko eskaera,
adostasun-kasuetan. Hori bai, behin kontratuaren deuseztasuna
eskatuta eta deklaratuta edo onartuta, efektuak berdinak izango dira.
Era horretan, aurretik aipatu ditugun KZko 1303., 1307. eta 1308.
artikuluak ezar daitezke. Eta, Kode Zibileko 1305. eta 1306. artikuluak
ezargarriak ez izan arren, deuseztagarritasunaren eraentzak badu
itzultzeko obligazioari ezartzen zaion salbuespena ere. Zehazki, Kode
Zibileko 1304. artikuluak xedatzen duenez:
cuando la nulidad proceda de la incapacidad de uno de los
contratantes, no está obligado el incapaz a restituir sino en cuanto se
enriqueció con la cosa o precio que recibiera.
Kasu horretan, ezgaituak berak betetako prestazioa itzultzea galdatu
ahal izateko, atzera eman beharko du berak jasandakoa edo horren
ordez lortutakoa, beti ere, irabazia lortu duela zehaztuta geratzen den
kasuetan. Arau horrek adin txikikoak eta ezgaituak babestea du
helburu; hain zuzen ere, haiek kontratatuz abantaila lortu nahi duten
subjektuak zigortu nahi ditu.

3. Baliozkotzea
Deuseztagarritasuna eskatzeko, legitimatuari kontratua baliozkotzeko
aukera ematen zaio, Kode Zibileko 1309. artikuluak adierazten duen
moduan:
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la acción de nulidad queda extinguida desde el momento en que el
contrato haya sido confirmado válidamente.
Baliozkotzea KZko 1261. artikuluan aipatzen diren funtsezko
betebeharrak betetzen dituzten kontratuetan soilik gerta daiteke; alegia,
deuseztagarriak direnetan eta ez, aldiz, deusezak diren negozio
jurudikoetan (KZko 1310. art.).
KZko 1311. artikuluaren arabera, baliozkotzea bi modutan egin daiteke:
a) Esanbidez. Kasu honetan deuseztagarritasuna eskatzeko
ahalmena duen alderdiak kontratua baliozkotu nahi duela
adierazten du, beste alderdiari nahi hori jakinarazi ez arren
(KZko 1312. art.).
b) Isilbidez. Alderdiak deuseztagarritasuna galdatzeko aukera
du, ahalmen horri uko egitera daraman egintza gauzatzen
duenean.
Kontratua baliozkotzean, deuseztagarritasuna galdatzeko akzioa iraungi
egingo da, eta kontratuak efikazia izango du behin betikoz eta eratu
zenetik (KZko 1309. eta 1313. artikuluak).

IV.

Kontratua hutsaltzea

1. Kontzeptua, ezaugarriak eta kausak
KZko 1290.-1299. artikuluetan hutsaltzeari ematen zaion eraentza
kontuan hartuz, esan daiteke kontratuak hirugarrenei sortzen
dizkien ondarezko kalteak konpontzea duela helburu. Horretarako,
eta beste irtenbiderik ez dagoen kasuetan, baliozko kontratuaren
inefikazia deklaratuko da (KZko 1290. eta 1294. artikuluak).
KZko 1290. artikulua: los contratos válidamente celebrados
pueden rescindirse en los casos establecidos por la ley.
KZko 1294. artikulua: la acción de rescisión es subsidiaria; no
podrá ejercitarse sino cuando el perjudicado carezca de todo otro
recurso legal para obtener la reparación del perjuicio.
Kode Zibileko 1291.
zerrendatzen dira:

eta

1292.

artikuluetan,

hutsaltze-kausak

KZko 1291. artikulua:
Son rescindibles:
1º Los contratos que pudieren celebrar los tutores sin autorización
judicial, siempre que las personas a quienes representan hayan
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sufrido lesión en más de la cuarta parte del valor de las cosas que
hubieren sido objeto de aquellos.
2º Los celebrados en representación de los ausentes, siempre que
estos hayan sufrido la lesión a que se refiere el artículo anterior.
3º Los celebrados en fraude de acreedores, cuando estos no
puedan de otro modo cobrar lo que se les deba.
4º Los contratros que se refieran a cosas litigiosas, cuando
hubiesen sido celebrados por el demando sin concocimiento y
aprobación de las partes litigantes o de la Autoridad judicial
competente.
5º Cualesquiera otros en que especialmente lo determine la ley.
KZko 1292. artikulua:
Son también rescindibles los pagos hechos en estado de
insolvencia por cuenta de obligaciones a cuyo cumplimiento no
podía ser compelido el deudor al tiempo de hacerlos.
Lehenengo eta bigarren kausak ondarezko oinarria dute, eta KZko
1293. artikuluak xedatzen duenez, ningún contrato se rescindirá por
lesión, fuera de los casos mencionados en los números 1º y 2º del artículo
1291. Hala ere, esan beharra dago azken adierazpen hori ez dela erabat
zuzena, ondarezko kalte horretan oinarrituz, Kode Zibilak beste negozio
juridiko batzuen hutsaltzea eskatzeko aukera aurreikusten baitu; hala
nola, 1074. art., 1410. art., edo 1708. art.
Bestalde, bigarren kausa horri dagokionez, KZko 1296. artikuluak
ezartzen du ezingo dela absentearen ordezkariak gauzaturiko kontratua
hutsaltzerik eskatu, kontratua baimen judiziala edukiz egin bada.
Hirugarren kausak hartzekodunen maulan egindako kontratuei egiten
die erreferentzia. Zehazki, KZko 1297. artikuluak ezartzen du zein
kasutan uler daitekeen kontratu bat hartzekodunen maulan egin den.
Alde horretatik, aipatutako azken artikulu horretan xedatzen denez:
Se presumen celebrados en fraude de acreedores todos aquellos
contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a título
gratuito.
También se presumen fraudulentas las enajenaciones a título oneroso,
hechas por aquellas personas contra las cuales se hubiese pronunciado
antes sentencia condenatoria en cualquier instancia o expedido
mandamiento de embargo de bienes.
Halaber, gogoratu beharra dago zordunak hartzekodunaren maulan
egindako kontratuen hutsaltzea eskatzeko ahalmen horretan garatzen
dela KZko 1111. artikuluan aurreikusten den akzio pauliarra delakoa.
Azkenik, KZko 1299. artikuluak xedatzen duenez, hutsaltzea eskatzeko
akzioak lau urteko kaduzitateko-epea dauka. Tutoretzapean dauden
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pertsonentzat eta absentzia-egoeran dagoenarentzat, hala ere, ez da
hasiko epea zenbatzen tutoretzatik irten arte edo absentzian zegoenaren
bizitokia ezagutu arte. Kaltetuaren eta haren oinordekoen esku geratzen
da legitimazio aktiboa. Legitimazio pasiboa, aldiz, ondarezko kaltea
sortu duenari, zordunari eta fede txarreko eskuratzaileari dagokio
(KZko 1295.II artikuluaren kontrako irakurketa eginez).

2. Efektuak
KZko 1295. eta 1298. artikuluetan ezartzen dira kontratuaren
hutsaltzearen efektuak. Berez, gauza —fruitu eta interesekin—
itzultzeko obligazioa egongo da, beti ere, kontraprestazio moduan
jasotakoa itzultzeko aukerarik baldin badago. Hala ere, gauza fede
oneko eskuratzaileak badauka, edo fede txarreko eskuratzaileak ezingo
balu hura itzuli, sortutako kalte-galerak ordaintzeko betebeharra
ezartzen da.
KZko 1295. artikulua:
La rescisión obliga a la devolución de las cosas que fueron objeto
del contrato con sus frutos, y del precio con sus intereses; en
consecuencia, sólo podrá llevarse a efecto cuando el que la haya
pretendido pueda devolver aquello que por su parte estuviese
obligado.
Tampoco tendrá lugar la rescisión cuando las cosas, objeto del
contrato, se hallaren legalmente en poder de terceras personas que
no hubiesen procedido de mala fe.
En ese caso podrá reclamarse la indemnización de perjuicios al
causante de la lesión.
KZko 1298. artikulua:
El que hubiese adquirido de mala fe las cosas enajenadas en
fraude de acreedores, deberá indemnizar a estos de los daños y
perjuicios que la enajenación les hubiese ocasionado, siempre que
por cualquier causa le fuere imposible devolverlas.
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25. IKASGAIA. ORDEZKARITZA
AURKIBIDEA. I. Ordezkaritza, oro har: 1. Kontzeptua. 2. Ordezkaritzaren esanahi
juridikoa. 3. Ordezkaritzaren jatorria. II. Borondatezko ordezkaritza: 1. Kontzeptua. 2.
Ordezkariaren legitimazioa: ahalordea eta ahalordetza-negozioa. 3. Ordezkatzenegozioa. III. Ahalorderik gabeko ordezkaritza: berrespena.

I.

Ordezkaritza, oro har

1. Kontzeptua
Ordezkaritzari buruz ari garenean, ezinbestekoa da bereiztea negozio
juridikoa egiten duen pertsonaren eta egintza horren bidez onura
jasotzen duen pertsonaren artean. Norberak gauzatzen duen egintzak
sortzen dituen efektuak beste pertsona baten onuran ematen badira,
ordezkaritzari buruz hitz egiten da. Azken batean, beste pertsona baten
(ordezkatuaren) kontura eta onuran jarduteko ahalordea izatea
(ordezkariari dagokiona) dakar horrek. Hortaz, ordezkari bidez
gauzatzen diren kontratuetan, pertsona bat baino gehiago agertuko dira
alderdietako baten posizioan. Berez, ordezkatuak soilik izango du
alderdi izaera, hari baitagozkio kontratu horretatik ondorioztatzen diren
eskubideak eta interesak. Hala ere, ordezkariak formalki kontratuaren
eraketan parte hartzen duen heinean, ezin daiteke esan kontratuzko
erlazioarekin zerikusirik ez duen hirugarrena denik.
Ordezkaritzaren eraentza aztertu baino lehen, funtsezkoa da bigarren
bereizketa bat egitea ordezkaritzaren (KZko 1259. art.) eta mandatukontratuaren (KZko 1709.-1739. artikuluak) artean. Azken negozio
juridiko horri dagokionez, aldebiko kontratu baten aurrean gaude, bi
alderdien adostasuna ezinbestekoa izanik kontratua eratzeko.
Ordezkaritza egoteko, ordea, nahikoa izango da aldebakarreko
borondate-adierazpena, zeinaren bitartez ordezkatuak ordezkariari
legitimazioa ematen dion bere izenean jarduteko, beste inolako
betebeharrik behar izan gabe. Egia da ordezkaritzak askotan mandatukontratuan duela jatorria; baina ager daiteke, baita ere, sozietatekontratuan, enpresa baten estatutuetan, edota legean bertan. Hala ere,
KZko 1259. artikuluak ordezkaritzari buruz jasotzen duen eraentza ez
denez nahikoa ordezkaritzari buruzko teoria orokorra eratzeko,
analogiaz mandatu-kontratuaren eraentza ezarriko da.
Bukatzeko, kontuan hartu behar da ordezkariak eta nuntiusak
gauzatzen dituzten jardueren ezberdintasuna ere. Azken kasu horretan,
beste pertsona batek egindako borondate-adierazpena ematen da
ezagutzera. Egintza bat ez da beste pertsona baten kontura eta onuran
aurrera eramaten (non ordezkariak nolabaiteko autonomia izango
duen), baizik eta, esan bezala, subjektu batek egindako adierazpena
bera eskualdatzen da. Haatik, negozio juridikoaren eraketan
adostasunaren akatsak edo subjektuak ezgaitasuna ematen duen
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aztertzeko orduan, ez da kontuan hartuko nuntiusak egindako igorpena.
Nuntiusak jokatzen duen paperaren adibide bat KZko 55. artikuluan
dago.

2. Ordezkaritzaren esanahi juridikoa
KZko 1259.I artikuluak xedatzen duenez: ninguno puede contratar en
nombre de otro sin estar por éste autorizado o sin que tenga por la ley su
representación legal.
Ikus daitekeenez, printzipioz, artikuluak kontratuei egiten die
erreferentzia, beste baten izenean jarduteko ahalordea beharrezkoa dela
adierazten duenean. Hala ere, argitu beharra dago, norberak konplitu
beharreko egintzak izan ezik, pertsona batek gauza ditzakeen bestelako
egintza juridikoak ordezkaritza bitartez gauzatu ahal izango direla.
Hortaz, ondarezko arloan oro har onartu egiten da ordezkaritza bidezko
jarduera; hala nola, kontratuak gauzatzeko orduan (KZko 1259. art.),
edota gauzen edukitza bera eskuratzerakoan (KZko 439. art.). Familia
Zuzenbidearen arloan, berriz, ordezkaritza baztertuta geratzen da kasu
gehienetan; izan ere, norberaren jarduera pertsonala ezinbestekoa da
ezkontzan, adopzioan, filiazioa aitortzean, edo familiazko ahalmenak
egikaritzean. Gauza bera gertatzen da testamentu bidezko xedapenak
egin nahi direnean (KZko 670. art.).
Ordezkariak ordezkatuaren izenean eta onuran eraman beharko du
aurrera egintza juridikoa. Bere onuran gauzatzen badu, nahiz eta
ordezkari moduan agertu, ez gara ordezkaritzaren eremuan egongo,
simulatzen den kontratu baten aurrean baizik. Hortaz, ordezkariak
hirugarrenarekin kontratua egiten duenean, argi eta garbi adierazi
behar du ordezkatuaren izenean eta onuran jarduten ari dela.

3. Ordezkaritzaren jatorria
Kode Zibileko 1259.I artikulua kontuan hartuz, bi ordezkaritza mota
bereiz daitezke: borondatezkoa eta legezkoa. Ikasgai honetan
borondatezko ordezkaritza aztertuko dugu. Ordezkaritza legala, berriz,
jarduteko gaitasun mugatua duten subjektuei asistentzia emateko,
edota pertsona juridikoen jarduera gauzatzeko arautuko da.

II.

Borondatezko ordezkaritza

1. Kontzeptua
KZko 1259.I artikuluak xedatzen duenez, borondatezko ordezkaritza
sortzen da ordezkatuak egiten duen autonomiazko egintza juridikoaren
bidez, zeinaren bitartez ordezkariari ordezkatuaren izenean eta kontura
egintza juridiko bat edo batzuk gauzatzeko ahalmena ematen baitzaio.
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Hortaz, ordezkariarekin kontratua egiten duen beste alderdiak ezagutu
beharko du ez duela, berez, kontratua ordezkariarekin sinatzen,
ordezkatuarekin baizik. Horretarako, esan bezala, ordezkariak
kontratua eratu baino lehen adierazi beharko du ordezkatuaren izenean
eta onuran ari dela.

2. Ordezkariaren
legitimazioa:
ahalordetza-negozioa

ahalordea

eta

Ordezkariaren legitimazioa titulu batean jasotzen da eskuarki. Bertan
adierazten dira ordezkariak zer ahalmen izango dituen, ordezkatuaren
eskubideak egikaritzen dituenean. Titulu horrek ahalorde edo
ordezkaritza-ahalorde izena hartzen du. Era berean, ordezkatuari
ahalorde-emaile deitzen zaio (poderdante) eta ordezkariari ahaldun
(apoderado).
Borondatezko ordezkaritzak ondarezko arloan gauza dezakeen jarduera
zabaltzeko aukera eskaintzen dio ordezkatuari; hala ere, ordezkatuak,
nahiz eta ahalordea eman, jarduteko aukerari eusten dio. Askotan,
ordezkatuak berak egintzak gauzatzen dituenean ordezkariari
emandako ahalordea ezeztatuta geratzen da. Hori bai, ahalordearen
egikaritzan ordezkariak gauzatzen dituen egintzen ondorioak jasan egin
beharko ditu, ezeztapen hori ez bada aurretikoa izan.
Ordezkaritza edo ahalordea ematea, aurreratu dugunez, aldebakarreko
negozio juridikoa da, eratzeko ordezkariaren adostasunik galdatzen ez
duena, nahiz eta azken horrek ahalordea ez onartzeko eskubidea eduki.
Hori bai, aldebakarreko borondate-adierazpen horrek ordezkariari
zuzenduta egon behar du.
Gaitasunari dagokionez, bi teoria bereizten dira:
Alde batetik, ordezkatuari ahalordea emateko jarduteko gaitasuna
galdatzeaz gain, ahalordeak jasotzen dituen egintza juridikoak betetzeko
galda daitekeen bestelako gaitasun berezia izatea eskatzen duena.
Beste aldetik, berriz, uste da ahalordea emateko nahikoa dela jarduteko
gaitasuna edukitzea, egintza edo negozio juridiko zehatzak galdatzen
duen gaitasun berezi edo gehitua, hura ordezkari bidez aurrera
eramateko unean, ordezkatuak bete behar duela uste izanez. Azken
teoria horri jarraituz, defendatzen da baita ere ahalordea emateko ez
dela beharrezkoa izango jarduteko gaitasuna edukitzea, ahalordearen
objektu den egintzak edo negozioak ez badu gaitasun hori galdatzen;
adibidez, dohaintza bat onartzeko ematen den ahalordea (KZko 625. eta
626. artikuluak). Era berean, kontratu zehatzak betetzeko ezar
daitezkeen debekuei dagokienez, kontuan hartu beharko da
ordezkatuak betetzea edo ez betetzea. Ordezkariari, berriz, jarduteko
gaitasuna soilik galdatzen zaio.
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Ildo berari jarraituz, ahalordetza-negozioaren baliogabezia ezartzerako
orduan, adostasunak izan ditzakeen akatsak —dolua, errorea,
indarkeria edo mehatxua— ordezkatuak berak jasan behar izan ditu.
Era berean, ahalordea, deusez deklaratu den mandatu, sozietate edo
bestelako kontratuan jasota egongo balitz, hura ere baliorik gabe
geratuko litzateke. Hala ere, egoera horren menpe, ordezkariak
gauzatzen duen kontratuaren efikazia mantendu ahal izango da, beste
alderdiak (ordezkari bidez jarduten duen ordezkatua ez denak) ez badu
inefikazia-kausa horren berri.
Azkenik, ordezkariak gauzatzen duen kontratuaren inefikazia
deklaratzerako orduan, berriz, izan daitezkeen adostasun-akatsek
ordezkaria bera dute subjektu nagusitzat. Hau da, kontratua egiten
duen eta, beraz, adostasuna adierazten duen alderdiarengan eman
behar dira errorea, dolua, indarkeria edo mehatxua, alegia,
ordezkariarengan. Beste gauza bat da deuseztagarritasuna galdatzeko
legitimazioa ordezkatuaren esku egotea, azken batean, kontratuaren
efektuek harengan izango baitute eragina.
Kode Zibileko 1280.5 artikuluan jasotzen diren kasuetan izan ezik,
ahalordetza-negozioak ez du forma-betebehar zehatzik bete behar.
Hortaz, ezkontza ospatzeko edota auzietan norbera ordezkatzeko
ahalordeaz gainera, forma-askatasuna dago.
Honako hauek izango dira ahalordearen iraungitze-kausak:
1.- Jarri den baldintza suntsiarazlea edo epea betetzea.
2.- Ahalordeak jasotzen duen negozioa edo egintza gauzatzea edo
ezinezko bilakatzea.
3.- Ahalordearen oinarri den erlazio juridikoa iraungitzea.
4.- Ezeztapena.
5.Ordezkatuaren
edo
ordezkariaren
heriotza,
ezgaitasuna,
zarrasteltasuna, konkurtsoa edo kaudimen gabezia deklaratzea.
Hala ere, kontuan hartu beharra dago, heriotza kasuetan, mandatukontratuaren 1738. eta 1739. artikuluek xedatzen dutena analogiaz
ezartzen bada, ordezkariak ordezkatua hil dela jakin gabe gauzaturiko
egintzen efikazia mantenduko dela; beti ere, beste alderdia (ordezkaria
ez dena) fede onekoa den kasuetan. Era berean, ordezkaria hilez gero,
haren oinordekoek heriotzaren berri eman beharko diote ordezkatuari,
bitartean,
ordezkatuaren
interesa
bermatzeko
beharrezko
inguruabarrak bereganatuz.
Azkenik, kontratuaren erregelak analogiaz ezarriko dira ahalordearen
edukia edo norainokoa zehazteko orduan. Alegia, ematen zaion
ahalordea orokorra edo zehatza den ezartzeko, edota administrazioko
edo/eta xedapenezko egintzak gauzatzeko ahalmena jasotzen dituen
zehazteko (KZko 1712. eta 1713. artikuluak). Era berean, mandatukontratuko arauketak balioko du ordezkariaren betebeharrak eta
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ahalmenak zein diren finkatzeko (KZko 1715., 1719. eta 1726.
artikuluak).

III.

Ahalorderik gabeko ordezkaritza: berrespena

Ahalorderik gabeko ordezkaritza ematen da, pertsona batek beste baten
izenean eta kontura jarduten duela adierazten duen kasuetan,
horretarako ahalorderik izan gabe. Hala nola:
1.- Ahalorderik inoiz egon ez den kasuetan, KZko 1259.II artikuluak
xedatzen duenez: el contrato celebrado a nombre de otro por quien no
tenga su autorización o representación legal será nulo, a no ser que lo
ratifique la persona a cuyo nombre se otorgue antes de ser revocado por
la otra parte contratante.
2.- Ahalordea egonik, ahaldunak bere jarduera-eremua gainditzen
duenean, KZko 1727.II artikuluak mandatu-kontraturako adierazten
duenez: en lo que el mandatario se haya excedido no queda obligado el
mandante sino cuando lo ratifica expresa o tácitamente.
3.- Ahalordea iraungi edo ezeztatu den kasuetan (KZko 1732.1 eta 3
art.). Hala ere, kasu horietan, ahalorderik gabeko ordezkaritzaz hitz egin
beharrean, egokiagoa da itxurazko ahalordeari buruz aritzea, gerta
baitaiteke, ordezkariak eta fede oneko beste alderdiek kausa horien
berri ez dutenean, egindako kontratuen baliozkotasuna mantentzea
(KZko 1738. art.).
KZko 1259.II artikuluak deuseztasunari egiten dion erreferentzia
abiapuntutzat hartuz, doktrina-mailan aski eztabaidatu da egoera
horretan ezargarria den eraentzari buruz. Horrela, existentzia eza,
deuseztasuna, deuseztagarritasuna, edo baldintza suntsiarazlearen
eraentzak erabili izan dira ahalorderik gabe gauzaturiko kontratua
efikaziarik gabe uzteko.
Beharbada, Puig i Ferriolek adierazten duenez, bidezkoena litzateke
kontratuek berez efikazia erlatiboa dutela kontuan hartzea. Horrela:
Batetik, itxuraz ordezkatua izan denarentzat kontratu horrek ez du
inolako efikaziarik izango, ez bada berrespenaren bitartez.
Eta, bestetik, itxuraz ordezkari moduan jarduten duena eta
kontratuaren beste alderdia jabetzen badira ahalordea falta dela, gerta
daiteke kontratuaren efikazia beren artean mantentzea. Hala ere, beste
alderdia ez balitz jabetuko ahalorderik ez dagoela, bere esku dago
kontratuaren aurka deuseztagarritasun-akzioa ezartzea, baldin eta
itxuraz ordezkatua izan denak ez badu kontratua berresten.
Berrespena, beraz, itxurazko ordezkatuak kontratuaren beste alderdiari
egiten dion aldebakarreko adierazpena da. Esanbidez edo isilbidez egin
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daiteke, eta hasiera-hasieratik kontratua baliozko eta efikaz egiten du,
fede oneko hirugarrenek aldez aurretik eskuratutako eskubideak salbu.
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26. IKASGAIA. SALEROSKETA-KONTRATUA
AURKIBIDEA. I. Gogapen orokorrak: 1. Kontzeptua eta ezaugarriak. II. Estruktura: 1.
Subjektuak: gaitasuna eta debekuak. 2. Objektuak: gauza eta salneurria. III.
Eroslearen obligazioak: 1. Salneurriaren eta interesen ordainketa. 2. Eroslearen eta
saltzailearen bermeak: salneurriaren ordainketa eteteko ahalmena (KZko 1502. art.)
eta saltzaileak kontratuaren suntsiarazpena galdatzeko duen ahalmena (KZko 1503.1505. artikuluak). IV. Saltzailearen obligazioak: 1. Gauza emateko obligazioa. 2.
Saneamendua: ebikzioagatik, ezkutuko akatsengatik, eta ezkutuko kargengatik. V.
Salerosketa bereziak: 1. Ondasun higigarriak epeka saltzea. 2. Atzerasaltze itundun
salerosketa. 3. Frogatu ondoko salmenta eta ad gustum salmenta. VI. Trukea: 1.
Kontzeptua. 2. Beste batena den gauza trukatzea. 3. Ebikzioa. 4. Trukea salneurria
ordainduz egiten denean.

I.

Gogapen orokorrak

1. Kontzeptua eta ezaugarriak
Salerosketa-kontratua Kode Zibileko 1445.-1537. artikuluetan arautzen
da. Kontratu horren kontzeptua KZko 1445. artikuluan dugu, xedapen
honen arabera:
Por el contrato de compra y venta uno de los contratantes se
obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella
un precio cierto, en dinero o signo que lo represente.
Hortaz, salerosketa-kontratuaren bidez, alderdi batek bere gain hartzen
du gauza zehatza emateko betebeharra, beste alderdiak gauza horren
truke prezio zehatza ordaintzeko betebeharra —diruz edo dirua
ordezkatzen duen zeinuaren bidez— bereganatzen duen bitartean.
Honako hauek dira kontratu horren ezaugarriak:
1.- Betebeharrak sortzen dituen adostasunezko kontratu bat da. Alegia,
salerosketa-kontratua eratzeko nahikoa izango da gauza ematea eta
salneurriaren ordainketa egiteko betebeharrekiko alderdiek beren
adostasuna adieraztea. Ez da, beraz, salerosketa-kontratuaren
eraketarako gauza eta salneurria ematea galdatzen (traditioa),
adostasunaren bitartez, alderdiei adierazitako obligazioak betetzea
galdatzeko eskubidea esleitzen baitzaie. Ematea, berez, beharrezkoa
izango da jabetza-eskubidea eskualdatzeko (KZko 609. art.), baina ez,
esan bezala, kontratua eratzeko.
2.- Adostasunak ez du forma-betebehar zehatzik galdatzen. KZko
1280.1 artikuluak eskritura publikoan jaso beharreko salerosketakontratuari erreferentzia egiten dionean, ez du adierazi nahi kontratu
horrek ad solemnitatem forma galdatzen duenik, baizik eta zenbait
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efektutarako eskritura publikoa beharrezkoa izango dela (KZko 1279.
art., forma ad exercitum).
3.- Salerosketa-kontratua kostuzkoa eta sinalagamatikoa da. Izan ere,
kontratuak bi alderdientzat ondarezko eta elkarrekiko obligazioak
ezartzen ditu.

II.

Estruktura

1. Subjektuak: gaitasuna eta debekuak
KZko 1457. artikuluan ezartzen da salerosketa-kontratua gauzatzeko
beharrezkoa den gaitasuna. Artikulu horren arabera:
Podrán celebrar el contrato de compra y venta todas las personas a
quienes este Código autoriza para obligarse, salvo las modificaciones
contenidas en los artículos siguientes.
Beraz,
salerosketa-kontratua
egiteko
beharrezkoa
izango
da
kontratatzeko gaitasuna (KZko 1263. art.). Hala ere, KZko 1459.
artikuluak xedatzen duenez, nahiz eta jarduteko gaitasuna eduki,
zenbait pertsonak ezingo ditu salerosketa jakin batzuk egin. Ez da
subjektu horiek ez dutelako kontratu hori egiteko gaitasunik, baizik eta
legeak, zenbait kasutan eta baldintza batzuen menpe, debekatu egiten
dietelako salerosketa zehatzak egitea. Debeku horiek zuzenean edo
zeharka hedatzen dira, era pribatuan edo enkante publiko bidez
gauzaturiko salerosketa-kontratuetara. KZko 1459. artikuluaren
arabera:
No podrán adquirir por compra, aunque sea en subasta pública o
judicial, por sí ni por persona alguna intermedia:
1º Los que desempeñen algún cargo tutelar, los bienes de la persona que
estén bajo su guarda o protección.
Kasu horretan, tutoreei, kuratoreei, zein defentsa judizialari debekatu
egiten zaie beren babespean dauden adin txikikoen edo ezgaituen
ondasunak erostea.
2º Los mandatarios, los bienes de cuya administración o enajenación
estuviesen encargados.
Arauak debekatu egiten du mandatu-hartzaileak —mandatuemailearen baimenik gabe, baina azken horren izenean eta kontura—
salerosketa bat egitea nork bere buruarekin. Hala ere, kontratua
baliozkoa litzateke mandatu-emaileak salerosketa berretsiko balu edo
aldez aurretik baimena emango balu.
91

3º Los albaceas, los bienes confiados a su cargo.
4º Los empleados públicos, los bienes del Estado, de los Municipios, de
los pueblos y de los establecimientos también públicos, de cuya
admisnitración estuvieren encargados.
Artikuluak autonomia-erkidegoetako funtzionario publikoak aipatu ez
arren, horiek ere ezin izango dituzte erosi beren gestiopean dauden
ondasunak.
Esta disposición regirá para los jueces y peritos que de cualquier modo
intervinieren en la venta.
5º Los Magistrados, jueces, individuos del Ministerio Fiscal, Secretarios
de Tribunales y Juzgados y Oficiales de justicia, los bienes y derechos
que estuviesen en litigio ante el Tribunal, en cuya jurisdicción o territorio
ejercieran sus respectivas funciones, extendiéndose esta prohibición al
acto de adquirir por cesión.
Se exceptuará de esta regla el caso en que se trate de acciones
hereditarias entre coherederos, o de cesión en pago de créditos, o de
garantía de los bienes que posean.
La prohibición contenida en este número 5º comprenderá a los Abogados
y Procuradores respecto a los bienes y derechos que fueren objeto de un
litigio en que intervengan por su profesión y oficio.
Azkenik, magistratuek, epaileek edota justizia-administrazioaren
kargura dauden beste pertsonek ezingo dituzte erosi edo lagatze bidezko
egintzaz eskuratu euren jurisdikzioko auzitegian eztabaidapean dauden
ondasun eta eskubideak. Debeku hori ezar daiteke deklaraziozko eta
exekuziozko judizioetan. Salbuespenez, berriz, debekua ezingo da ezarri
jaraunskideen arteko jarauntsi-akzioetan, kredituen ordainean
egindako lagapenean, edota haien edukitzapeko ondasunen berme
kasuetan. Beti ere, egoera horietan, jaraunslekide izan beharko du
epailea edo justizia-administrazioren parte den beste pertsona hori,
lagatzen
den
kredituaren
titularraren
hartzekoduna,
edota
edukitzapean duen ondasuna kargarik gabe uzteko kreditu-eskubidea
erosten duena.

2. Objektuak: gauza eta salneurria

A) Gauza
Salerosketa-kontratuaren objektu izan daitezke honako ezaugarri
hauek jasotzen dituzten gauza gorpuzdunak zein gorpuzgabeak:
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I.- Gauza orain edo etorkizunean existitzea. Ezaugarri honi dagokionez,
ezinbestekoa da kontuan hartzea salerosketa-kontratuaren arauketak
gauza galtzen den kasuetarako aurreikusten dituen ondorioak.
Ildo horretan, Kode Zibileko arauketak bi egoera bereizten ditu. Alde
batetik, gauza kontratua eratu baino lehen galtzen denean (KZko 1460.
art.). Bestetik, kontratua eraturik, gauza saltzaileak eman baino lehen
galtzen den kasuetan (KZko 1452. art.). Azter ditzagun, banan-banan,
bi egoera horietan Kode Zibilak aurreikusten duen eraentza.
a.- Gauza kontratua eratu baino lehen galtzea
KZko 1460. artikuluak honako hau xedatzen du:
Si al tiempo de celebrarse la venta se hubiese perdido en su
totalidad la cosa objeto de la misma, quedará sin efecto el contrato.
Pero si se hubiese perdido sólo en parte, el comprador podrá optar entre
desistir del contrato o reclamar la parte existente, abonando su precio en
proporción al total convenido.
Berez, salerosketa-kontratua eratzeko unean objektua falta denez
(alegia, existitzen ez denez), artikulu horretan arautzen den kausa
kontratuaren existentzia ezaren eremuan kokatu beharko genuke (KZko
1261. art.). Hala ere, artikuluan adierazten den moduan, objektua
partzialki soilik galduko balitz, saltzaileak aukera izango luke
salerosketa-kontratua gauzatzeko, beharrezko den neurrian prezioa
jaitsiz. Picazok adierazten duenez, artikuluak ez du bereizketarik egiten
galera horren kausa izan daitezkeen erru, dolu edota ezusteko kausen
artean; bere ustez, bidezkoa da analogiaz KZko 1122. artikuluak
jasotzen duen eraentza ezartzea.
b.- Kontratua eraturik, saltzaileak gauza eman baino lehen galtzea
KZko 1452. artikulu honek xedatzen duenez:
El daño o provecho de la cosa vendida, después de perfeccionado
el contrato, se regulará por lo dispuesto en los artículos 1096 y 1182.
Esta regla se aplicará a la venta de las cosas fungibles, hecha
aisladamente y por un solo precio o sin consideración a su peso, número
o medida.
Si las cosas fungibles se vendieren por un precio fijado con relación al
peso, número o medida, no se imputará el riesgo al comprador hasta que
se hayan pesado, contado o medido, a nos ser que éste se haya
contituido en mora.
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1452. artikulu horren lehenengo lerroko interpretazioa erabat
eztabaidatua izan da. Berez, erabaki beharko da galeraren arriskua
nork jasan behar duen, saltzaileak edo erosleak. Saltzaileak jasan behar
badu, gauza galdu egingo du eta ez du salneurria jasoko. Aldiz,
arriskua erosleari badagokio, azken horrek ez du gauzarik jasoko baina
behartuta egongo da salneurria ordaintzera.
Azter dezagun, lehenik eta behin, artikuluak xedatzen duena:
Saldutako gauzaren gaineko kaltea edo probetxua KZko 1096. eta 1182.
artikuluen arabera arautuko da. Horien arabera, bi erregela ondoriozta
daitezke:
1.- Saltzailearen berandutza dagoen kasuetan, gauza ezustean galtzen
bada, saltzaileak arriskua jasan beharko du.
2.- Dena den, saltzailearen berandutzarik ez badago, eta gauza haren
errurik gabe galduko balitz, saltzailea aske geratuko da eta, hortaz, ez
da gauza ematera behartuko.
Arazoa da artikuluak ez duela zehazten azken kasu horretan erosleak
jasan beharko duen arriskua, eta salneurria ordaintzera behartua
egongo dela; edo, hala dagokionean, ezta eroslea ere aske geratuko den,
arriskua azken kasu horretan ere saltzaileari egokituz. Esan bezala,
Kode Zibilak ez du erantzunik jasotzen; doktrina-mailan, berriz, hainbat
iritzi daude:
Alde batetik, doktrina gehiengoaren eta jurisprudentziaren ustez,
arriskua erosleak jasan beharko du eta salneurria ordaintzera behartua
egongo da. Eroslearen arriskua dela azpimarratzen dutenen ustez,
honako arrazoi juridiko hauek daude ondorio hori ezartzeko:
a. Arrazoi historikoak. Kode Zibilaren aurretiko Espainiako
Zuzenbidean, Erromatar Zuzenbidea oinarritzat hartuz,
ematea posible zen unetik erosleari leporatzen zitzaion
arriskua. Alegia, salerosketa aurrera eramateko aukera
zegoenetik, erosleak jasan behar zuen gauza galtzeko
arriskua. Hortaz, gauzaren kalitatea, kantitatea eta
salneurria zehaztuta, emateko obligazioa baldintzatuta
ez bazegoen edo hainbat gauza aukeratzeko ahalmenik
ez bazegoen (aldizkako obligazioak), erosleak jasango
zuen gauza galtzeko arriskua, eta salneurria ordaintzera
behartuta egongo zen.
b. KZko 1095. artikulua oinarritzat hartuz, baldin eta
erosleak jasoko baditu fruituak gauza emateko aukera
dagoen unetik, logikoa da hari ere leporatzea gauzak
jasaten dituen arriskuak. Gainera, horien aburuz, KZko
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1186. artikuluan oinarrituz, gerta daiteke erosleak
beharrezko akzioak ezartzea gauza galtzearekin zerikusia
duten hirugarrenen aurka.
Bestetik, aurreko hori ez da izan iritzi bakarra, saltzaileari arriskua
egokitzeko aukera edo erosleari suntsiarazpen-akzioa jasotzeko
egokitasuna ere onartu izan baitira. Alde horretatik, Cossioren ustez,
aztertu beharko da emate-epea noren onuran ezarri den, saltzailearen
edo eroslearen onuran. Hortaz, erosleari arriskua leporatzea bidezkoa
izango da, gauza ematea galdatzen ez duen kasuetan, edo emateko
atzerapena bere onuran ezarri denean. Bestetik, aurreratu den gisan,
beste zenbait autorek erosleari suntsiarazpen-akzioa jartzeko aukera
esleitzen diote. Azken batean, suntsiarazpena galdatu ahal izateko
nahikoa bada obligazioa borondatez zein borondaterik gabe ez betetzea,
erosleak aukera horri eutsiko dio saltzaileak gauza emateko ezintasuna
aurkaratzen dionean.
Hala ere, ezinbestekoa da kontuan hartzea artikuluaren azken bi
lerroetan ezartzen dena (KZko 1452.II eta III art.), erosleari ezingo
baitzaio arriskua egotzi, eman beharreko gauza eta salneurria zehaztuta
ez dauden kasuetan. Beti ere, zehaztapena egitea erosleari ez badagokio
edo azken horren berandutzarik ez bada.
Salerosketa-kontratuaren objektuak bete behar dituen ezaugarriekin
jarraituz, aurreratu dugunez, salerosketaren objektu izan daitezke
etorkizuneko gauzak ere. Beti ere, salerosketa eratzen den unean gauza
oraindik existitu ez arren, etorkizunean existituko dela suma daiteke.
Adibidez, egoera hori izango da eraikitzeko dagoen etxebizitza bat
erosten dugunean. Ondorioz, emateko unean gauza existituko ez balitz
saltzailearen erruz, kontratua suntsiarazteko aukera egongo litzateke,
beti ere, ezin bada obligazioa bete. Edozein kasutan, bidezko kaltegaleren ordainketa galdatzeko aukera egongo da.
II.- Gauza zehatza edo zehazgarria izan behar da
III.- Gauza zilegia izan behar da; alegia, giza komertzioaren barnean
egon behar du
B.- Salneurria
KZko 1445. artikuluak dioenez, salmentan diruz edo dirua ordezkatzen
duen zeinuaren bidez zehaztutako salneurria egon behar da. Hala ere,
onartu egiten da salerosketa eratzean kopurua zehatu gabe egotea,
nahikoa izanik hura zehazteko irizpideak ezartzea edo zehaztapena
egiteko ahalmena hirugarren bati lagatzea. Ildo horretatik, Kode
Zibileko 1447. artikuluaren arabera salneurria zehatza dela ulertzeko,
nahikoa izango da:
a.- Salneurria beste gauza bati begira ezartzea.
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b.- Saldutako gauzak egun zehatz batean, burtsan edo merkatuan duen
prezioaren arabera ezartzea salneurria.
d.- Salneurria zehaztea, saldutako gauzak egun zehatz batean burtsan
edo merkatuan duen prezioari kopuru zehatza gehituz edo kenduz.
KZko 1448. artikuluaren arabera, salneurriaren zehaztapena
hirugarren baten esku geratzen bada eta hark ezin badu edo ez badu
nahi salneurria zehazterik, kontratua efikaziarik gabe geratuko da.
Era berean, KZko 1449. artikuluan ez da onartzen salneurriaren
zehaztapena kontratuaren alderdietako baten esku geratzea.
Azkenik, KZko 1454. artikuluak adierazten du salerosketa-kontratuan
erresek jokatzen duten funtzioa:
Si hubiesen mediado arra o señal en el contrato de compra y venta,
podrá rescindirse el contrato allanándose el comprador a perderlas, o el
vendedor a devolverlas duplicadas.

III.

Eroslearen obligazioak

1. Salneurriaren eta interesen ordainketa

KZko 1500. artikuluaren arabera:
El comprador está obligado a pagar el precio de la cosa vendida en
el tiempo y lugar fijados por el contrato.
Si no se hubieren fijado, deberá hacerse el pago en el tiempo y lugar en
que se haga la entrega de la cosa vendida.
Hortaz, salerosketa-kontratuan ez bazaio erosleari salneurria
ordaintzeko toki edota epe berezirik ezarri, obligazio sinalagmatiko
baten aurrean gauden heinean, gauza eman behar den une eta toki
berean ordaindu beharko da salneurria.
Interesei dagokionez, KZko 1501. artikuluak xedatzen duenez:
El comprador deberá intereses por el tiempo que medie entre la
entrega de la cosa y el pago del precio, en los tres casos siguientes:
1º Si así se hubiere convenido.
2º Si la cosa vendida y entregada produce fruto o renta.
3º Si se hubiese constituido en mora, con arreglo al artículo 1100.
Beraz, printzipioz, salneurriaren ordainketa akordio bidez atzeratzen
delako, eroslea ez da interesak ordaintzera behartua egongo. Horrela
96

adostu dutenean soilik, edo KZko 1095. artikuluak xedatzen duena
kontuan hartuz, gauzak fruituak ematen baditu, ordaindu egin beharko
dira berandutzakoak ez diren interesak. Azken horiek, KZko 1100.
artikuluaren aginduz, erosleak salneurria ezarritako epean ordaintzen
ez duenean sortuko dira.

2. Eroslearen eta saltzailearen bermeak: salneurriaren
ordainketa eteteko ahalmena (KZko 1502. artikulua)
eta
saltzaileak
kontratuaren
suntsiarazpena
galdatzeko duen ahalmena (KZko 1503.-1505.
artikuluak)

Puntu honetan landuko ditugu, gauza emateko eta salneurria
ordaintzeko beharrak beteta edota betetzeko orduan, alderdiei —
dagokien kontraprestazioa jasoko dutela edo, gutxienez, emandakoa
berreskuratu ahal izango dutela ziurtatzeko— Kode Zibilak eskaintzen
dizkien bermeak.
Hortaz, erosleak salneurria ordaintzen ez duen kasuetan saltzaileari
dagozkion bermeak aztertzeaz gain, salneurriaren ordainketa eginda
edo egiterako orduan eroslearen interesak bermatzeko legean ezartzen
diren neurriak ere aztertuko ditugu. Alde horretatik, honako hauek
bereiz ditzakegu:
a.- Eroslearen bermeak
Kode Zibileko 1502. artikuluak xedatzen duenez:
Si el comprador fuere pertubado en la posesión o dominio de la
cosa adquirida, o tuvierre fundado temor de serlo por una acción
reivindicatoria o hipotecaria, podrá suspender el pago del precio hasta
que el vendedor haya hecho cesar la perturbación o el peligro, a nos ser
que afiance la devolución del precio en su caso, o se haya estipulado que,
no obstante cualquiera contingencia de aquella clase, el comprador
estará obligado a verificar el pago.
Artikuluak agintzen duena zehazteko, lehenik eta behin ezinbestekoa
da azpimarratzea salneurriaren ordainketa akordio bidez atzeratu bada
ere, gauza ematea eginda dagoela. Egoera horretan, erosleak salneurria
ordaintzea atzera dezake, beti ere, eskuratu duen gauza galtzeko
arriskurik ikusten badu, hirugarren batek gauza horren gaineko jabetza
berreskuratzeko akzio errebindikatorioa edo hipotekarioa ezartzen
duelako edo hura izapidetzeko arriskua ikusten duelako.
Erosleak ez du akzio horien existentzia ezagutu behar, saltzaileak ez
baititu deklaratu salerosketa egitean. Ezagutuko balitu, printzipioz, ez
litzateke KZko 1502. artikulua ezarriko, erosleak arriskuak jasatea
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onartuko lukeelako. Pentsa daiteke, ordea, hipoteka eratzeko Jabetza
Erregistroan inskribatzea beharrezkoa den heinean, erosleak beti duela
haren existentzia ezagutzeko aukera eta, beraz, ez dela egongo
artikuluak jasotzen duen bermea ezartzeko aukerarik. Hala ere,
inskripzioaren izaera eratzaile horretan oinarritzen du doktrinak
artikuluan jasotzen den bermea ezartzeko aukera, legegileak ezagutzen
baitu inskripzioaren izaera; eta, hala eta guztiz ere, KZko 1502.
artikuluan esanbidez egiten dio erreferentzia akzio hipotekarioari.
Azkenik esan behar da ez dela salneurriaren ordainketa atzeratzeko
aukerarik egongo saltzaileak salneurria fidantza bidez bermatzen badu,
edo salerosketa-kontratuan horrela hitzartu badute alderdiek.
b.- Saltzailaren bermeak
KZko 1503.-1505. artikuluak.
KZko 1503. artikuluaren arabera:
Si el vendedor tuviere fundado motivo para temer la pérdida de la
cosa inmueble vendida y el precio, podrá promover inmediatamente la
resolución de la venta
Si no existiere este motivo, se observará lo dispuesto en el artículo 1124.
Artikulu horretan, KZko 1124. artikuluan arautzen den suntsiarazpeneraentzaren salbuespena ezartzen da, suntsiarazpena ez bete baino
lehen eskatzeko aukera ezartzen den heinean.
KZko 1503. artikuluan jasotzen den suntsiarazpena galdatzeko aukera
izateko, beharrezkoak dira honako betebehar hauek:
1.- Ondasun higiezinen salmenta izatea, gauza salneurria ordaindu
baino lehen ematen den kasuetarako.
2.- Salneurria galtzeko benetako arriskua egotea.
3.- Salneurria ordaintzeko epea baino lehen, saltzaileak KZko 1124.
artikuluko akzio suntsiarazlea eskatzea. Hala ere, doktrinaren ustez,
erosleak salneurriaren ordainketa bermatuko balu, ez litzateke
aukerarik egongo ez betetzearen aurretik suntsiarazpena galdatzeko.
Bestalde, ondasun higiezinen salerosketarekin jarraituz, aurreko
artikuluan jasotzen den bermeaz gainera, KZko 1504. artikuluak
xedatzen duenez:
En la venta de bienes inmuebles, aun cuando se hubiera
estipulado que por falta de pago del precio en el tiempo convenido tendrá
lugar de pleno derecho la resolución del contrato, el comprador podrá
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pagar, aun después de expirado el término, ínterin no haya sido
requerido judicialmente o por acta notarial. Hecho el requerimiento, el
Juez no podrá concederle nuevo término.
Aurreko kasuan bezalaxe, kasu honetan ere KZko 1124. artikuluak
jasotzen duen suntsiarazpen-eraentzaren salbuespena ezartzen da.
Ondasun higiezinen salmentan suntsiarazpena eskatuta, hura
automatikoki deklaratua izateko aukera jasotzen da, arau orokor gisa
epaileak berandutzan dagoen alderdiari betetzeko epe berria ezartzeko
duen aukera ezabatuz. Honako hauek dira horretarako beharrezko
baldintzak:
1.- Ondasun higiezin baten salerosketa izatea.
2.- Salneurriaren ordainketa epekakoa izatea.
3.- Alderdiek adostea suntsiarazpena automatikoa izango
zehazturiko epean salneurria ordaintzen ez den kasuetan.

dela,

Esan bezala, epaileak ezingo du eperik zehaztu. Hala ere, epaileak
ikuskatu beharko du suntsiarazpena galdatzeko arrazoiak badirela;
alegia, erosleak epearen barnean ez duela salneurria ordaindu.
4.-Suntsiarazteko ahalmena beste alderdiari jakinaraztea judizialki edo
notario bidez. Era zehatz horretan ez bada suntsirazpena eskatzen,
beste alderdiak betetzeko aukera izango baitu. Suntsiarazpena
galdatzeko ahalmena saltzaileari ematen zaio; hortaz, haren esku dago
betetzea galdatzea ere.
Alderdiek suntsiarazpen automatikoa ezartzeko hartzen duten akordio
hori pacto de lex commisoria izenpean ezagutzen da. Jabetza
Erregistroan inskriba daiteke eta, hala dagokionean, hirugarren
eskuratzaileen aurrean aurkaragarria izango da. Era berean, alderdiek
suntsiarazpen horren efektuak adostu ahal izango dituzte; akordio
faltan, berriz, KZko 1123. artikulua ezarri ahal izango da.
Azkenik, ondasun higigarrien salmenten
aurreikusten du KZko 1505. artikuluak:

kasurako,

honako

hau

Respecto de los bienes muebles, la resolución de la venta tendrá
lugar de pleno derecho, en interés del vendedor, cuando el comprador
antes de vencer el término fijado para la entrega de la cosa, no se haya
presentado a recibirla o, presentándose, no haya ofrecido al mismo
tiempo el precio, salvo que para el pago de éste se hubiese pactado
mayor dilación.
Kasu horretan ere saltzaileri aukera ematen zaio suntsiarazpen
automatikoa galdatzeko, baldin eta eroslea gauza eman behar den
unean eta tokian gauza hori jasotzera agertzen ez bada, edo salneurria
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ordaintzeko prest ez badago (azken horren ordainketa atzeratu den
kasuetan izan ezik). Aurreko kasuan bezala, saltzaileak edozein
kasutan betetzea eskatzeko aukerari eusten dio.

IV.

Saltzailearen obligazioak

1. Gauza emateko obligazioa
Saltzailearen betebehar nagusia da kontratuaren objektua den gauza
ematea. KZko 1468. artikuluak xedatzen duenez, salerosketa eratzean
zegoen egoera berean eman beharko da gauza, fruitu eta osagarri
guztiekin batera.
Emateko formari dagokionez
KZko 1462. artikuluaren arabera:
Se entenderá entregada la cosa vendida, cuando se ponga en poder y
disposición del comprador.
Cuando se haga la venta mediante escritura pública, el otorgamiento de
ésta equivaldrá a la entrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma
escritura no resultare o se dedujere claramente lo contrario.
Hortaz, emateko beharrezkoa da gauza hori eroslearen esku eta
edukitzapean jartzea. Hala ere, gauzaren emate fisiko edo material hori
ez da Kode Zibilak emateko onartzen duen forma bakarra; bestelako
kasu hauetan ere eman dela uler daiteke:
1.- KZko 1462.II artikuluan azaltzen denez, salmenta jasotzen duen
eskritura publikoa ematen denean.
2.- Gauza ondasun higigarria denean, KZko 1463. artikuluari jarraiki,
eman dela ulertuko da:
a.- Horiek gordeta edo biltegiratuta dauden lekuko giltzak emanez.
b.- Saldutako gauza ezin bada eroslearen esku jarri salmenta eratzen
den unean, edo beste arrazoi bat dela eta, hark gauza bere esku badu
lehendik, nahikoa izango da alderdien kontratuzko adostasuna
azaltzea.
Bidenabar, doktrinaren ustetan, azken artikulu horretan jasotzen diren
traditio forma bereziak ezargarriak izango dira salerosketaren objektua
ondasun higiezina denean ere; edo gauza saltzailearen esku mantendu
behar denean, salerosketa egin arren, hari dagokiolako gauzaren
edukitza (adibidez, maizterra delako).
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3.- Azkenik, Kode Zibileko 1464. artikuluaren arabera, eman dela
ulertuko da gauza gorpuzgabea den kasuetan eta salerosketa eskritura
publikoan egin ez den kasuetan:
a.- Jabetza-titulua eroslearen esku jartzen denean.
b.- Erosleak,
duenean.

saltzailearen

adostasunarekin,

eskubidea

erabiltzen

Bestalde, emate-tokia, alderdiek ezer adosten ez duten kasuetan, KZko
1171. artikuluak obligazioak betetzeko ezartzen duena izango da.
Alegia, kontratua eratzeko unean gauza zegoen tokia edo, hala
dagokionean, zordunaren (saltzailearen) bizitokia.
Hala ere, kontuan hartu beharko da saltzaileak ez duela gauza eman
beharko honako kasu hauetan:
1.- KZko 1466. artikuluaren arabera, erosleak salneurria ordaindu ez
dionean, azken horren ordainketa geroratzea adostu ez den kasuetan.
2.- KZko 1467. artikuluak xedatzen duenez, nahiz eta salneurriaren
ordainketa geroratu, saltzaileak ez du gauza eman beharko eroslea
kaudimengabezia-egoeran dagoela baldin badaki, eta salneurria
galtzeko arriskua baldin badago. Salbuespen gisa, ez da erregela hori
ezarriko erosleak prezioaren ordainketa epe hitzartuan eta fidantza
bidez bermatzen badu.
Azkenik, kontuan hartu beharko dira KZko 1469.-1472. artikulutartean jasotzen diren erregela bereziak, saltzen den gauzaren luzezabala edo kalitatea kontratuan adierazitakoa ez denean:
KZko 1469. artikulua: Saldutako gauza emateko betebeharrak
bere barruan hartzen du kontratuan adierazitako guztia eroslearen esku
jartzeko betebeharra, honako erregela hauen bidez:
Ondasun higiezinen salmenta egiten bada ondasunak luze-zabal
adieraziz eta prezioa neurri edo zenbaki unitateen arabera
finkatuz, saltzaileak kontratuan adierazitako guztia eman
beharko dio erosleari, horrek hala eskatuz gero; baina hori ezinezkoa
bada, erosleak aukeran du prezioaren proportziozko beherapena
eskatu edo kontratua hutsaltzea, baldin eta, azken kasu horretan,
luze-zabalak izandako txikitzea ez bada ondasun higiezinari
eratxikitako luze-zabalaren hamarrenetik beherakoa. Gauza bera
egingo da, luze-zabalak berdinak izan arren, zati batek ez badu
kontratuan adierazitako kalitaterik.
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Kasu horretan, hutsaltzea eroslearen borondatez bakarrik
gertatuko da, saldutako gauzaren balio-beherapenak gainditzen
duenean hitzartutako prezioaren hamarrena.
KZko 1470. artikulua: Aurreko artikuluaren kasuan, ondasun
higiezinaren luze-zabala edo zenbakia kontratuan adierazitakoa
baino handiagoa bada, erosleak prezio-gaindikina ordaindu
beharko du, luze-zabalaren edo zenbatekoaren gehikuntza ez
bada kontratuan adierazitakoaren hogeirena baino handiagoa;
baina hogeiren hori gainditzen bada, erosleak aukeran du ondasun
higiezinaren balio handiagoa ordaindu edo kontratuan atzera
egitea.
KZko 1471. artikulua: Ondasun higiezinaren salmenta egiten
bada goren mugako prezioarekin (ez, ordea, neurri edo zenbaki
unitateen arabera), ez da prezio horren gehikuntza edo txikitzerik
gertatuko, nahiz eta luze-zabala edo zenbatekoa kontratuan
adierazitakoa baino handiagoa edo txikiagoa izan.
Gauza bera gertatuko da bi finka edo gehiago prezio bakarraren
truke saltzen direnean; baina, finken mugak zehazteaz gainera, hori
egitea nahitaezkoa baita ondasun higiezinen besterentze orotan, horien
luze-zabala edo zenbatekoa kontratuan adierazten bada,
saltzaileak muga horien barruan dagoen guztia eman beharko
dio erosleari, nahiz eta horrek kontratuan adierazitako luzezabala edo zenbatekoa gainditu; eta saltzaileak ezin badu hori egin
prezioa txikiagotuko da, luze-zabal edo zenbakien artean izandako
aldearen arabera, salbu eta kontratua deuseztatzen denean,
erosleak ez duelako onartu nahi hizpatutako guztia baino
gutxiago berari ematea.
KZko 1472. artikulua: Aurreko hiru artikuluetatik sortutako
akzioen preskripzioa sei hilabete igaro eta gero gertatuko da,
ematearen egunetik zenbatuta (nahiz eta artikuluak preskripzioari egin
erreferentzia, ulertu beharra dago iraungitze-epea dela).

2. Saneamendua: ebikzioagatik, ezkutuko akatsengatik
eta ezkutuko kargengatik
KZko 1474. artikuluak adierazten duenez, saneamendua saltzaileak
eroslearekiko duen betebeharra da, saldutako gauzaren edukitza
legezko eta baketsua bermatu ez duenean, edo salmenta ostean, gauza
horretan ezkutuan zeuden akatsak edo kargak agertzen direlako. Azter
ditzagun banan-banan egoera horietan izaten diren inguruabarrak eta
ondorioak.
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A.- Gauzaren edukitza legezko eta baketsua bermatua ez egotea:
ebikzioagatik den saneamendua
Egoera honetan, erosleak galdu egingo du hirugarren batek jartzen
duen errebindikazio-akzioaren ondorioz erositako gauza. Hortaz,
gertakari horretatik ondorioztatuko da, saltzailea —nahiz eta gauza
saldu egiten duen— ez dela gauza horren jabe izango. Beraz, a non
domino edukitzaile baten aurrean egongo gara, salerosketakontratuaren bitartez, nahiz eta traditioa eman; ez du gauzaren jabetza
eskuratuko eta, benetako jabeak jartzen duen errebindikazio-akzioaren
ondorioz, jabetza usukapio bidez eskuratzeko aukerarik gabe geratuko
da.
Beste batena den gauza saltzearen ondorioz sor daitekeen ebikzioagatik
erantzuteko saneamendu-betebehar hori aztertzen hasi baino lehen,
komeni da egoera hori eta KZko 1473. artikuluan deskribatzen dena
bereiztea.
Azken artikulu horretan arautzen da gauza bera aldi berean erosle
desberdinei saltzen zaien kasua. Alegia, gauzaren jabea denak gauza
hori bi pertsonari saltzen die, artikuluan finkatuz gauzaren jabetza nori
eskualdatu zaion ezarri ahal izateko irizpideak. Hau da, kasu horretan
—beste batena den gauza saltzean gertatzen ez den gisan— salerosketakontratuak balio izango du, traditioaren bidez, gauzaren gaineko jabetza
subjektu horietako bati eskualdatzeko. Bestearen esku geratuko da
kontratua suntsitzea galdatzeko aukera, emateko betebeharra ez
betetzean oinarrituz. Ildo horretan, KZko 1473. artikuluak ezartzen
duenez, honako hauek izango dira jabea nor den zehazteko irizpideak:
1.- Gauza higigarria bada, jabetza eskualdatuko zaio gauza horren
edukitza lehenengo eskuratzen duenari.
2.- Gauza higiezina bada, berriz, jabetza dagokio gauza hori Jabetza
Erregistroan lehengo inskribatu duenari. Eta inskripziorik ez dagoen
kasuetan, gauzaren edukitza fede onez lehenago eskuratzen duenari
edo, edukitzaren faltan, datarik zaharreneko titulua aurkezten duenari,
beti ere fede onekoa bada.
Bi egoera horiek bereizita, azter ditzagun orain zein betebehar eta
ondorio izango diren saltzaileak ebikzioagatik erantzun behar duen
kasuetan:
1.- Betebeharrak
KZko 1481. eta 1482. artikuluek adierazten dutenez, erosleak
hirugarrenaren eskutik akzioa jasaten duen unean, saltzaileari eman
beharko dio egoera horren berri. Berez, demandari erantzuteko ematen
zaion epean eskatuko dio erosleak epaile eskudunari, saltzaileari
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bidezko jakinarazpena egiteko, prozesuan parte izateko aukera eskainiz.
Hala ere, saltzaileak ez badu adierazten zaion epean eta forman
erantzuten, epaiketak aurrera jarraituko du, erosleak demanda
erantzuteko duen epea berrekinez.
KZko 1480. artikuluaren arabera, saneamendua ezingo da eskatu
erosleari gauza erabat edo partzialki kentzen dion epai irmoa eman arte.
Hala ere, KZko 1479. artikuluak xedatzen duenez, galera partziala den
kasuetan galdu dena hain garrantzitsua bada, ezen zati hori izan ez
balitz erosleak ez baitzukeen gauza hori erosiko, erosleak kontratua
hutsaltzea eskatzeko aukera izango du, baldin eta gauza eskuratu zuen
moduan itzultzeko aukera badu. KZko 1479. artikulua:
Si el comprador perdiere, por efecto de la evicción, una parte de la
cosa vendida de tal importancia con relación al todo que sin dicha parte
no la hubiera comprado, podrá exigir la rescisión del contrato; pero con la
obligación de devolver la cosa sin más gravámenes que los que tuviere al
adquirirla.
Esto mismo se observará cuando se vendiesen dos o más cosas
conjuntamente por un precio alzado, o particular para cada una de ellas,
si constase claramente que el comprador no habría comprado la una sin
la otra.
2.- Efektuak
KZko 1478. artikuluan ezartzen dira zein izango diren ebikziogatik
saneamendua egiteko obligazioa dagoenean saltzaileak izango dituen
betebeharrak:
a.- Gauza galtzen den unean duen balioa itzultzea, ordaindutako
salneurria baino handiagoa edo txikiagoa izan arren.
b.- Fruituak eta interesak, beti ere gauza irabazi duenari eman behar
izan bazaizkio.
d.-Epaiketa-kostuak, bai gauza galdu den prozedurakoak,
ebikzioagatik saneamendua lortzeko irekitako prozedurakoak.

bai

e.- Erosleak ordaindu dituen salerosketa-gastuak.
f.- Saltzailea fede txarrekoa den kasuetan, kalte-ordainak eta
borondatezko edo atsegin hutseko gastuak ordaintzera geratuko da.
Hala ere, Kode Zibilak saneamendu horren ondorioak alderdien arteko
akordio bidez aldatzeko aukera jasotzen du. Lehenik eta behin,
akordioak ezartzeko aukerari bide eman baino lehen, KZko 1476.
artikuluak aldarrikatzen du ebikzioagatik egin beharreko saneamendua
ezingo dela ezabatu saltzailearen aldetik fede txarra egon den kasuetan.
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Aurreko hori zehaztuta, Kode Zibileko 1477. artikuluak xedatzen
duenez:
Cuando el comprador hubiese renunciado el derecho al
saneamiento para el caso de evicción, llegado que sea éste, deberá el
vendedor entregar únicamente el precio que tuviere la cosa vendida al
tiempo de la evicción, a no ser que el comprador hubiese hecho la
renuncia con conocimiento de los riesgos de la evicción y sometiéndose a
sus consecuencias.
Beraz, ebikzioagatik saneamendua eskatzeko ahalmenari uko egiten
zaionean, saltzaileak bakarrik itzuli beharko du salneurria, uko egitean
erosleak gauza ebikzioz galtzeko aukera ezagutzen badu, hala eta guztiz
ere horren ondorioak bere gain hartzen dituenena izan ezik. Hala ere,
uko egiteaz gainera, alderdiek beste mota bateko akordioak ere hartu
ahal izango dituzte; adibidez, ondorioak ezabatu beharrean, horiek
gutxitu edo zabaldu edo, hala dagokionean, saneamendua ezarri, ez
bakarrik gauzaren jabetza galtzen denerako, baizik eta baita, adibidez,
edukitza soila galtzen denerako ere.
B.- Saneamendua ezkutuko akatsengatik

KZko 1484. artikuluan definitzen da zein kasutan sortuko den
saneamendu hori egiteko obligazioa:
El vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos
que tubiere la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la
destina, o si disminuyen de tal modo este uso que, de haberlos conocido
el comprador, no la habría adquirido o habria dado menos precio por ella:
pero no será responsable de los defectos manifiestos o que estuvieren a
la vista, ni tampoco de los que no lo estén, si el comprador es un perito
que, por razón de su oficio o profesión, debería facilmente conocerlos.
Hortaz, saneamendu mota hori izateko, honako hauek dira betebehar
erabat erabakiorrak:
a.- Akatsak agerikoak edo begi-bistakoak ez izatea edo, begi-bistan ez
egon arren, eroslea ogibidez edo lanbidez aditua bada, erraz atzeman
ditzakeen akatsak ez izatea.
b.- Akats horiek direla-eta gauza egokia ez izatea xedetzat duen
erabilera betetzeko; edo akatsok erabilera erabat txikiagotzea.
d.- Erosleak akats horien berri izan balu gauza erosteko prest ez egotea,
edo, hala dagokionean, salmentan prezio txikiagoa soilik ordaintzeko
prest egotea.
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Egoera horretan, KZko 1485. artikuluak agintzen duenez, saltzailea
saneamendua egitera behartua egongo da, nahiz eta akats horien
existentzia ez ezagutu, beti ere, azken kasu horretan, alderdiek
kontrakorik adierazi ez badute.
KZko 1486. artikuluaren arabera, erosleari aukeran ematen zaio
kontratuan atzera egitea edo salneurria gutxitzea. Atzera egitea
aukeratuz gero eta, beti ere, saltzaileak ezkutuko akatsen existentzia
ezagutzen bazuen, erosleari kalte-galerak ordaindu beharko zaizkio,
kontratuak sorturiko gastuak ordaintzeaz gainera.
Era berean, KZko 1487. artikuluari jarraiki, ezkutuko akatsak direla
eta gauza galduko balitz, saltzaileak erosleari itzuli beharko dizkio
salneurria eta kontratuak azken horri sortutako gastuak; eta baita
kalte-galeren ordaina ere, saltzailea fede txarrekoa izatekotan. Hala ere,
gauzak ezkutuko akatsak bazituen baina ezustean edo eroslearen erruz
galduko balitz, salneurria itzuli beharko da, baina galera-unean zuen
baliora gutxituz. Hori bai, azken kasu horretan ere, saltzailea fede
txarrez aritu bada, era berean ordaindu beharko ditu kalte-ordainak.
Azkenik, KZko 1490. artikuluak xedatzen duenez, aurreko akzioak
jartzeko sei hilabeteko epea izango du erosleak, gauza jaso zuen unetik.
D.- Saneamendua ezkutuko kargengatik
KZko 1483. artikuluaren arabera:
Si la finca vendida estuviese gravada, sin mencionarlo la escritura,
con alguna carga o servidumbre no aparente de tal naturaleza que deba
presumirse no la habría adquirido el comprador si la hubiera conocido,
podrá pedir la rescisión del contrato, a no ser que prefiera la
indemnización correspondiente.
Durante un año, a contar desde el otorgamiento de la escritura, podrá el
comprador ejercitar la acción rescisoria, o solicitar la indemnización.
Transcurrido el año, sólo podrá reclamar la indemnización dentro de un
período igual, a contar desde el día en que haya descubierto la carga o
servidumbre.
Saneamendu hori emateko beharrezkoa da:
a.- Karga errealen existentzia.
b.- Ezkutuko kargak eta erosleak ezagutzen ez dituenak izatea.
Ezaugarri hori betetzen den edo ez ezartzeko, kontuan hartu behar da
gaur egun Jabetza Erregistroak zentzu horretan jokatzen duen funtzioa.
Haatik, doktrinak azpimarratzen duenez, artikulua ezargarria
suertatzeko beharrezkoa izango da:
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1.- Karga erregistroan inskribatua ez egotea.
2.- Inskribatua egon arren, erosleak saltzailearen dolua frogatzea, karga
horiek ezkutuan mantentzeko orduan. Kasu horietan, doktrinaren
aburuz, kalte-ordainak eskatzeko aukera egongo da; ez, ordea,
hutsaltzea eskatzeko aukera.
3.- Zortasunei dagokionez, berriz, epai bidez edo erabaki administratibo
bidez ezarriak izatea, saltzaileak ez badu horien berri eman.
Erosleak hutsaltzea eskatzeko, urtebete izango du eskritura ematen
denetik. Kalte-galerak eskatzeko, berriz, epe bera izango du, baina
karga ezagutzen duenetik. Hortaz, epe horiek ez dira zertan bata
bestearen atzean eman; gerta daiteke beren artean konkurrentzia
sortzea.

V.

Salerosketa bereziak

1. Ondasun higigarriak epeka saltzea
Salerosketa mota hori 28/1998 Legean, uztailaren 13koan, ondasun
higigarrien saloresketei buruzkoan, arautzen da. Zehazki 1. artikuluan
jasotzen denez, lege horren objektu dira:
1.- Gorpuzdunak eta zehatzak diren ondasun higigarrien epekako
salmentak. Alegia, Legearen 3. artikuluan definitzen denez, salerosketa
mota horietan alderdi batek besteari ondasun gorpuzduna eta zenbaki
zehatz batekin bereizten den ondasun higigarria saltzen dizkio, eroslea
gauza horren salneurria edo horren zati bat ordaintzera behartua
geratuz, kontratua eratu zenetik eta gutxienez hiru hilabeteko epean.
2.- Salerosketaren objektu den gauza eskuratzea errazteko egin
daitezkeen finantziazio-kontratuak. Zehazki, 4. artikuluan xedatzen
denez, finantziazio-kontratu horien objektu izan daiteke:
a.- Saltzaileari finantziazioa ematea.
b.- Erosleari finantziazioa ematea.
Kasu bietan, alegia, finantziazioa saltzailearen edo eroslearen onuran
ezarrita, epekako ordainketek gutxienez hiru hilabeteko iraupena izan
beharko dute.
3.- Alderdien obligazioak betetzea ziurtatzeko eratzen diren bermeak.
Kontratuaren formari eta edukiari dagokionez, 28/1998 Legearen 6. eta
7. artikuluetan adierazten denez, kontratu horiek idatziz egin beharko
dira eta honako inguruabar hauek jaso beharko dituzte, besteak beste:
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- Kontratua eratu den tokia eta data.
- Alderdien izenak, abizenak, IFZ edo NAN zenbakia, eta bizitokia. Hala
dagokionean, finantziazioa dagoenean, horri dagozkion datu hauek ere
jaso beharko dira.
- Objektuaren deskripzioa.
- Salneurria eta, hala dagokionean, hasieran emango den zatia eta
gainerakoa ordaintzeko ezarritako epeak eta zenbatekoak. Finantziazioa
egon bada, beharrezkoa izango da zenbatekoa adieraztea ere.
- Interes egonkorra edo aldakorra ezarriko bada, horien zenbateko
partziala eta, ahal den neurrian, guztira ordaindu beharreko kopurua
zehaztu beharko da.
Ildo horretan, Legearen 9.3 artikuluan xedatzen denez, erosleak
hasieran epeka ordaintzeko salneurria aldi batean ordaintzea erabakiko
balu, ezingo zaizkio kobratu sortu ez diren interesak.
Hala dagokionean, aurreordainketarako adostu daitekeena da, interesa
aldakorra den kasuetarako, gehienez atzeratutako kopuruaren % 1,5
ordaindu behar izatea edo, interesa egonkorra izanik, kopuru horren %
3a.
- Saltzaileak bere kreditu-eskubidea hirugarren bati lagatzen dionean
edo lagatze hori egiteko ahalmena gordetzen duenean, kontratuan
adierazi beharko da.
- Jabetza-erreserbaren klausula edo har daitezkeen bestelako bermeak.
- Salneurri osoa ordaindu arte salerosketaren objektua hirugarren bati
saltzeko edo emateko debekua, ez bada saltzailearen edo finantziazioa
eman duen hirugarrenaren baimenarekin.
Azken bi aukera horiek hirugarrenen aurrean aurkaragarriak izateko,
ezinbestekoa izango da Jabetza Erregistroaren menpe dagoen ondasun
higigarrien salerosketei buruzko Erregistroan inskribatuta egotea
(Legearen 15. art.).
- Erosleari salerosketan atzera egiteko jasotzen zaion ahalmena.
Atzera egiteko aukera hori, saltzaileak jabetza-erreserba egiteko duen
ahalmenarekin batera, salerosketa mota berezi horren ezaugarri
nagusietarikoa da.
Legearen 9. artikuluan xedatzen den legez, atzera egiteko aukera egon
dadin, ezinbestekoa izango da honako baldintza hauek ematea:
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-

Salerosketan atzera egiteko, objektua eskuratzen duenetik
zazpi eguneko epea izango du erosleak.

-

Saltzaileari edo finantziazioa egin duenari gutun ziurtatu bidez
jakinarazi beharko dio.

-

Objektua froga moduan soilik erabili behar izan da.

-

Itzulketa jaso zuen toki, data eta forma berean egin beharko
du, saltzaileari inolako gasturik egotzi gabe. Hala ere, bilgarria
kentzea ezinbestekoa bada gauza frogatzeko, atzera egiteko
aukera mantendu egiten da.

-

Horrela adostu badute, gauzak jasandako balio-galera
ordaintzea saltzaileari. Ildo horretan, legean adierazten denez,
kalteordainak ezingo du gainditu salneurriaren bostena.

-

Hala dagokionean, jasotako mailegua itzultzea.

Atzera egiteko aukera hori ezingo da ukatu; hortaz, kontrakoa
adierazten duen klausulak ez du efikaziarik izango. Salbuespena izango
da motor-ibilgailuen epekako salerosketen kasua.
Bestalde, saltzaileak jabetza-erreserba eta objektua xedatzeko debekua
ezartzeko aukera jasotzeaz gainera, legeak kontratua suntsiaraztea
eskatzeko ahalmena ematen dio, erosleak ezarritako epeak ordaintzen
ez dituen kasuetarako (10. art.). Kasu horretan, alderdiek elkarrekiko
bete dituzten prestazioak itzuli beharko dituzte eta, horrez gainera,
saltzaileak edo mailegu-emaileak eskubidea izango dute:
-

Objektua edukitzan izateagatik, atzeratutako kopuruaren % 10
jasotzeko.

-

Gauzak jasan duen balio-galeragatik eta narriaduragatik,
kalte-ordaina jasotzeko.

Azkenik, erosleak bere betebeharrak betetzen ez dituen kasuetarako,
Legearen 16. artikuluan jasotzen den prozedura jarraituko da.

2. Atzerasaltze itundun salerosketa
KZko 1507. artikuluan definitzen da salerosketa berezi hau:
Tendrá lugar el retracto convencional cuando el vendedor se
reserve el derecho de recuperar la cosa vendida, con obligación de
cumplir lo expresado en al artículo 1518 y lo demás que se hubiese
pactado.
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Atzerasaltze itundun horren bidez, saltzaileak egindako salerosketa
suntsiraztea lortzen du, saldutako gauza berriz eskuratuz. KZko 1508.
artikuluak adierazten duenez, alderdiek beste gauza bat adosten ez
duten bitartean, saltzaileak lau urteko epea izango du atzerasaltze
itunaren egikaritzaren bidez gauza berriz eskuratzeko. Hala ere,
artikuluak adierazten duenez, akordioa dagoen kasuetan egikaritzarako
ezartzen den epeak ezingo du gainditu hamar urteko legezko eta
iraungitzeko muga. Azken hori gainditzen duen epea ezartzen bada,
ituna hamar urteko epean egikaritzeko aukera dagoela ulertuko da.
Hori bai, saltzaileak gauza eskuratu ahal izateko, KZko 1518.
artikuluak agintzen duenez, honako betebehar hauek bete beharko
ditu:
1. Salneurria itzuli.
2. Salerosketa-gastuak ordaindu.
3. Saldutako gauzetan egindako nahitaezko eta onuragarriak diren
gastuak ordaindu.
Aldiz, fruituei dagokionez, KZko 1519. artikuluak ezartzen dituen
erregelei jarraituko zaie. Alegia, fruituak banatu beharko dira, salmenta
egitean fruituak ez baziren soilik, eta atzera eskuratzeko unean
halakoak badaude. Hortaz, fruituak atzera-egilearen eta -eroslearen
artean banatuko dira, erosleari egokituz, azken horrek salmenta eratu
zenetik zenbatuta, azken urtean finkaren edukitza zenbat denboran
izan duen, eta horren araberako zatia.
Atzerasaltze-ituna gauza eskuratzen duen edozein hirugarrenen
aurrean aurkaratu ahal izango da, beti ere ituna Jabetza Erregistroan
inskribatua izan bada (KZko 1510. art.). Bidenabar, saltzaileak gauza
berreskuratzen duenean, soilik errespetatu beharko ditu erosleak gauza
horrekiko eta, beti ere, fede onez ezarri dituen errentamenduak.
Gainerako kargak edo hipotekak erosleak jasan beharko ditu, atzeraegileari gauza kargarik gabe itzuliz (KZko 1520. art.).
Hala ere, aipatu beharra dago atzerasaltze-ituna egikaritzeko aukera ez
zaiola saltzaileari bakarrik egokitzen, hartzekodunek ere izango baitute
aukera hori. Hori horrela izango da haien kredituak zordunaren beste
ondasunen bitartez kobratu ezin izan dituztenean (KZko 1512. art.).
Saltzaileak ez baditu betebehar horiek betetzen, erosleak behin betiko
izaeraz eskuratuko du gauza.
Azkenik, KZko 1513.-1517. artikuluetan, atzerasaltze-itunaren
egikaritzan izan daitezkeen zenbait kasu berezi aurreikusten dira:
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KZko 1513. artikulua: Erosleak, atzera eskuratzeko itunarekin,
finka indibisoaren zati bat erosi eta, ondoren, finka osoa
eskuratzen badu, 404. artikuluko kasuan, saltzailea behartu
dezake finka osoa luditzera, baldin eta saltzaile horrek atzera
eskuratzea erabili nahi badu.
KZko 1514. artikulua: Norbaitzuek, batera eta kontratu batean
bakarrik, finka indibisoa saltzen dutenean atzera eskuratzeko
itunarekin, ezin dute eskubide hori egikaritu, bakoitzari
dagokion zatian baino.
Gauza bera beteko da, baldin eta bere kabuz finka saldu
duenak zenbait jaraunsle utzi baditu; kasu horretan, jaraunsle
horietako bakoitzak berak eskuratutako zatia bakarrik ludi
dezake.
KZko 1515. artikulua: Aurreko artikuluko kasuetan, erosleak
saltzaile edo jaraunsle guztiei eska diezaieke saldutako gauza
osoa luditzeko ados jartzea; eta ez badute hala egiten, ezin izango
da eroslea behartu zatikako atzera-eskuratzea onartzera.
KZko 1516. artikulua: Finka indibisoaren jabekide bakoitzak
bere kabuz saltzen badu bere zatia, egikaritu ahal izango du,
banandurik ere, atzera eskuratzeko eskubidea, berari dagokion
zaitaren arabera; eta erosleak ezingo du jabekide hori behartu finka
osoa luditzera.
KZko 1517. artikulua: Erosleak zenbait jaraunsle utzi baditu,
atzera eskuratzeko akzioa ezin izango da egikaritu horietako
bakoitzaren aurka, horri dagokion zatian baino, finka indibisoan
egon nahiz jaraunsleen artean banatuta egon.
Hala ere, jarauntsia zatitzen bada eta saldutako gauza
jaraunsleetatik bati adjudikatu bazaio, atzera eskuratzeko
akzioa horren aurka jar daiteke jarauntsi osoari dagokionez.

3. Frogatu
salmenta

ondoko

salmenta

eta

«ad

gustum»

KZko 1453. artikuluaren arabera:
La venta hecha a calidad de ensayo o prueba de la cosa vendida, y
la venta de las cosas que es costumbre gustar o probar antes de
recibirlas, se presumirán hechas siempre bajo condición suspensiva.
Artikulu horretan bi salmenta mota bereizten dira. Alde batetik,
frogatzeko salmenta, berez, gauzarekin proba egiteko gauzatzen dena.
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Bestetik, ad gustum salmenta, salerosketaren objektua jaso aurretik,
ohikoa denean hori dastatu edo horrekin proba egitea.
Kasu bietarako, Kode Zibilak aurreikusten du baldintza esekitzaile
baten aurrean egongo garela, nahiz eta doktrinaren alderdi batek uste
duen ad gustum salerosketan, berez, kontratua oraindik ez dela eratu.

VI.

Trukea

1. Kontzeptua
KZko 1538. artikuluaren arabera:
La permuta es un contrato por el cual uno de los contratantes se
obliga a dar una cosa para recibir otra.
Berez, trukean jabetza-eskubideak eskualdatzen dira. Salmentak dituen
ezaugarri berak ditu, baina gauza baten ordez salneurria ordaindu
beharrean, beste gauza bat ematen da. Hortaz, KZko 1538.-1540.
artikuluetan jasotzen diren erregela bereziez gainera, salerosketaren
arauketa ezar daiteke trukean ere (KZko 1541. art.).

2. Beste batena den gauza trukatzea
KZko 1539. artikuluaren arabera, alderdietako batek egiaztatzen badu
eman zaion gauza ez dela eman duen pertsonarena, ezingo da behartu
hark trukean eskaini zuena ematera; nahikoa izango du jasotakoa
itzultzearekin.
Si uno de los contratantes hubiese recibido la cosa que se le
prometió en permuta, y acreditase que no era propia del que la dio, no
podrá ser obligado a entregar la que él ofreció en cambio, y cumplirá con
devolver la que recibió.
Hortaz, kontratua suntsiarazteko aukera egongo da alderdi batek gauza
jaso duenean, baina artean ez duenean eman ematea dagokiona.
Doktrinaren ustez, bi alderdiek elkarrekiko trukea gauzatu dutenean,
gerta daiteke kontratua ezartzea ere.

3. Ebikzioa
KZko 1540. artikuluaren arabera:
El que pierda por evicción la cosa recibida en permuta, podrá optar
entre recuperar la que dio en cambio, o reclamar la indemnización de
daños y perjuicios; pero sólo podrá usarr el derecho a recuperar la cosa
que él entregó mientras ésta subsista en poder del otro permutante, y sin

112

perjuicio de los derechos adquiridos entretanto sobre ella con buena fe
por un tercero.
Kasu horretan, beraz, ebikzioz gauza galdu duenari aukera bikoitza
ematen zaio:
a.- Kontratua suntsiaraztea, hark gauza itzultzeko beharrik izan gabe.
Kasu horretan, gainera, fede oneko hirugarrenek gauzarengan eskuratu
dituzten eskubide errealak jasan beharko ditu.
b.- Kalte eta galeren ordainketa eskatzea, KZko 1478. artikulua
ezartzeko aukera izanik.

4. Trukea salneurria ordainduz egiten denean
Salmenta edo truke baten aurrean gauden erabaki ahal izateko, KZko
1446. artikuluak zera xedatzen du:
Si el precio de la venta consistiera parte en dinero y parte en otra
cosa, se calificará el contrato por la intención manifiesta de los
contratantes. No constando ésta, se tendrá por permuta, si el valor de la
cosa dada en parte del precio excede al del dinero o su equivalente; y por
venta en el caso contrario.
Hortaz, irizpideak honako hauek izango dira:
1.- Alderdien arteko akordioa.
2.- Akordio faltan, ikusi beharko da prezio-zatiaren truke emandako
gauzaren balioak gainditzen duen diruaren balioa edo haren
baliokidearena. Hala bada, truke-kontratuaren aurrean egongo gara;
bestela, saleroketatzat hartuko da kontratua.
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27. IKASGAIA. DOHAINTZA.
AURKIBIDEA. I. Kontzeptua, ezaugarriak eta izaera juridikoa. II. Dohaintzen legezko
eraentza: 1. Dohaintza-egilearen eta dohaintza-hartzailearen gaitasuna. 2. Objektua.
3. Forma. 4. Onarpena. III. Dohaintzaren efektu juridikoak. IV. Dohaintza
errebokatzea: kausak eta eraentza. V. Dohaintza bereziak.

I.

Kontzeptua, ezaugarriak eta izaera juridikoa

KZko 618. artikuluak xedatzen duenez:
La donación es un acto de liberalidad por el cual una persona
dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra, que la acepta.
Definizio hori abiapuntutzat hartuz, honako hauek dira dohaintza
ezaugarritzen duten inguruabarrak:
1.- Eskuzabaltasunezko egintza da, zehazki.
2.- Doako egintza da, era berean.
3.- Xedapenezko egintza da, dohaintza-hartzaileak onartu beharko
duena.
Dohaintzan, beraz, egilearen ondarea pobretzen da, hartzailearen
ondarea aberasten den heinean. Aberaste horren kausa izango da haren
ondarea gutxitzea. Hortaz, dohaintzan ez da gertatzen, beste dohaineko
negozioetan gertatzen den bezalaxe, alderdi batek abantaila lortzea
beste alderdiaren ondarearen aktibotik ezer erauzi gabe —adibidez,
mandatua dohainekoa denean—, baizik eta, beste baten alde gauzatzen
den xedapena izango da alderdi bat aberasten duena, beste alderdia
pobretzen duen moduan.
Bestalde, eskuzabaltasunezko ezaugarriari dagokionez, doktrinaren zati
batek ulertu izan du dohaintzaren existentziarako beharrezkoa dela
dohaintza-egilearen aldetik animus donandi delakoa ematea. Hala ere,
Díez Picazok adierazten duenez, dohaintza-egilearen barne-nahiak ez du
zertan dohaintzaren eraketa baldintzatu behar; nahikoa da dohaintzaegileak hartzailea aberastu nahi izatea, kontuan hartu gabe zein den
egintza hori egitera bultzatu duen barne-nahia (eskuzabaltasuna,
karitatea, harrokeria…).
Dohaintzaren izaera juridikoa zehazteko orduan, ezinbestekoa da KZko
609. artikuluak ezartzen duen bereizketa abiapuntutzat hartzea. Berez,
artikulu horretan zerrendatzen dira zein diren jabetza eskuratzeko
moduak; beste batzuen artean, dohaintza eta traditioa galdatzen duten
kontratuak bereizten dira. Ildo horretan, dohaintza xedapenezko
negozio bat da, zeinaren ondorioz ondarezko desplazamendu bat
gertatzen baita. Dohaintzan, hartzaileari ez zaio kreditu-eskubiderik
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ematen emaileari gauza ematea galdatu ahal izateko eta, ondorioz,
gauzaren gaineko jabetza-eskubidea eskuratzeko. Dohaintza eratzen
denetik, jabetza eskualdatzen da; hortaz, onarpenarekin bat ez bada
gauza ematen, dohaintza-egilea behartua geratzen da hori egitera, ez
hartzaileak jabetza eskura dezan, baizik eta adostasunarekin, jada,
titulartasuna bereganatu duelako.
Era berean, nahiz eta KZko 618. artikuluak dohaintzak jasotzen duen
egintzari erreferentzia egin, ez dugu horregatik ulertu behar dohaintza
ez denik kontratu bat. Dohaintza kontratua da, baina berezitasun
batekin: ez du, beste kontratuetan bezala, jabetza eskualdatzeko
beharrezko gauza emateko betebeharrik sortzen. Esan bezala,
dohaintza-egileak ez du bere burua ematera behartzen, baizik eta gauza
jabetzan ematen du.
Hala ere, KZko 1254. eta 1274. artikuluak abiapuntutzat hartuz, nahiz
eta Kode Zibilak dohaintzari adierazitako kontratuzko izaera esleitu, ez
ditu baztertzen etorkizunean dohaintza egiteko obligazioa hartzeko egin
daitezkeen dohaintza-kontratuak (obligaziozko dohaintza izenez
ezagutzen direnak). Berez, KZko 1340. eta 1363. artikuluetan
hitzematen diren dohaintzei egiten zaie erreferentzia.
II.

Dohaintzen legezko eraentza

Gaitasunari, objektuari, formari eta onarpenari buruz aipatuko ditugun
erregela bereziez gainera, KZko 621. artikuluak xedatzen duenez,
kontratuei eta betebeharrei buruzko xedapen orokorrek arautuko
dituzte inter vivos egindako dohaintzen gainerako inguruabarrak.
1. Dohaintza-egilearen eta dohaintza-hartzailearen gaitasuna
KZko 624. artikuluak xedatzen duenez:
Podrán hacer donación todos los que puedan contratar y disponer
de sus bienes.
Hortaz, dohaintzak egiteko, kontratatzeko gaitasuna eta gauza
xedatzeko ahalmena izan behar du dohaintza-egileak. Halaber,
ezgaituen eta emantzipatu gabeen adin txikikoen ordezkari legalek
horien izenean egin ahalko dituzte dohaintzak, beti ere beharrezkoa den
baimen judizialak ezartzen dituen betebeharrei jarraiki (KZko 166. eta
271. artikuluak). Bidenabar, hamasei urtekoa baino nagusiagoa den
pertsonak dohaintzan eman ahal izango ditu bere lan edo industriaren
bidez eskuratu dituen ondasunak, bere ordezkari legalen baimena
duenean (KZko 164.3 art.). Emantzipatuak, bestalde, baimen hori
beharko du dohaintzan ematen duen ondasuna KZko 323. artikuluan
aipatzen den horietako bat bada.
KZko 625. artikuluaren arabera, berriz:
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Podrán aceptar donaciones todos los que no estén especialmente
incapacitados por al ley para ello.
Dohaintza onartzea egintza juridiko bat den legez, ulertzeko gaitasun
naturala galdatzen da. Adimen horren faltan, ordezkari legalek onartu
beharko dute dohaintza. Hala, deusezak izango dira dohaintzak
onartzeko bereziki ezgaituta dauden pertsonen alde egindako
dohaintzak, nahiz eta tartean jarritako pertsona baten alde eginak egon,
edo beste kontratu baten itxurapean eginak egon (KZko 628. art.).
Hala ere, baldintzapeko edo kostuzko dohaintzak onartzeko (dohaintza
modalak), KZko 626. artikuluak kontratatzeko gaitasuna ere galdatzen
du. Horren faltan, ordezkari legalei dagokie onarpena gauzatzea.
KZko 626. art.: Las personas que no pueden contratar no podrán
aceptar donaciones condicionales u onerosas sin la intervención de sus
legítimos representantes.
Azkenik, Kode Zibileko 627. artikuluak aurreikusten duenez:
Las donaciones hechas a los concebidos y no nacidos podrán ser
aceptadas por las personas que legítimamente los representarían, si se
hubiera verificado ya su nacimiento.
Nasciturusa babesteko hartzen diren arau horietako bat da hori, egiten
den dohaintza mesedegarri zaiola ulertzen den heinean. Onarpenaren
bidez lortzen dena da dohaintza-egilea lotuta geratzea, nahiz eta
ordezkariak gauza ematea galdatzeko aukerarik ez izan, nasciturusak ez
baitu ondarerik. Dohaintza horren erabateko efikaziarako, beharrezkoa
izango da onuradunak KZko 30. artikuluan aipatzen diren
betebeharrak betetzea.

2. Objektua
Dohaintzaren objektu izan daitezkeen gauzen edo ondasunen inguruan
Kode Zibilak ezartzen dituen mugen iruzkinean, honako hiru artikulu
hauek hartu behar dira kontuan:
KZko 634. artikulua: La donación podrá comprender todos los
bienes presentes del donante, o parte de ellos, con tal de que éste se
reserve, en plena propiedad o en usufructo, lo necesario para vivir en un
estado correspondiente a sus circunstancias.
KZko 635. artikulua: La donación no podrá comprender los bienes
futuros.
Por bienes futuros se entienden aquellos de que el donante no puede
disponer al tiempo de la donación.
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KZko 636. artikulua: No obstante lo dispuesto en el artículo 634,
ninguno podrá dar ni recibir, por vía de donación, más de los que pueda
dar o recibir por testamento.
La donación será inoficiosa, en todo lo que exceda de esta medida.
Lehenik
eta
behin,
dohaintzak
dohaintza-egilearen
oraingo
ondasunetara mugatzen dira, eta debekatuta geratzen da etorkizuneko
ondasunen dohaintza. Azken batean, dohaintza onartzen denetik
objektuaren gaineko jabetza eskuratzen bada, ezinezkoa izango da
ondorio hori ematea dohaintza egiteko unean gauza xedatzeko
ahalmenik ez badago.
Oraingo ondasunei dagokionez, Kodeak bi muga ezartzen ditu:
1.- Dohaintza-egileak beretzat erreserbatu beharko du, jabetza osoz
nahiz gozamenez, bere inguruabarraren arabera bizitzeko behar duena.
Dohaintza-egileak bere ondasun guztiak xedatuko balitu, dohaintza
deuseza izango litzateke debekua gainditzen duen neurrian. Dohaintzaegileak, esan bezala, jabetza osoz edo gozamenez gorde beharko du
bizitzeko beharrezkoa; haatik, adibidez, ez da nahikoa izango mantenua
ordaintzeko kargarekin egiten den dohaintza.
2.- Dohaintza-egilearen jaraunsleen eskubideak bermatu behar dira;
ondorioz, dohaintza bidez ezingo du inork jaso edo eman jarauntsiaren
bidez eman edo jaso dezakeena baino gehiago. Muga hori gainditzen
duen dohaintza, neurriz kanpokoa den alde horretan, efikaziarik gabe
geratuko da, jaraunsleei egokituz horren murrizketa galdatzeko
ahalmena.

3. Forma
Dohaintza-kontratuak izan behar duen forma aldatu egingo da,
dohaintzaren objektua ondasun higigarria edo higiezina den.
A) Ondasun higigarriak.
KZko 632. artikuluak xedatzen duenez:
La donación de cosa mueble podrá hacerse verbalmente o por
escrito.
La verbal requiere la entrega simultánea de la cosa donada. Faltando
éste requisito, no surtirá efecto si no se hace por escrito y consta en la
misma forma la aceptación.
Hortaz, ondasun higigarrien dohaintza ahoz edo idatziz egin daiteke.
Ahoz egiten bada, beharrezkoa izango da dohaintzaren objektua aldi
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berean ematea. Bestela, dohaintzak nahitaez idatzizko forma hartu
behar du, bai dohaintza egiten denean, bai hura onartzerakoan.
B) Ondasun higiezinak
KZko 633. artikuluaren arabera:
Para que sea válida la donación de cosa inmueble ha de hacerse
en escritura pública, expresándose en ella individualmente los bienes
donados y el valor de las cargas que deba satisfacer el donatario.
La aceptación podrá hacerse en la misma escritura de donación o en otra
separada; pero no surtirá efecto si no se hiciese en vida del donante.
Hecha en escritura separada, deberá notificarse la aceptación en forma
auténtica al donante, y se anotará esta diligencia en ambas escrituras.
Kasu horietan ezinbestekoa izango da eskritura publikoa egitea, nahiz
eta onarpena beste eskritura publiko batean jasotzea posible izan. Hala
bada, dohaintza-egilea bizi den bitartean egin beharko da; hari
jakinarazi beharko zaio eta eginbide horren idatz-oharra bi eskrituretan
jaso beharko da. Era berean, hala dagokionean, eskrituran adierazi
beharko da dohaintza-hartzaileak jasan beharreko kargak zein diren.
Bi artikulu horiek irakurrita, forma ab sustantia betebeharra dela
baiezta daiteke, horren faltan dohaintza ez baita baliozkoa izango.

4. Onarpena
Onarpena da dohaintza eratzea baldintzatzen duen ezinbesteko
betebeharra. Kode Zibilak bi artikulutan egiten dio erreferentzia
onarpenari, zehazki, KZko 623. eta 629. artikuluetan. Bi artikulu
horiek irakurrita, ordea, ez dago argi noiz uler daitekeen dohaintzakontratua eratu dela. Azter dezagun banan-banan artikulu horiek
xedatzen dutena, doktrinak horien esanahiaren inguruan ezartzen
dituen interpretazioekin bat.
KZko 623. artikuluaren arabera: La donación se perfecciona desde
que el donante conoce la aceptación del donatario.
KZko 629. artikuluak, berriz, xedatzen du: La donación no obliga
al donante, ni produce efecto, sino desde la aceptación.
Ondorioz, erabaki beharko dugu dohaintza-kontratua onarpena egiten
den unetik eratzen den edo, bestalde, dohaintza eratu dela ulertu ahal
izateko beharrezkoa den onarpena dohaintza-egilearen ezagutzaeremura heltzea. Doktrinaren aldetik, maiz interpretatu izan da
artikulu horien arteko aurkakotasuna. Hainbat iritziren artean,
nagusiki, honako hiru hauek azpimarra daitezke:
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1.- Gullonen ustez, KZko 629. artikulua ezargarria izango da dohaintza
berehala egiten den kasuetan edota, ondasun higiezina izanda,
eskritura publiko berean eta aldi berean agertzen direnean dohaintzaegilea eta -hartzailea, onarpena eginez. Gainerako guztietan, KZko 623.
artikulua ezar daiteke.
2.- Albaladejorentzat, berriz, KZko 629. artikuluari eman behar zaio
nagusitasuna, kontratuak eratzeko ezartzen den arau orokorraren
salbuespena den heinean.
3.- Lalagunak, bere aldetik, bi artikuluen irakurketa bateratua
ahalbidetzen duen konponbidea proposatzen du. Horretarako,
beharrezkoa da existentzia eta errebokazio kontzeptuak bereiztea.
Hortaz, dohaintza onartzen denetik existitzen da (KZko 629. art.), baina
onarpen hori dohaintza-egilearen ezagutza-eremura heltzen ez den
bitartean, horrek dohaintza errebokatzeko ahalmena mantenduko du
(KZko 623. art.).
Onarpena egiteko moduari dagokionez, KZko 630. artikuluaren arabera,
dohaintza-hartzaileak bere kabuz onartu behar du dohaintza, edo
horretarako baimen orokorra edo zehatza duen ahalordearen bitartez.

III.

Dohaintzaren efektu juridikoak

Dohaintzaren berezko efektua da dohaintza-egilea pobretzea eta
hartzailea aberastea. Horrez gainera, honako efektu hauek ager
daitezke dohaintzan:
1.- Dohaintza-hartzaileak gauza hirugarren baten aurrean galtzekotan,
edo gauzak ezkutuko akatsak baditu, dohaintza-egilea ez da
saneamendua egitera behartua egongo. Hala ere, KZko 638. artikuluak
xedatzen duenez, dohaintza-hartzailea subrogatu egiten da dohaintzaemaileari ebikzio kasuan dagozkion eskubide eta akzio guztietan.
2.- Dohaintza-hartzaile bat baino gehiago dagoen kasuetan, ez da haien
artean gehiagotze-eskubiderik izango; beti ere, baldin eta dohaintzaegileak ez badu beste gauza bat zehazten, dohaintza ezkontideen alde
eginda ez badago eta, kasu horretan, dohaintza-egileak kontrakorik
xedatu ez badu. KZko 637. artikuluak xedatzen duenez:
Cuando la donación hubiere sido hecha a varias personas
conjuntamente, se entenderá por partes iguales; y no se dará entre ellas
el derecho de acrecer, si el donante no hubiese dispuesto otra cosa.
Se exceptúan de esta diposición las donaciones hechas conjuntamente a
ambos cónyuges, entre los cuales tendrá lugar aquel derecho, si el
donante no hubiese dispuesto lo contrario.
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3.- Dohaintza-egilearen zorrak ordaintzeko beharrari dagokionez,
dohaintza-hartzaileak ordaindu behar izateko, beharrezkoa da
esanbidez horrela ituntzea. Bidenabar, beste gauzarik adosten ez den
bitartean, ordaindu beharreko zor bakarrak dohaintza egin aurretik
dohaintza-hartzaileak zituenak izango dira. Ildo horretan, KZko 642.
artikuluak xedatzen duenez:
Si la donación se hubiera hecho imponiendo al donatario la
obligación de pagar las deudas del donante, como la cláusula no
contenga otra declaración, sólo se entenderá aquél obligado a pagar las
que apareciesen contraídas antes.
Kasu horietan, dohaintza modalaren aurrean egongo gara (KZko 619.
art.); dohaintza-hartzaileak bere gain hartzen du zorrak ordaintzeko
karga, beti ere dohaintza-egilearen hartzekodunak ados baldin
badaude.
Zorrak ordaintzeko beharrari buruz inolako akordiorik hartzen ez den
kasuetan, eta dohaintza hartzekodunen iruzurrean egina izan bada,
ezinbestekoa da KZko 643. artikuluak xedatzen duena kontuan hartzea.
Artikulu horren arabera:
No mediando estipulación respecto al pago de las deudas, sólo
responderá de ellas el donatario cuando la donación se haya hecho en
fraude de acreedores.
Se presumirá simempre hecha la donación en fraude de los acreedores,
cuando al hacerla no se haya reservado el donante bienes bastabtes
para pagar las deudas anteriores a ella.
Hortaz, dohaintza-egileak ez duenean bere buruarentzat gorde
dohaintza egin baino lehenagoko zorrei aurre egiteko beste ondasun,
zein izango da 643. artikuluak dohaintza-hartzaileari esleitzen dion
erantzukizun hori? Díez Picazoren ustez, hartzekodunek dohaintza
hutsaltzeko aukera izango dute, KZko 1111. artikuluan ematen den
ahalmenarekin bat etorriz, dohaintza-hartzaileari zorrak ordaintzeko
beharra egotzi gabe.

IV. Dohaintzak errebokatzea: kausak eta eraentza
Arau orokor gisa, dohaintza, eratzen denetik, errebokaezina da. Hala
ere, zerrendatuta dauden honako kausa hauen konkurrentzia
dagoenean, Kode Zibilak dohaintza errebokatzeko eta, ondorioz,
efikaziarik gabe uzteko aukera ematen dio dohaintza-egileari. Azter
ditzagun banan-banan kausa horiek eta beren eraentza:
1.- Seme-alaben superbenientzia eta superbizitza
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KZko 644. artikuluak xedatzen duenez: Toda donación entre vivos,
hecha por persona que no tenga hijos ni descendientes, será revocable
por el mero hecho de ocurrir cualquiera de los casos siguientes:
1º Que el donante tenga, después de la donación, hijos, aunque sea
póstumos.
2º Que resulte vivo el hijo del donante que éste reputaba muerto cuando
hizo la donación.
Hortaz, dohaintza-egileari edo, kasua bada, haren seme-alabei edo
ondorengoei (KZko 646.II art.) dohaintza errebokatzeko akzioa esleitzen
zaie dohaintza egin eta gero, dohaintza-egileak seme-alabak baditu,
nahiz eta horiek hil ondokoak izan, edo dohaintza egitean ustez hilda
zegoen seme-alaba bizirik badago.
Bost urteko iraungitze-epean errebokazio-akzioa egikarituko balitz
(KZko 646.I art.), dohaintza-hartzaileak jasotakoa edo haren baliokide
ekonomikoa itzuli beharko du, eskaera egin zenetik sortutako fruitu eta
guzti (KZko 651.I art.). Azken kasu horretan, hirugarrenen onuran
egindako kostuzko zein dohaintza bidezko lagapenak errespetatu
beharko diren heinean, dohaintzaren objektuak dohaintza egitean zuen
balio ekonomikoa itzuli beharko du hartzaileak. Beti ere, ondasun
higiezina izanda, errebokazio-akzioaren demanda Jabetza Erregistroan
inskribatu ez bada eta, hala dagokionean, lagapena inskripzioaren
ondoren gauzatu ez bada.
Era berean, dohaintza-hartzaileak objektua izan duen bitartean
ezarritako kargak errespetatu beharko dira; hipoteken kasuan,
dohaintza-egileak aukera izango du hura ordaintzeko, gero dohaintzahartzaileari bidezko eskaera eginez.
Errebokazio akzio hori ezingo da ukatu; beste gauza bat da dohaintzaegileak ez egikaritu nahi izatea (KZko 646.II art.).
2.- Dohaintza-hartzailea esker txarrekoa izatea
KZko 648. artikuluaren arabera:
También podrá ser revocada la donación, a instancia del donante,
por causa de ingratitus en los casos siguientes:
1º Si el donatario cometiere algún delito conta la persona, el honor o los
bienes del donante.
2º Si el donatario imputare al donante alguno de los delitos que dan lugar
a procedimientos de oficio o acusación pública, aunque lo pruebe; a
menos que el delito se hubiese cometido contra el mismo donatario, su
cónyuge o los hijos constituidos bajo su autoridad.
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3º Si le niega indebidamente los alimentos.
Halaber, honako hauek izango dira errebokazio-kausak:
1º Dohaintza-hartzaileak delitu edo, jurisprudentziaren esanetan,
egintza ez zilegia aurrera eramatea, dohaintza-egilearen aurka edo
haren ohore nahiz ondasunen aurka. Ez da nahitaezkoa egilea hartzaile
izatea, gaizkide edo konplize izateak ere emango du errebokaziorako
ahalmena.
2º Dohaintza-hartzaileak dohaintza-egileari delitu bat egoztea, baldin
eta delitu horren aurkako prozedura epaileak hasten badu edo
Ministerio Fiskalak akusazio gisa parte hartzen badu delitu horretan,
beti ere delitua ez bada dohaintza-hartzailearen kontra, haren
ezkontidearen kontra, edo haren ardurapean dauden seme-alaben
kontra eginikoa.
3º Dohaintza-egileak
ordaintzea.

dohaintza

egitean

ezarritako

mantenua

ez

Aurreko kasuan bezala, errebokazio-akzioak ez ditu kaltetuko hura
egikaritu baino lehen hirugarrenen alde egindako lagapenak, ezta
horiek objektuarengan eskuratu dituzten eskubide errealak edo
hipotekak ere. Hortaz, ezin bada dohaintzaren objektua itzuli, haren
baliokide ekonomikoa ematea galdatu ahal izango da (KZko 649. eta
650. artikuluak), errebokaziorako jartzen den demandatik zenbatzen
hasita ondorioztatzen diren fruituak barne (KZko 651.I art.).
Akzioa ezartzeko iraungitze-epea, berriz, urtebetekoa izango da. Eta,
aurreko kasuan bezala, legitimatuta egongo dira dohaintza-egilearen
ondorengoak (KZko 653. art.).
3.- Kargak ez betetzea
KZko 647.I artikuluaren arabera:
La donación será revocada a instancia del donante, cuando el
donatario haya dejado de cumplir alguna de las condiciones que aquél le
impuso.
Beraz, dohaintza egiterakoan ezarritako baldintzak ez betetzeagatik,
dohaintza-egileari dohaintza errebokatzeko ahalmena eskaintzen zaio.
Díez Picazok adierazten duenez, dohaintza-hartzailearen ez-betetze
baten aurrean egon behar dugu, egileak errebokatzeko aukera izanik,
nahiz eta aldez aurretik betetzea ez galdatu.
Aurreko kasuetan ez bezala, hirugarrenen alde egindako lagapenek edo
ezarritako hipotekek ez dute beren baliozkotasuna mantenduko,
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Hipoteka Legean ezartzen denaren babesean sartzen ez badira. Ildo
horretan, KZko 647.II artikuluak dio:
En este caso, los bienes donados volverán al donante, quedando
nulas las enajenaciones que el donatario hubiese hecho y las hipotecas
que sobre ellos se hubiesen impuesto, con la limitación establecida, en
cuanto a terceros, por la Ley Hipotecaria.
Hortaz, ondasun higiezinak izanda, karga Jabetza Erregistroan
inskribatu bada, hirugarrenek jasan beharko dituzte karga hori ez
betetzearen ondorioak, hipotekak edo bestelako eskubide erreal
mugatuak efikaziarik gabe geratuz (HLren 37.2 art.).
HLren 37.2 art.: Las acciones rescisorias, revocatorias y
resolutorias no se darán contra tercero que haya inscrito los títulos de
sus respectivos derechos conforme a lo prevenido en esta Ley.
Se exceptúan de la regla contenida en el párrafo anterior:
2º Las de revocación de donaciones en el caso de no cumplir el donatario
condiciones inscritas en el Registro.
Bidenabar, nahiz eta ondasun higiezinen kasuan Hipoteka Legea soilik
ezar daitekeen, Díez Picazoren ustez erregela bera jarraitu beharko
litzateke, ondasun higigarriak izanda, KZko 464. artikuluko baldintzak
betetzen direnean.
Kasu horietan guztietan, dohaintzaren objektu izan diren ondasunak
itzuli ezin direnean, Kode Zibilak isiltasuna gorde arren, aurreko
errebokazio-kausetarako esandakoa ezarriko da. Alegia, dohaintza
egiteko unean ondasunak zuen prezioa itzuli beharko da edo, hala
dagokionean, dohaintza-egileak kargaren bat jasan behar badu, karga
hori dela-eta ondasunak galdutako balioa dohaintza-hartzaileari
erreklamatu ahal izango zaio. Horrez gainera, fruituei dagokionez, karga
betetzen ez denetik sorturiko fruituak itzuli beharko dira (KZko 651.II
art.).
Bestalde, Kode Zibilak ez dio ezer akzioa ezartzeko dagoen epeari eta
legitimazioari buruz. Jurisprudentziaren esanetan, esker txarrekoa
izateagatik gertatzen den kasuetan bezalaxe, honetan ere urtebeteko
epea izango da akzioa ezartzeko (AGE, 1987ko abenduaren 11koa). Era
berean, karga ez bada dohaintza-egilea bizi den bitartean soilik bete
behar, azken horren ondorengoek errebokazioa eskatzeko akzioa izango
dute. Ukatu ezin badaiteke ere, gainerako kasuetan ere ondorengoei
eskualdatzen zaiela estimatu izan da (AGE, 1975eko abenduaren
11koa).
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Azkenik, karga ez betetzeagatik errebokazioa galdatzeko epea iraungi
bada ere, aukera dago oraindik karga betetzea galdatzeko (AGE, 1999ko
apirilaren 6koa).

IV.

Dohaintza bereziak

1.- Dohaintza modalak edo kostuzkoak
KZko 619. artikuluaren arabera:
Es también donación la que se hace a una persona por sus méritos
o por los servicios prestados al donante, siempre que no constituyan
deudas exigibles, o aquélla en que se impone al donatario un
gravamen inferior al valor de lo donado.
Berez, artikuluaren azken lerro horretan ematen da dohaintza modalen
definizioa. Egoera horretan, dohaintza-hartzaileari dohaintzaren
objektua baino balio txikiagoa duen karga ezartzen zaio. Berez, balioen
arteko diferentzia horretan dago egindako lagapenak dohaintza izaerari
eusteko beharrezkoa den betebeharra. Kargak dohaintzan emandako
ondasuna baino balio handiagoa badu edo parekoa bada, ez gara
dohaintza baten aurrean egongo, eta kostubidezko kontratuen erregelak
ezarri ahalko dira (KZko 622. art.).
Dohaintza mota horietan, dohaintza arruntetan gertatzen ez den gisan,
eman daitekeen ebikzioaren ondoriozko erantzukizuna izango du
dohaintza-egileak kargaren neurrian (KZko 638. art.). Kasu horretan,
legegileak dohaintza-hartzailearen pobretzea ekidin nahi du.
2.-Ordain gisa emandako dohaintzak.
KZko 622. artikuluak dohaintza horiei egiten die erreferentzia,
definiziorik eman gabe. Oro har, KZko 619. artikuluaren hasieran
aipatzen diren dohaintza motak ordain gisa emandako dohaintzak
direla ulertu izan da. Zehazki, KZko 619. artikuluaren hasieran esaten
da, halaber, norbaiti dohaintza egiten bazaio hark izandako
merituengatik edo dohaintza-egileari egin dizkion zerbitzuengatik,
orduan ere dohaintza baten aurrean egongo garela.
Doktrinaren ustez, ordain gisa emandako dohaintzak dira azken horiek;
alegia, zerbitzu baten ordainetan emandakoak, beti ere zerbitzu horiek
ez badira eskatzeko moduko zorrak. Hala ere, norbaitek izandako
merituengatik egindako dohaintzak dohaintza arruntak dira, dohaintza
egiteko barne-nahia agerian geratu arren.

3.- Beste batzuk
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KZko 639. artikulua: Dohaintza-emaileak bere buruarentzat
erreserba dezake dohaintzapeko ondasun batzuk xedatzeko
ahalmena edo horien kontura kopururen bat xedatzeko ahalmena;
baina dohaintza-emailea hiltzen bada eskubide hori egikaritu
gabe, dohaintza-hartzaileari dagozkio erreserbaturiko ondasunak
edo kopurua.
KZko
641.
artikulua:
Kasu
eta
inguruabar
orotan,
baliozkotasunez ezar daiteke dohaintza-emailearen mesedetarako
lehengoratzea; baina ezin da beste inoren mesedetarako
halakorik ezarri, kode honek testamentuzko ordezpenen
inguruan zehazten dituen kasu berberetan eta mugapen
berdinekin ez bada.
Dohaintza-emaileak
lehengoratzea
hizpatzen
badu
hirugarrenaren
mesedetarako
eta
aurreko
lerrokadan
xedatutakoaren aurka, lehengoratze hori deuseza da; baina horrek
ez dakar dohaintzaren deuseztasunik.
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28. IKASGAIA. ERRENTAMENDUAK
AURKIBIDEA. I. Errentamenduak: 1. Gogapen orokorrak II. Gauzen errentamendua:
1. Kontzeptua eta ezaugarriak 2. Subjektuak 3. Objektua 4. Epea eta errenta 5. Forma
eta inskripzioa. 6. Errentatzailearen eta maizterraren eskubide eta obligazioak 7.
Errentamendua iraungitzea 8. Utzarazpena 9. Azpierrentamendua II. Hirierrentamendua: 1. Legearen eremua, hiri-errentamendu motak eta arau komunak 2.
Etxebizitza alokatzea, bizitza nagusiki bertan egiteko 3. Nagusiki bizitzeko ez den
beste erabilera baterako alokatzea 4. 29/94 Legearen 36. eta 37. artikuluak: fidantza
eta kontratuaren forma. III. Obra-errentamendua: 1. Obra-kontratua Kode Zibilean:
izaera eta ezaugarriak 2. Obra egiteko gaiak jartzeko betebeharra: obra- edo
salerosketa-kontratua 3. Kontratistaren betebeharrak 4. Komisio-emailearen
obligazioak 5. Arriskuak obra-kontratuan 6. Obra-kontratuaren iraungitze-kausak 7.
Obra-kontratutik eratortzen diren kreditu-eskubideen legezko babesa 8. Eraikuntzen
eraikitze-kontratuak (38/1999 Legea, azaroaren 5ekoa).

I.

Errentamenduak

1. Gogapen orokorrak
KZko IV. liburuaren IV. tituluan, errentamenduzko kontratuak
arautzen dira. Zehazki, KZko 1542. artikuluak xedatzen duenez,
gauzen, obren edo zerbitzuen errentamenduzko kontratuak:
El arrendamiento puede ser de cosas, o de obras o de servicios.
Gauzen errentamenduzko kontratu bat izango dugu, KZko 1543.
artikuluaren aburuz, alderdietako batek besteari gauza gozatzeko edo
erabiltzeko ematen dionean, epe zehatzerako eta prezio zehatz baten
truke:
En el arrendamiento de cosas, una de las partes se obliga a dar a
la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto.
Obra edo zerbitzuen errentamenduzko kontratuetan berriz, KZko 1544.
artikuluak xedatzen duenez, alderdi batek bere gain hartzen du beste
alderdiarentzat obra gauzatu edo zerbitzua egiteko betebeharra, prezio
zehatz baten truke:
En el arrendamiento de obras o de servicios, una de las partes se
obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio
cierto.
Aurreratu dugun moduan, beraz, errentamendu horiek guztiak Kode
Zibileko IV. titulu horren kapitulu ezberdinetan arautuko dira. Hala ere,
gauzen errentamenduari dagokionez, zenbait lege berezitan arautu
diren gauzen errentamendu-kontratuen ondorioz, ezarpen subsidiarioa
izango du Kode Zibileko 1542.-1582. artikuluetan jasotzen den
arauketak. Zehazki, hiri- eta landa-errentamenduen lege bereziak —
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29/1994 Legea, azaroaren 24koa, hiri-errentamenduei buruzkoa, eta
49/2003 Legea, azaroaren 26koa, landa-errentamenduei buruzkoa—
Kode Zibileko arauketarekiko lehentasunez ezarriko dira. Hortaz, Kode
Zibileko 1542.-1582. artikuluetan ezartzen den eraentza ezar daiteke
lege berezi horien objektu ez diren gainerako gauzen errentamenduak
arautzeko eta, subsidiarioki, lege horietan arautzen ez dena osatzeko.
Era berean, ezingo da ezarri zerbitzu-kontratuari buruzko Kode Zibilak
jasotzen duen arauketa, egun, zerbitzuak emateko eginkizuna Lan
Zuzenbidearen eraentzapean jasotzen delako, gehien bat.

II.

Gauzen errentamendua

1. Kontzeptua eta ezaugarriak
Aurreratu dugun gisan, KZko 1543. artikuluan jasotzen da gauzen
errentamendu-kontratuaren muina:
En el arrendamiento de cosas, una de las partes se obliga a dar a
la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto.
Epea eta prezioa izango dira kontratu horren funtsezko ezaugarriak,
zeinaren bitartez errentatzaileak gauzaren gozamena eskualdatzen
baitio maizterrari, esan bezala, epe jakinerako eta prezio zehatz baten
truke (KZko 1546. art.).
Horrez gainera, adostasunezko kontratu baten aurrean gaude,
elkarrekiko betebeharrak sortzen dituena eta segidako traktukoa, bere
iraupena epe jakinean luzatzen den heinean.

2. Subjektuak
Errentamendua, gauzak ustiatzeko eta etekin bat lortzeko era arrunta
den heinean, administraziozko egintza bat da. Hortaz, adinez nagusia
edo emantzipatua izateaz gainera, nahikoa izango da errentatzaileak
administratzeko gaitasuna edukitzea, kontratua gauzatu ahal izateko.
Hala, errentatzailea gauzaren jabe izan daiteke, baina baita gozatzeko
ahalmena eskualdatzeko aukera duen eskubide erreal mugatu baten
titularra ere (adibidez, gozamen-eskubidearena).
Ildo horretan, ordezkarien edo, hala dagokionean, botere berezirik ez
duen administratzaile arruntaren parte-hartzea beharrezkoa den
kasuetarako, KZko 1548. artikuluak muga bat jartzen die ordezkari edo
administratzaile horiek egin ditzaketen gauzen errentamendukontratuei; ezingo dituzte egin sei urteko iraupena baino gehiago duten
errentamendu-kontratuak. Errentamendu-kontratu horiek kargatzat
hartzen ditu legegileak, horiek gauzatzeko beharrezkoa izanik
administratzeko ahalmen berezia edo baimen judiziala (KZko 166. eta
271. artikuluak).
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KZko 1548. artikuluak xedatzen duenez:
Los padres o tutores, respecto de los bienes de los menores o
incapacitados, y los administradores de bienes que no tengan poder
especial, no podrán dar en arrendamiento las cosas por término que
exceda de seis años.
Azkenik, nahiz eta Kode Zibilak maizterraren gaitasunari buruz ezer ez
aipatu, kontratatzeko gaitasuna nahikoa dela ulertzen da.

3. Objektua
KZko 1545. artikuluaren arabera, ezingo dira errentamendu-kontratu
horren objektu izan erabileraren erabileraz kontsumitzen diren
ondasun suntsikorrak.
Kontratuaren objektuak zilegia eta zehatza izan behar du; alegia,
kontratuaren objektu diren gauza eta gozamena edo erabilera zilegiak
eta zehatzak izan behar dute. Era berean, errentamendu-kontratuaren
objektu izan daitezke gauza indibidualak edo universitas bat osatzen
duten ondasunak. Eskubideak, gauzekin batera, errentamendu horren
objektu bilaka daitezke, beti ere horien errentamendua debekatuta ez
badago, adibidez, erabilera- eta bizitze-eskubidearekin gertatzen den
bezala (KZko 525. art.).

4. Epea eta errenta
Aurreratu dugunez, kontratu horren funtsezko ezaugarriak dira epea
eta errenta (KZko 1543. art.). Azter dezagun banan-banan Kode Zibilak
ezartzen duena hauetako betebehar bakoitzarekiko:
A.- Epea
Alderdiek beste gauzaren bat adosten ez duten bitartean, KZko 1581.I
artikulua ezar daiteke.
Si no se hubiese fijado plazo al arrendamiento, se entiende hecho
por años cuando se ha fijado un alquiler anual, por meses cuando es
mensual, por días cuando es diario.
Artikuluaren arabera, ez badute alderdiek eperik ezartzen, ulertuko da
errentamendua urtebeteka egin dela urteko alokairua ezarri denean,
hilabeteka alokairua hilekoa denean edo, egunka, eguneko finkatu
denean. Garrantzitsua da zehaztea errenta kalkulatzeko zein epe-garairi
egin zaion erreferentzia eta ez, aldiz, prezioaren epekako ordainketa
egiteko finkatu den modua edo epea. Hau da, errentamenduaren
prezioa ezartzean urtebeteko errenta kalkulatu bada, hilabeteko
ordainketak egin behar izateak ez du murrizten errentamenduaren
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iraupena hilabetekora. Baizik eta errentamendua urtebetez egin dela
ulertuko da.
Bestalde, KZko erregela hori ezargarria izateko, bi joera bereiz daitezke
jurisprudentzia-mailan. Alde batetik, KZko 1581. artikulua ezargarria
izango da alderdiek ezer adosten ez duten kasuetan eta ez, ordea,
alderdiek beren artean egindako errentamendua mugagabea dela
adosten dutenean. Izan ere, azken kasu horretan, kontratua deuseza
izango da KZko 6.3 artikuluan oinarrituz. Hala ere, KZko 1581.
artikulua bi kasu horietan ezar daitekeela dioten epaiak badaude ere,
ustez, azken hori da egun mantentzen ari diren joera (AGEE, 1985eko
abenduaren 9koa eta 1989ko ekainaren 27koa).
B.- Salneurria
Salerosketa-kontratuan gertatzen ez den bezala, gauzen errentamendukontratuetan ordainketa egin daiteke dirutan, gauza bidez, edo
errentatzailearen onuran jarduera bat aurrera eramanez. Edozein
kasutan ere, prezioa zehaztua egon behar da edo, salerosketan
gertatzen den moduan, alderdiek finkatu beharko dituzte prezioa
zehazteko irizpideak.
KZko 1547. artikuluan jasotzen dira prezioa zehaztua ez egotearen
ondorioak:
Cuando hubiese comenzado la ejecución de una contrato de
arrendamiento verbal y faltare la prueba del precio convenido, el
arrendatario devolverá al arrendador la cosa arrendada, abonándole, por
el tiempo que la haya disfrutado, el precio que se regule.
Hortaz, kontratua inefikaza izango da, eta gauza itzultzeko beharra
egongo da (aberaste bidegabea gerta ez dadin). Eta, ondorioz, peritu
batek ezarritako prezioa ordaindu beharko da, gauza izan duen
denboraren arabera. Artikuluak ahozko errentamendu-kontratuei
erreferentzia egin arren, idatzizko kontratuetan ere ezargarria izango
da, hori bai, salneurriari erreferentziarik egiten ez bazaio eta hura
ezartzeko beste modurik ez dagoenean.

5. Forma eta inskripzioa
Formari begira, KZko 1278.-1280. artikuluak ezarriko dira. Hala, KZko
azken artikulu horrek xedatzen duenez, idatziz egin beharko dira 1.500
pezeta baino gehiagoko errenta duten errentamendu-kontratuak. Era
berean, artikulu horrek galdatzen duenez, eskritura publikoan egin
beharko dira sei urte baino gehiagoko iraupena duten ondasun
higiezinei buruzko errendamendu-kontratuak. Hala ere, Díez Picazok
adierazten duenez, forma ad exercitum kasuen aurrean egongo gara.
Alegia, alderdiek ahalmena izango dute forma horiek betetzea elkarri
eskatzeko (KZko 1279. artikulua).
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Hori bai, gauzen errentamendu-kontratuek hirugarrenengan efikazia
izan dezaten, Jabetza Erregistroan inskribatu beharko dira. KZko 1549.
artikuluak xedatzen duenez:
Con relación a terceros, no surtirán efecto los arrendamientos de
bienes raíces que no se hallen debidamente inscritos en el Registro de la
Propiedad.

6. Errentatzailearen eta maizterraren eskubideak eta
obligazioak
A.- KZko 1553. eta 1554. artikuluen arabera, errentatzailearen
betebeharrak dira:
1.- Maizterrari gauza emateko betebeharra.
Errentamendu-kontratuan jaso ahal izango da emateko unean gauza
zein egoeratan dagoen. Halakorik adierazten ez den kasuetan, KZko
1562. artikuluak arautzen duenez, maizterrak egoera onean jaso duela
uste izango da, aurkakoa frogatzen duenean izan ezik.
Emateko behar horri ezar dakizkioke gauza emateko betebeharrari
dagozkion xedapen orokor guztiak; bereziki, KZko 1097. artikuluan
xedatzen dena. Alegia, gauza zehatza emateko betebeharrak bere
barruan hartzen du gauzaren erantsi guztiak ematekoa.
2.- Errentamendua den bitartean, gauzan beharrezko konponketa guztiak
egiteko betebeharra.
Hala ere, alderdiek adostu ahal izango dute maizterrak bere gain
hartzea beharrezko konponketak egiteko betebeharra.
Konpontzeko beharraren jatorria izan daiteke denbora igarotzea,
maizterrak eman dion erabilera, edo ezusteko kausaren bat. Maizterrari
egokituko zaio konponketa horiek egiteko beharra garaiz jakinaraztea.
Hala ez bada, KZko 1559. artikuluaren arabera, bere eginbide faltagatik
sortutako kalte-galerak jasan beharko ditu. Hori bai, bidezko
jakinarazpena eginda errentatzaileak ez baditu konponketak egiten,
maizterraren esku dago horiek egitea, errentatzaileari gastu horiek
itzultzeko galdatuz.
Konponketa ezin bada atzeratu errentamendua bukatu arte, maizterrak
jasan beharko ditu egin beharreko obrak, konponketa bitartean
erabileraren zati bat kentzen bazaio ere (KZko 1558.I art.). Dena den,
konponketak berrogei egun baino gehiago iraun behar badu, errentaren
prezioa jaitsi egin beharko da, konponketaren iraupenaren arabera eta
maizterrari mugatzen zaion erabileraren arabera. Hala ere, obraren
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izaera dela-eta, ezinezko bilakatzen bada maizterrak eta haren familiak
bertan bizitzen jarraitzea, kontratua hutsaltzeko aukera egongo da.
3.- Errentamenduan emandako gauzaren gozatze baketsua bermatzeko
betebeharra.
Edukitzailea den maizterrari, beraz, gozamen baketsua ziurtatu
beharko dio une orotan errentatzaileak. Haatik, KZko 1557. artikuluak
xedatzen duenez, errentatzaileak ezingo du aldatu errentapeko
gauzaren forma.
Hirugarrenen eskutik etor daitekeen erasoari dagokionez, KZko 1560.
artikuluak honako bereizketa hau egiten du egitezko erasoen eta
eskubidean oinarrituta dauden erasoen artean. Hirugarrenak gauzaren
gain saiatzen duen erasoaren aurrean, ez du errentatzaileak erantzun
beharko. Maizterrari berari dagokio haren edukitza eta erabileraren
defentsa. Hala ere, hirugarrenak berari dagokion eskubidearen ondorioz
jarduten duenean, errentatzaileak beharrezko akzioen bidez babestu
beharko du maizterra.
4.- Saneamendua.
KZko 1553. artikuluak xedatzen duenez:
Errentamendu-kontratuari
aplika
dakizkioke
tituluan saneamenduari buruz jasotako xedapenak.

salerosketaren

Prezioa itzultzea bidezkoa den kasuetan, txikipena egingo da, errentariak
gauza gozamenpean izan duen denboraren arabera.
B.- KZko 1555. artikuluaren arabera, maizterraren betebeharrak dira:
1.- Ezarritako prezioa ordaintzea.
2.- Errentamenduaren objektua familiako guraso arretatsu batek egingo
zukeen bezala erabiltzeko betebeharra.
3.- Kontratu-eskrituraren ondoriozko gastuak ordaintzea.
Errentatzaileari zein maizterrari ezartzen zaizkion obligazioak ez
betetzeak, KZko 1556. artikuluan aurreikusten diren ondorioak sortuko
ditu. Alegia, aukera izango dute kontratua suntsiaraztea edo sorturiko
kalte-galeren ordainketa eskatzeko.
Si el arrendador o el arrendatario no cumplieren las obligaciones
expresadas en los artículos anteriores, podrán pedir la rescisión del
contrato y la indemnización de daños y perjuicios, o sólo esto último,
dejando el contrato subsistente.
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Azkenik,
gauzen
errentamendu-kontratua
iraungitzen
maizterraren betebeharrak eta eskubideak izango dira:

denean,

1.- Gauza jaso zuen moduan itzuli beharko du.
2.- Gauzak jasandako narriaduragatik edo galeragatik erantzun beharko
du, salbu eta frogatzen duenean bere errurik gabe gertatu dela hori.
Baita narriadurak bere erruz edo bere etxeko pertsonek eragindakoak
badira ere (KZko 1563. eta 1564. artikuluak).
3.Maizterrak,
borondatezkoak
edo
onuragarriak
diren
hobekuntzengatik, gozamen-eskubidedunak dituen ahalmen berak
izango ditu (KZko 1573. art., 487. eta 488. artikuluetara igortzen
gaituena).

7. Errentamendua iraungitzea
Gauzen errentamendu-kontratuaren iraungitze-kausak dira:
1.- Epea betetzea
Errentamendua epe zehatz baterako egin bada, mugaeguna amaitzean,
errentamendua iraungi egingo da, agindeiaren beharrik gabe (KZko
1565. art.).
Hala ere, epemuga bukatzean, maizterrak hamabost egunean gauzaren
gozamenari eusten badio, errentatzailearen adostasuna izanik eta berez
agindeia egin barik, isilbidezko luzapena dagoela ulertuko da 1577. eta
1581. artikuluek ezartzen duten denborarako (KZko 1566. art.).
Era berean, errentamendu-kontratuaren epemuga heldu baino lehen,
alderdiek kontratua luzatzeko akordioa hartu ahal izango dute, KZko
1566. artikuluan jasotzen den isilbidezko luzapena baztertuz.
2.- Kontratua suntsiaraztea, betebeharrak betetzen ez diren
kasuetarako edo gauza galtzen denerako (KZko 1556. eta 1568.
artikuluak).
3.- Errentamenduaren objektua saltzea
Errentamendua Jabetza Erregistroan inskribatuta ez badago, erosleak
errentamendu-kontratuari amaiera eman diezaioke. Hala bada,
maizterrak saltzaileari kalte-galerak eskatu ahal izango dizkio eta,
eskubidea izango du gauzak eman beharreko fruituak jasotzeko (KZko
1571. art.).
Era berean, KZko 1572. artikuluaren aburuz:
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Erosleak atzera eskuratzeko ituna duenean, ezin du erabili
maizterrra botatzeko ahalmena, harik eta atzera eskuratzea erabiltzeko
epea amaitu arte.
4.- Gauza galtzea
5.- Errentatzailearen edo maizterraren heriotza

8. Utzarazpena
KZko 1569. artikuluak xedatzen duenez:
Errentatzaileak epaiketa bidez bota dezake maizterra, honako
arrazoi hauetatik edozeinen ondorioz:
1) Hitzarturiko epemuga edo 1577. eta 1581. artikuluetan
errentamenduen iraupenerako finkatutakoa agortzea.
2) Prezio hitzartua ez ordaintzea.
3) Kontratuan hizpatutako baldintzetatik edozein haustea.
4) Errentapeko gauza destinatzea itundu ez diren erabilera nahiz
zerbitzuetarako, edo gauza horren erabilera ez jartzea, 1555.
artikuluaren 2. zenbakian agindutakoaren menpe.

9. Azpierrentamendua
KZko 1550. artikuluaren arabera, azpierrentamendua baimenduta
dago, beti ere alderdiek aurkakoa akordatzen ez duten bitartean.
Azpierrentamendua, beraz, maizterrak egindako errentamendukontratua izango da, lehenik egindako errentamendu-kontratuaren
alderdi izaera galdu gabe, eta beraz, errentatzailearen aurrean
erantzuten jarraituz (KZko 1550. art.).
Azpimaizterrak maizterrak dituen mugaketa berak izango ditu, eta
errentatzailearen eta maizterraren aurrean erantzule izango da, gauzari
ematen zaion erabilera dela-eta (KZko 1551. art.).
Era berean, azpimaizterrak errentatzailearen aurrean erantzuten du
adostutako preziotik zor duen zenbatekoaren neurrian.
Azpierrentamendua iraungiko da errentamendua iraungitzen den kausa
berdinengatik, eta errentamendua bera iraungitzen delako.
Errentamenduan gertatzen den bezala, maizterrak utzarazpena
eskatzeko legitimazioa izango du, azpimaizterrak KZko 1569. artikuluan
aipatzen den kausetariko bat eragiten duenean.
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III.

Hiri Errentamendua, 29/1994 Legearen arabera

1. Legearen eremua, hiri-errentamendu motak eta arau
komunak
Azaroaren 24ko 29/1994 Legearen, hiri-errentamenduei buruzkoaren,
1. artikuluan xedatzen denez, hiri-ondasun higiezinen errentamenduak
arautzen dira, bai errentamendua nagusiki bizitza bertan egiteko
sinatzen denean, bai nagusiki bizitzeko ez den beste erabilera bat
emateko egiten den errentamendua denean. Zehazki, legearen 2. eta 3.
artikuluetan definitzen dira xede ezberdina duten bi hiri-errentamendu
hauen funtsezko ideak:
Legearen 2. artikulua: 1. Se considera arrendamiento de vivienda
aquel que recae sobre una edificación habitable cuyo destino primordial
sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario.
2. Las normas reguladoras de vivienda se aplicarán también al
mobiliario, los trasteros, las plazas de garaje y cualesquiera otras
dependencias, espacios arrendados o servicios cedidos como accesorios
de la finca por el mismo arrendador
Legearen 3. artikulua: 1. Se considera arrendamiento para uso
distinto del de vivienda, aquel arrendamiento que recayendo sobre una
edificación tenga como destino primordial uno distinto del establecido en
el artículo anterior.
2.En especial, tendrán esta consideración los arrendamientos de fincas
urbanas celebrados por temporada, sea ésta de verano o cualquier otra,
y los celebrados para ejercerse en la finca una actividad industrial,
comercial, artesanal, prefesional, recreativa, asistencial, cultural o
docente, cualquiera que sean las personas que los celebren.
Bi errentamendu mota horiei lege bera ezar dakieke; hala ere, 29/94
Legearen 4. artikuluan xedatzen denez, zenbait arau komunean izan
arren, bakoitzak bere eraentza zuzen eta subsidiario berezia izango du.
Ildo horretan, Legearen I. (1.-5. artikuluak), IV. (36.-37. artikuluak), eta
V. (indargabetua, 2000. urteko PZL indarrean sartzean) tituluetan
jasotzen diren arauak xedaezinak izango dira eta zuzenean ezarriko
dira, bi errentamendu mota horien funtseko eraentza moduan.
Horrez gainera, eta honako lehentasun-ordena honi jarraituz, nagusiki
bizitza bertan egitea helburutzat duten etxebizitzen errentamenduetan
ezar daitekeen araudia da (Legearen 4., 5. eta 6. artikuluak):
-. Lehenik, Legearen II. titulua.
-. Bigarrenik, alderdien akordioak.
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-. Hirugarrenik, aurrekoen faltan, Kode Zibila.
Beti ere, etxebizitzak ez baditu 300 metro karratu baino gehiago, edo
urtebeteko errentak lanbide-arteko gutxieneko soldata ez badu
gainditzen 5,5ean. Kasu horietan, lehentasuna II. tituluari eman
beharrean, alderdien akordioei ematen zaie.
Aldiz, aurretik aipaturiko I. eta IV. tituluez gainera eta, era berean,
honako lehentasun-ordena hau jarraituz, nagusiki bizitzeko ez den
beste erabilera baterako errentamendua egiten denean, eraentza hau
ezar daiteke (Legearen 4. art.):
-. Lehenik, alderdien akordioak.
-. Bigarrenik, Legearen III. titulua.
-. Hirugarrenik, aurrekoen faltan, Kode Zibila.
Azkenik, 29/94 Legearen 5. artikuluan adierazten denez:
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley:
a. El uso de las viviendas que los porteros, guardas,
asalariados, empleados y funcionarios tengan
asignadas por razón del cargo que desempeñen o
del servicio que presten.
b. El uso de las viviendas militares, cualquiera que
fuese su calificación y régimen, que se regirán por lo
dispuesto en su legislación específica.
c. Los contratos en que arrendándose una finca con
casa-habitación, sea el aprovechamiento agrícola,
pecuario o forestal del predio la finalidad primordial
del arrendamiento. Estos contratos se regirán por lo
dispuesto en la legislación aplicable sobre
arrendamientos rústicos.
d. El uso de las viviendas universitarias, cuando éstas
hayan sido calificadas expresamente como tales por
la propia Universidad propietaria o responsable de
las mismas, que sean asignadas a los alumnos
matriculados en la correspondiente Universidad y al
personal docente y de administración y servicios
dependiente de aquélla, por razón del vínculo que se
establece entre cada uno de ellos y la Universidad
respectiva, a la que corresponderá en cada caso el
establecimiento de las normas a que se someterá su
uso.
Azter ditzagun orain, banan-banan, Legearen II. eta III. tituluetan
errentamendu mota bakoitzarentzat ezartzen den eraentza berezia, IV.
tituluko 36. eta 37. artikuluen iruzkina amaierarako utziz.
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2. Etxebizitza
egiteko

alokatzea,

bizitza

nagusiki

bertan

A) IRAUPENA ETA LUZAPENAK
Errentamenduaren epea ezartzeko aukera alderdiei eskaintzen zaie, beti
ere, bost urteko gutxieneko iraupena bermatuta geratuz. Hortaz,
alderdiek bost urte baino gutxiagoko iraupena adosten duten kasuetan,
maizterraren esku geratuko da urte bakoitzean errentamendua
luzatzeko aukera, bost urteak beteak geratu arte. Zehazki, bost urteko
gutxieneko epea bete arte, maizterrak errentamendu-kontratuaren urte
bakoitza betetzen den baino hogeita hamar egun lehenago jakinarazi
beharko dio errentatzaileari ez duela errentamenduarekin jarraitu nahi;
bestela, urtebetez errentamendua luzatzen dela ulertuko da. Alderdiek
epeari buruz ezer adosten ez duten kasuetan, ulertuko da kontratua
gutxienez urtebeterako egin dela, maizterraren esku egonez urtero eta
bost urte bete arte errentamenduaren iraupena luzatzea (Legearen 9.1
eta 2 art.)
Era berean, lehenengo bost urteak beteta, bosgarren urtea betetzeko
hilabete lehenago alderdiek ez badiote errentamendu-kontratua
iraungitzeko borondatea elkarri adierazten, kontratua beste hiru urtez
luzatzeko aukera dagoela ulertuko da. Beti ere maizterrari egokituz,
urtero, eta hilabeteko aurrerapenarekin, errentamendua iraungitzeko
aukera (Legearen 10. art.).
Azkenik, ez da aipaturiko luzapenak egiteko aukerarik egongo baldin
eta errentatzaileak errentamendu-kontratuan esanbidez jasotzen badu
errentamenduko etxebizitza bost urteko epea igaro baino lehen norbere
ohiko etxebizitzatzat hartzeko beharra. Baina, arrazoi horregatik
kontratua iraungiko balitz eta hiru hilabeteko epean errentatzaileak ez
balu bertan bere ohiko etxebizitza finkatuko, maizterrak honako hauen
artean aukeratu ahal izango du: batetik, errentamendu-kontratu bat
egitea beste bost urtez, aurreko errentamendua iraungitzeak sortu
zizkion gastuen ordainketa eskatuz; edo, bestetik, aurreko kontratua
iraungitzeko geratzen ziren urte bakoitzeko errenta bat jasotzea, kalteordain moduan (Legearen 9.3 art.).
B) MAIZTERRAREN UKO EGITEKO AHALMENA
Legearen 11. artikuluan adierazten denez, bost urte baino gehiagoko
iraupena duten kontratuen kasuan, maizterrari dagokio kontratuari
uko egiteko ahalmena, beti ere lehenengo bost urteak igarota. Hala,
maizterrak bi hilabeteko aurrerapenarekin jakinarazi beharko dio
errentatzaileari bere borondatea, hala dagokionean, adostutako kalteak
ordaintzera behartua geratuz. Azken horrek, Legeak adierazten duenez,
ezingo du gainditu kontratua betetzeko geratzen diren urte bakoitzeko
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hilabete bateko errenten baturarik. Urtebete baino gutxiago geratzen
den kasuetan, bidezkoa den gutxipen proportzionala egingo da.
C) HIRUGARRENENGANAKO AURKARAGARRITASUNA
Legearen 14. artikuluan bereizketa bat ezartzen da, errentamendua
bost urterako edo bost urte baino gehiagorako eginda dagoen:
a) Errentamendua bost urterako eginda dagoen kasuetan, ondasuna
eskuratzen duenak errentamendua errespetatu beharko du
lehenengo bost urtean, hirugarren horrek Hipoteka Legearen 34.
artikuluak eskaintzen dion babesa jaso arren.
b) Errentamendua bost urte baino gehiagorako ezarri bada, bereizi
beharra dago Hipoteka Legeko 34. artikuluaren babesa jasotzen
duen eta jasotzen ez duen eskuratzailearen artean. Lehenengo
kasuan,
lehenengo
bost
urteetan
soilik
eutsiko
zaio
errentamenduari, eta errentatzaileari egokituko zaio geratzen den
urte bakoitzeko maizterrari hilabeteko errenta ordaintzeko
beharra. Eskuratzailea babestua ez egotekotan, zehazturiko epea
errespetatu beharko da.
Era berean, errentatzaileak eta maizterrak xedapen-kasuetan
errentamendua iraungiko dela adostu badute, hala eta guztiz ere,
Legeak errentamenduaren bost urteko iraupena bermatzeko beharra
zehazten du.
D) ERRENTA
Alderdiei dagokie errentaren zenbatekoa ezartzea. Legeak, akordio
faltan, errentaren ordainketa egiteko epea eta tokia zehazten ditu. Hala,
errenta hilabeteko lehenengo zazpi egunetan ordaindu beharko da
errentan dagoen etxebizitzan. Errenta dirutan ordainduko da,
errentatzaileari egokituz ziurtagiria emateko beharra.
Errenta eguneratzea, KPIren arabera egingo da lehenengo bost urteetan.
Hortik aurrera, alderdiek adierazten dutenaren edo adierazitako KPIren
arabera (Legearen 18. art.). Era berean, hobekuntzak egin diren
kasuetan, eta beti ere lehenengo bost urteak igaro badira, errenta
igotzeko aukera egongo da, Legearen 19. artikuluak zehazten dituen
irizpideak jarraiki.

E) GASTU OROKORRAK ETA BANA-BANAKO ZERBITZUAK

Legearen 20. artikuluan xedatzen denez, bana-banakoak ez diren gastu
orokorrak maizterrak ordainduko ditu errentamendu-kontratua egitean
horrela akordatu badute alderdiek. Hala bada, beharrezkoa izango da
kontratuan ordaindu beharreko kopurua adieraztea, kontratuaren
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lehenengo bost urteetan gastu horien gehikuntza urtero ezartzeko
aukera egonez soilik. Azken kasu horretan, gainera, gastu orokorren
gehikuntzak ezingo du gainditu errentaren urteko igoeraren bikoitza.
Bana-banako gastuak, berriz, maizterrak jasan beharko ditu edozein
kasutan.
F) ALDERDIEN OBLIGAZIOAK
29/1994 Legeak, berez, bakarrik arautzen du errentatzaileak eta
maizterrak gauzatzen dituzten obren kasuan ezargarria izango den
eraentza. Horrela:
1.- Errentatzaileak gauzatzen dituen mantenu- eta hobekuntza-obrak.
Errentatzaileak mantenu-obrak gauzatu beharko ditu, beti ere obra
horien beharra maizterrak, haren familiako kideek, edo ezusteko batek
sortu ez badu. Konponketa ezin bada atzeratu errentamendua bukatu
arte, maizterrak egin beharreko obrak jasan beharko ditu, konponketa
bitartean erabileraren zati bat kentzen bazaio ere. Hala ere,
konponketak hogei egun baino gehiagoko iraupena izan behar badu,
errentaren prezioa txikiagotu egin beharko da, konponketaren
iraupenaren arabera eta maizterrari mugatzen zaion erabileraren
arabera (Legearen 21.1 eta 2 art.).
Obren beharraren jakinarazpena maizterrari dagokio. Hala ere,
urgentziazko konponketak badira, jakinarazteko beharraz gainera,
gauzatu ahal izan ditu, gerora errentatzaileari beharrezko ordainketa
galdatuz (Legearen 21.3 art.).
Hala ere, maizterraren kargura izango dira eguneroko erabileraren
ondorioz sortzen diren gutxieneko gastuak.
2.- Maizterrak gauzatzen dituen obrak.
Maizterrak ezingo ditu gauzatu etxebizitzaren edo haren osagarrien
egitura edo segurtasuna alderatzen duten obrak. Horretarako,
ezinbestekoa izango da errentatzailearen baimena izatea. Hala ere,
horiek gauzatuko balitu, errentatzailearen esku legoke kontratua
suntsiaraztea, kontratua iraungitzean berritzeko eskatzea, edo aldaketa
bere egitea ordainketa egin gabe. Dena den, obrek etxebizitzaren
segurtasuna murriztu badute, berritzea eskatzeko ez da kontratua
iraungi arte itxaron behar, eta hura berehala eskatzeko aukera egongo
da (Legearen 23. art.).
Era berean, maizterra edo haren familiako kide bat (seme-alabak,
ezkontidea, izatezko bikotea, etab.) elbarria izanda, etxebizitza egoera
horretara egokitzeko beharrezko obrak egiteko ahalmena egongo da.
Horretarako, errentatzaileari beharraren berri emanez eta, azken horrek
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nahi izatekotan, errentamendu-kontratua bukatzean etxebizitza lehengo
egoerara itzultzeko betebeharra egongo da (Legearen 24. art.).
G) LEHENTASUNEZ ESKURATZEKO ESKUBIDEAK
Bost urte baino gehiagoko iraupena duten errentamendu-kontratuetan,
maizterrari dagokion lehentasunez eskuratzeko eskubide horri uko
egitea akordatzeko aukera jasotzen du Legearen 25.8 artikuluak.
Gainerako kasuetan, maizterrari dagozkio, etxebizitzaren kostubidezko
xedapena egingo den kasuetan, lehentasunez erosteko eta atzera
eskuratzeko eskubideak.
Horretarako, errentatzaileak maizterrari jakinarazi beharko dio saltzeko
nahia, prezioa eta salerosketa-kontratuan jaso nahi diren bestelako
funtsezko baldintzak. Maizterrak eskubidea egikaritzeko ehun eta
laurogei eguneko epea izango du, eta hura igarota, errentatzailea aske
geratuko da salerosketa hirugarren batekin gauzatzeko. Hala bada,
gauzatu den salerosketaren eskritura edota bestelako idazkia
maizterrari igorri beharko zaio, azken horrek ikus dezan salerosketa
berari jakinarazitako prezio eta baldintza berean egin dela. Horrela ez
izatekotan, maizterrak atzera eskuratzeko eskubidea baitu. Era berean,
atzera eskuratzeko eskubidea egongo da, errentatzaileak ez badio
maizterrari salerosketa gauzatzeko nahiaren berri ematen.
Aldiz, ez da lehentasunezko eskubide hori izango errentamenduan
dagoen etxebizitza errentatzaile berarena den eraikina osatzen duten
bestelako etxebizitzekin batera saltzen denean, edo jabeak pertsona
ezberdinak izanda, guztiak ados jartzen badira eraikin osoa pertsona
bakar bati saltzeko; beti ere, eraikina etxebizitza bakar batez osatua ez
badago. Hala osatua bada, edozein kasutan lehentasunez eskuratzeko
eskubidea izango da.
H) ERRENTAMENDU-KONTRATUA
ETA IRAUNGITZEA

ESEKITZEA,

SUNTSIARAZTEA

1.- Esekitzea
Maizterrari dagokio, etxebizitzan gauzatu beharreko obrek bertan
bizitzea erabat ezinezko egiten dutenean. Kasu horietan, maizterrari
kontratua esekitzeko ahalmena jasotzeaz gainera, hura suntsiarazteko
aukera ere ematen dio Legearen 26. artikuluak.
Esekitzea aukeratzen den kasuetan, esekita geratzen dira obrak bukatu
arte kontratua iraungitzeko epea eta errenta ordaintzeko obligazioa.
2.- Suntsiaraztea
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Kode Zibileko 1124. artikuluan jasotzen den suntsiarazteko ahalmenaz
gainera, Legearen 27. artikuluan, errentatzaileari eta maizterrari
kontratua suntsiarazteko aukera ematen zaie honako kasu hauetan:
A.- Errentatzaileak suntsiraztea galdatzeko ahalmena izango du:
-

Errenta edo maizterrari ordaintzea dagozkion bestelako
kantitateak ordaintzen ez direnean.
Fidantza edo haren eguneratzea ez ordaintzean.
Baimenik gabeko azpierrentamendua egitean.
Etxebizitzan doluz sorturiko kalteak, edo errentatzailearen
baimena galdatzen duten obrak baimenik gabe egitean.
Etxebizitzan kaltegarriak, ez-zilegiak, arriskutsuak, edo
gogaikarriak diren egintzak aurrera eramaten direnean.
Ondasun higiezina bertan nagusiki bizitza egiteko
erabiltzen ez denean.

B.- Maizterrak suntsiaraztea galdatzeko aukera izango du:
-

Errentatzaileari dagozkion obrak ez egitean.
Errentatzaileak
maizterra
egitatez
edo
eragoztean etxebizitzaren erabileran.

zuzenbidez

Aurreko bi kasu horietarako, Legearen 27. artikuluak zuzenbide osoz
suntsiaraztea gertatuko dela aldarrikatzen du. Beraz, badirudi,
suntsiaraztea galdatzeko kausa emanda, hala dagokionean, epaileak
ezingo duela beste epe bat eskaini.
3.- Iraungitzea
Legearen 28. artikuluaren
iraungitze-kausak izango dira:
-

arabera,

errentamendu-kontratuaren

Errentatzaileari egotz ez dakiokeen kausagatik
galtzen denean.
Etxebizitzaren hondamen-adierazpenagatik.

gauza

Horrez gainera, errentatzailea gozamen eskubideduna edo gauzaren
erabilera ematen dion bestelako eskubide erreal mugatu baten titularra
izanda, errentamendua iraungiko da eskubide horiek iraungitzen
direnean. Hala ere, errentatzaileak eskubide erreal mugatu horri uko
egingo balio, Díez Picazoren ustez, maizterrak errentamenduarekin
jarraitzeko ahalmena mantenduko luke (Legearen 13.2 art.).
I) ERRENTATZAILEAK
GALTZEA

ONDASUNAREKIKO

Legearen 13.1 artikuluan xedatzen denez:
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DUEN

ESKUBIDEA

Si durante los cinco primeros años de duración del contrato el
derecho del arrendador quedara resuelto por le ejercicio de un retracto
convencional, la apertura de una sustitución fideicomisaria, la
enajenación forzosa derivada de una ejecución hipotecaria o de sentencia
judicial o el ejercicio de un derecho de opción de compra, el arrendatario
tendrá derecho, en todo caso, a continuar con el arrendameinto hasta que
se cumplan cinco años, sin perjuicio de la facultad de renovación prevista
en el artículo 9.1.
Kasu horretan, aurretik aipatu dugun 14. artikuluak jasotzen dituen
xedapen kasuetan ez bezala, errentatzaileak ez du kostubidez errentan
dagoen etxebizitza saltzen, baizik eta, nolabait, galdu egiten du, beste
hirugarren batek duen eskubide hobearen egikaritzaren ondorioz.
Honako hauek dira errentatzaileak duen eskubidearen iraungitzekausak:
1.2.3.3.-

Adostutako atzeraegite itunaren egikaritza.
Ordezkapen fideikomisorioa irekitzea.
Hipoteka-eskubidearen nahitaezko egikaritza.
Erosteko aukera itunaren egikaritza.

Hala
bada
eta
errentatzaileak
eskubidea
galduko
balu,
errentamenduaren lehengo bost urteak errespetatu beharko dira. Hala
ere, bost urte baino iraupen luzeagoa badu, errentamendukontratuaren epea errespetatu beharko da, beti ere errentamendua
iraungitze-kausak
baino
lehenago
inskribatu
bazen
Jabetza
Erregistroan.
Era berean, bost urteko iraupena errespetatu beharko da, jabea ez den
errentatzailearekin egin badu errentamendua fede oneko maizterrak
(Legearen 13.3 art.).
ETA
MAIZTERRAREN
J) ERRENTAMENDUA
ERLAZIOAK, 29/1994 LEGEAREN IKUSPUNTUTIK

FAMILIAKO

Legearen 12., 15. eta 16. artikuluetan jasotzen dira maizterraren
familiako kideen alde inter vivos eta mortis causa eman daitezkeen
subrogazio-kasuak.
1.- Inter vivos subrogazioa (Legearen 12. eta 15. artikuluak)

Maizterrak kontratua ez luzatzea errentatzaileari jakinaraziko balio bere
ezkontidearen edo izatezko bikotearen adostasunik gabe, azken horrek
errentamenduarekin jarraitzeko aukera izango du. Kasu horietan,
ulertu beharra dago errentamendu-kontratua ezkontide bakar batekin
edo izatezko bikotearen kide batekin bakarrik sinatu dela.
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Hala, errentatzaileak ezkontideari edo bikoteari galdatu ahal izango dio
aukera hori egikaritzeko asmorik baduen edo ez adierazteko.
Horretarako hamabost eguneko epea izango du, errentamendukontratua iraungitzea nahi ez badu eta, hala dagokionean, hilabete
betetzeko geratzen den errenta kopurua ordaintzerik nahi ez badu.
Aldiz, maizterrak etxebizitzatik alde egiten badu kontratua ez luzatzeko
edo ukatzeko nahia jakinarazi gabe, ezkontideak edo izatezko bikoteak
maizterrak alde egin zuenetik zenbatzen hasita eta hilabeteko epean
errentatzaileari jakinarazi beharko dio errentamenduarekin jarraitzeko
nahia. Bestela, ezkontidea edo bikotea hilabete horretako errenta
ordaintzera behartua geratuko da, errentamendu-kontratua bera
iraungita geratuz.
Era berean, ezkontza-deuseztasun, dibortzio edo banaketa judizial
kasuetan, maizterra ez den ezkontideak kontratuarekin jarraitzeko
aukera izango du, KZko 90. eta 96. artikuluen arabera etxebizitzaren
erabilera hari egokitu bazaio. Horretarako, errentatzaileari jakinarazi
beharko dio kontratuarekin jarraitzeko borondatea, bi hilabeteko epean,
erabaki judiziala ematen denetik zenbatzen hasita (Legearen 15. art.).
2.- Mortis causa subrogazioa
Legaren 16. artikuluan, maizterraren heriotzaren ondorioz, horren
tokian subrogatzeko aukera jasotzen zaie honako hauei:
a.- Heriotza-unean maizterrarekin bizi den ezkontideari edo izatezko
bikoteari.
b.- Heriotza-unean bere guraso-ahalpean edo tutoretzapean dauden
ondorengoei, edo berekin azken bi urteetan bizi izan diren ondorengoei.
c.- Heriotza-unearen aurreko bi urteetan hildako maizterrarekin bizi
izan diren aurreko ahaideei.
d.- Heriotza-unearen aurreko bi urteetan hildako maizterrarekin bizi
izan diren anai-arrebei.
e.- Heriotza-unearen aurreko bi urteetan hildako maizterrarekin bizi
izan diren bestelako 3. gradurainoko albo-ahaideei, beti ere % 65eko
elbarritasuna badute.
Maizterra hiltzen bada eta mortis causa subrogazio horretarako
pertsona posible bat baino gehiago badaude, akordio faltan, honako
lehentasun-ordena hau zehazten du legeak:
1.- Printzipioz, lehentasun-maila ezartzeko aurreko subjektuak
zerrendatzeko erabili den ordena bera erabiliko da. Salbuespen bat
izango da: hirurogei eta hamar urte baino gehiago dituzten gurasoek
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lehentasuna izango dute ondorengoekiko. Era berean, lehen mailako
ahaideak azken mailakoa baztertuko du, eta lotura bikoitzeko anaiarrebek lotura bakarreko anai-arrebak baztertuko dituzte.
2.- Aurreko erregela ezarriz, hala eta guztiz ere pertsona bat baino
gehiagok aukera izango balu subrogaziorako ahalmen hori egikaritzeko,
eskubidea egokituko zaio, lehenik eta behin, % 65 baino elbarritasunmaila altuagoa duenari, bigarrenik, familiazko karga gehien dituenari
eta, azkenik, ondorengo gazteenari, aurreko ahaide zaharrenari edo,
hala dagokionean, anai-arreba gazteenari.
Honako hauek dira mortis causa subrogazio-eskubidea egikaritzeko bete
beharreko baldintzak:
Hiru hilabeteko epean errentatzaileari idatziz jakinaraztea maizterraren
tokian subrogatzeko nahia, beharrezkoak diren heriotza-ziurtagiria eta
subrogatzeko baldintza subjektiboak frogatzen dituzten agiriak
aurkeztuz. Ezer adierazten ez den kasuetan, kontratua iraungita
geratuko da eta subrogatzeko aukera duten guztiek hiru hilabeteko
errenta ordaintzera behartuak geratuko dira, beti ere, errentatzaileari ez
badiote idatziz jakinarazi heriotza-unetik eta hilabeteko epean eskubide
horri uko egiten diotela.
Errentatzaileak
subrogazioa
gauzatu
nahi
duten
subjektuen
jakinarazpena jasoko balu, maizterrak zituen betebeharrekiko erantzule
solidario moduan hartu ahal izango ditu, subrogatzeko nahiari eusten
dioten bitartean.
Azkenik, adierazi, bost urte baino gehiagoko iraupena duten
errentamendu-kontratuen kasuan alderdiek adostu ahal izango dutela
lehenengo bost urteak igarota ez dela mortis causa subrogaziorik izango.
Edo, maizterra bost urte horiek bete baino lehen hilez gero, subrogazio
bidez jarraitu nahi den kontratuaren gehieneko iraupena bost urtekoa
izango dela.
H) AZPIERRENTAMENDUA ETA LAGATZEA
Legearen 8. artikuluaren arabera, kontratua hirugarren bati lagatzeko
beharrezkoa izango da errentatzailearen idatzizko baimena.
Bestalde, azpierrentamendua soilik izan daiteke partziala bada eta
errentatzaileak
baimena
idatziz
ematen
badu.
Hala
bada,
azpierrentamenduaren prezioak ezingo du errenta gainditu, eta
errentamendu-kontratu nagusia iraungitzen bada, azpierrentamendua
ere iraungita ulertuko da.

2. Nagusiki bizitzeko ez den beste erabilera baterako
alokatzea
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Aurreko eraentzarekin gertatzen ez den bezala —eta batez ere III. titulu
hori alderdien akordio faltan ezargarria den heinean—, ez da eraentza
sistematiko bat jasotzen, arau zehatzak eta puntualak baizik. Azter
ditzagun zein den arau horien funtsezko edukia.

A) ERRENTAMENDUKO ONDASUN HIGIEZINA XEDATZEA
Legearen 29. artikuluan adierazten denez, errentamendua ez badago
Jabetza Erregistroan inskribatuta, eskuratzaile berriak ez du
errentamendu-kontratuaren iraupena zertan errespetatu.
B) ERRENTATZAILEAK
OBRAK

ETA

MAIZTERRAK

EGIN

BEHARREKO

Legeak 21., 23., eta 24. artikuluetako edukira igortzen gaitu (Legearen
30. art.).

C) KONTRATUAREN AZPIERRENTAMENDUA
Ondasun higiezinean enpresa edo merkataritza-jarduera bat aurrera
eramaten duen maizterrari azpierrentamendua edo kontratua lagatzeko
aukera ematen zaio. Ez du errentatzailearen baimenik behar, baina
jakinarazi beharko dio, azken horrek urteko errenta igotzeko aukera
izanik, % 10ean azpierrentamendua partziala dela, eta % 20ean,
erabateko azpierrentamendu- eta lagatze-kasuetan (Legearen 32. art.).
D) MAIZTERRAREN HERIOTZA
Subrogaziorako eskubidea egongo da oinordeko edo legatuhartzailearen alde maizterrak enpresa edo merkataritza-jarduerak
aurrera eramaten dituen kasuetan. Horretarako, errentatzaileari
jakinarazi beharko zaio subrogazioa bi hilabeteko epean.
E) MAIZTERRAREN
ESKUBIDEA

KALTE-ORDAINKETAK

JASOTZEKO

Legearen 34. artikuluaren arabera, publikoari eskaintzen zaion enpresa
edo
merkataritza-jarduera
aurrera
eramateko
egiten
diren
errentamendu-kontratuetan, epea igarota, maizterrak lau hilabeteko
aurrerapenarekin errentatzaileari kontratuarekin eta, beraz, azken bost
urteotan mantendu izan duen jarduerarekin jarraitzeko borondatea
jakinaraziko balio, azken horrek eskaintza ez onartuz, maizterrak kalteordainketa eskatzeko eskubidea izango du, beti ere honako baldintza
hauek betetzen diren kasuetan:
a.- Maizterrak udalerri berean eta kontratua iraungi eta sei hilabeteko
epean jarduera bera aurrera eramaten jarraituko balu. Kasu horretan,
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kalte-ordainketak jasoko ditu garraio-gastuak eta, hala dagokionean,
bezeroak galdu izatea, toki-aldaketa dela eta.
b.- Errentatzaileak edo hirugarren batek maizterrak aurrera eramaten
zuen jarduera mantentzen badute. Kasu horretan, kalte-ordainketak
jasoko ditu hilabeteko errenta-kontratua sinatu zen urte bakoitzeko,
beti ere gehienez hamazortzi hilabeteko errenta jasotzeko eskubidea
egonez.
F) KONTRATUA ZUZENBIDE OSOZ SUNTSIARAZTEKO AUKERA
Legearen 35. artikuluaren arabera, suntsiarazte-kausak dira:
1.- Legearen 27.2 a), b), eta e) artikuluan aipatzen diren kausa berak.
2.- Azpierrentamendua edo lagapena egitean, Legearen 32. artikuluan
jasotzen den jakinarazpena egiteko beharra ez betetzea.

3. 29/94 Legearen 36. eta 37. artikuluak: fidantza eta
kontratuaren forma
Legearen 36. artikuluaren arabera, fidantza diruz ordaindu beharko da.
Etxebizitza alokatzea bizitza nagusiki bertan egiteko helburutzat duten
kontratuetan, fidantza hilabeteko errenta izango da. Besteetan, berriz,
bi hilabetekoa. Lehenengo bost urteetan ez da fidantza eguneratuko.
Hortik aurrera, alderdiek erabakiko dute zein diren fidantza
eguneratzeko erregelak eta, akordio faltan, errenta eguneratzeko
akordio bidez edo legez finkatu diren irizpide berak ezarriko dira.
Azkenik, aipatu, fidantza itzultzeko beharrak interes legala sortzen
duela, maizterrak giltzak itzuli eta hilabeteko epean fidantzarik ez
bazaio itzultzen.
Bestalde, Legearen 37. artikuluak xedatzen duenez, forma-askatasuna
dago. Hala ere, alderdiek elkarri eskatu ahal izango diote
errentamendu-kontratua idatziz jasotzea. Kasu horretan, beharrezkoa
izango da honako datu hauek jasotzea: alderdien nortasuna, errentan
jartzen den ondasun higiezinaren deskripzioa, epea, errenta eta
alderdiek adosten dituzten bestelako klausulak.

IV.

Obra-errentamenduaren kontratua

1.

Obra-kontratua
ezaugarriak

Kode

Zibilean:

izaera

eta

Aurretik
aipatu
dugunez,
obra-errentamenduaren
kontratuan
alderdietako batek bere gain hartzen du beste alderdiarentzat obra
egiteko betebeharra, prezio zehatz baten truke. Hala ere, errentamendu147

kontratu baten aurrean egon arren, kasu horretan, alderdiak
izendatzeko ez ditugu errentatzaile eta maizter kontzeptuak erabiliko,
komisio-emaile eta kontratista baizik. Hala, komisio-emailea obra egitea
agintzen edo kontratatzen duena izango da, eta kontratista, berriz,
prezio baten truke obra aurrera eramaten duena.
Bestalde, nahiz eta Kode Zibileko eraentzak (1588.-1603. artikuluak)
gehienetan eraikuntzak egiteko egiten den obra-kontratuari buruz hitz
egin, kontratu horren eremuan sartuko dira zerbait egitea emaitzatzat
duten edozein obra-kontratu. Berez, eraikuntzak egitea xedetzat duten
obra-kontratuak azaroaren 5eko 38/1999 Legearen, eraikuntzen
antolakuntzari buruzkoaren, eremupean geratzen dira, eta Kode
Zibileko eraentza subsidiarioki ezarri ahal izaten da, beti ere, Lege
horren xedapenak aurkaratzen ez duen heinean (Legearen 4. art.).
Hortaz, obra-kontratua aztertzean, Kode Zibilak ezartzen duen
eraentzaren iruzkinarekin hasiko gara, eraikuntzen antolakuntzari
buruzko 38/1999 Legeak ezartzen duen erantzukizunaren arauketa
aztertzen bukatuz.
Azkenik, esan, obra-kontratua, aurreko errentamendu-kontratuak
bezala, elkarrekiko betebeharrak sortzen dituen adostasunezko
kontratua dela.

2.

Obra egiteko gaiak jartzeko betebeharra: obra ala
salerosketa-kontratua

Kode Zibileko 1588. artikuluak xedatzen duenez, obra-kontratua
egitean akordatu daiteke kontratistak bere lana edo industria bakarrik
jarriko duen, edo gaiak ere berak jarriko dituen.
Azken aukera hori dela eta, kontratu horren izaeraren kalifikazioa
egitean, hainbat aukera planteatu izan dira. Alde batetik, obrakontratuaren izaera mantendu da. Bestetik, berriz, etorkizuneko gauza
baten salerosketaz edo, hala dagokionean, bi kontratu mota horien
izaera jasotzen duen kontratu mistoari buruz hitz egin ohi da.
Bataren edo bestearen artean aukeratzeko, ezinbestekoa izango da
alderdien nahia zein izan den zehaztea. Horrela, gauzaren
existentziarako beharrezkoa den sortze-lanari garrantzia ematen
zaionean, obra-kontratu baten aurrean gaudela adierazi ahal izango
dugu. Díez Picazok adierazten duenez, kasu horietan nahiko
lagungarria da kontratuaren objektuak dituen ezaugarriei erreparatzea.
Horrela, gauza generikoa denean edo, are gehiago, profesional batek era
berdintsu eta errepikatuan ekoizten duen gauza bada, salerosketakontratu baten aurrean egongo gara. Hala ere, gauza zehatza izanda
(profesional bati modu berezituan eta baldintza zehatz batzuen menpe
enkargatzen zaion horietakoa), ziur asko obra-kontratu baten aurrean
egongo gara. Alegia, ez da gauza bera lantegi kontzesionarioan erosten
den autoa, edo fabrikatzaileari agintzen zaion diseinu bereziko autoa.
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3.

Kontratistaren betebeharrak

Kontratistaren betebehar nagusia da kontratuan adostutako eran eta
bere lanbideak eta usadioak galdatzen duten irizpideei jarraiki obra
gauzatzea.
KZko 1592. artikuluaren arabera, obraren egikaritza bi modutan
akorda daiteke: alde batetik, exekuzio partzialak ezarriz; bestetik,
osotasunean eman beharreko obra dela zehaztuz. Era berean,
arruntena da alderdiek obra gauzatzeko aldizkako edo orokorra den
epea zehaztea. Hala ere, bai obra egiteko modua, bai horretarako
ezarritako epea alderdien adostasunez aldatzeko aukera egongo da,
kontratuak irauten duen bitartean.
Azkenik, kontratistaren betebeharra da obra komisio-emailearen eskura
jartzea ere.

4.

Komisio-emailearen obligazioak

1.- Salneurriaren ordainketa
Salneurria zehazteko honako sistema hauek aurreikusten dira:
-

Obra guztiagatik goren mugako salneurria ezartzea.
Atal edo neurri-unitate bakoitzeko prezio bat ezartzea.
Komisio-emaileak gaiak jartzen ez dituenean eta
eskulanaren kontratazioa bere esku ez dagoenean, obraren
guztiko kostuaren hainbesteko bat eramatea.

Kontrakoa adosten ez den kasuetan, KZko 1599. artikuluaren arabera,
salneurria ordainduko da obra ematen denean, beti ere, KZko 1592.
artikuluan adierazten denez, obra zatika ematea adostu ez bada. Izan
ere, kasu horretan, komisio-emaileak ordainketa zatika egitea eska
dezake.
Azkenik, honako hau da Kode Zibileko 1593. artikuluak jasotzen duen
aukera:
Arkitektoa edo kontratista arduratzen bada, goren mugako
gaikuntzaren bidez, eraikina egiteaz edo bestelako obra egiteaz, lurraren
jabearekin hitzarturiko planoaren arabera, arkitekto edo kontratistak
ezin du prezioa handitzeko eskatu, nahiz eta jornalen edo gaien prezioek
gora egin; eska dezake hori, ordea, planoan aldaketaren bat egin eta
horrek obra handitzea dakarrenean, jabeak horretarako baimena
emanez gero.
2.- Obraren harrera eta horren ondorio juridikoak
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Kontratistak obra emateko duen betebeharrarekin batera, komisioemaileak adostutako eran egindako obra hartzeko betebeharra dauka.
Hortaz, komisio-emaileak behar hori gauzatu ahal izateko, lehenengo,
obra onartu beharko du.
Harrera esanbidez edo isilbidez gauza dezake. Azken kasu horretan,
komisio-emaileak harrera gauzatu duela ulertuko da salneurria
erreserbarik gabe ordaintzen duenean, edo erreserbarik gabeko
edukitza eta erabilera eskuratzen duenean.
KZko 1598. artikuluan xedatzen denez, obra komisio-emailearen
nahiaren arabera egin behar dela adosten denean, adostasunik izan
ezean, kasuan kasuko adituari egokituko zaio obra adierazitakoaren
arabera eginda dagoela edo ez erabakitzea.
KZko 1588. artikuluaren arabera, kontratistak obra egiteko gaiak jarri
behar dituela adostu ez bada, komisio-emaileak jarri beharko ditu.

5.

Arriskuak obra-kontratuan

Oraingoan aztertu beharko dugu obra eman baino lehen obra edo hura
egiteko gaiak galtzen diren kasuan, nori dagokion galera horren
arriskua jasatea, kontratistari edo komisio-emaileari.
KZko 1590. artikuluaren arabera, kontratistak bere lana edo industria
soilik jartzen duenean, hari egokituko zaio arriskua, salneurria
jasotzeko eskubidea galduz. Hori horrela izango da, komisio-emailea
gauzaren harrera egiteko berandutzan ez badago, edo gauza galdu bada
hura egiteko beharrezko izan diren gaiak egoera txarrean daudelako,
kontratistak komisio-emaileari egoera horren berri emanez. Azken bi
kasu horietan, komisio-emaileari dagokio arriskua jasotzea.
Hala ere, KZko 1589. artikuluak aurreikusten duenez, kontratistak lana
edo industriaz gainera obra egiteko gaiak ere jarri baditu, obra eman
baino lehen galtzekotan, kontratistari egokituko zaio arriskua, beti ere
komisio-emailearen berandutza ez badago obra hartzeko beharraren
betekizunean.

6.

Obra-kontratuaren iraungitze-kausak

Kontratu horren iraungitze-kausak bereziak dira:
1.- Komisio-emailearen alde bateko eta borondate hutsez atzera egitea,
kontratistari kalte-ordain gisa egindako gastuak, lanak eta obratik lor
dezakeen onura ordaintzeko beharra eraginez (KZko 1594. art.).
2.- Kontratistaren heriotza, obra egitea haren esku utzi denean, hark
dituen ezaugarri pertsonalengatik.
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3.- Komisio-emaileak obra ezin badu amaitu, haren borondatetik
kanpoko arrazoi baten ondorioz.
Azken bi kasu horietan, komisio-emaileak kontratistaren jaraunsleei
ordaindu behar die, adostutako prezioaren arabera, jadanik eginda
dagoen obra-zatiaren balioa eta prestatutako gaien balioa ere, baldin
eta gaiok onuraren bat badakarte.

7.

Obra-kontratutik
eratortzen
eskubideen legezko babesa

diren

kreditu-

A.- Kontratistaren hartzekodunek komisio-emailearen aurka duten
akzio zuzena.
KZko 1597. artikuluak xedatzen duenez: Norbaitek bere lana eta gaiak
jartzen baditu kontratistak goren mugarekin gaitutako obra batean,
akzioa izango du obra horren jabearen aurka (komisio-emailearen aurka),
erreklamazioa egiten denean jabe horrek kontratistari zor dion
kopururaino bakarrik.
B.- Gauza bahi moduan atxikitzeko eskubidea.
KZko 1600. artikuluaren arabera: Norbaitek obra egiten badu gauza
higigarrien gain, gauza hori bahi moduan atxikitzeko eskubidea du
ordainketa jaso arte.

8.

Eraikuntzen eraikitze-kontratuak (38/1999 Legea,
azaroaren 5ekoa)

Aurreratu dugunez, obra-kontratuaren objektua eraikuntza denean,
Kode Zibilak eskaintzen duen eraentza sortu diren arazo gehienak
konpontzeko nahikoa izan ez den heinean, espainiar legegileak
ezinbestekotzat jo du eraikuntzen antolakuntzari buruzko 38/1999
Legea, azaroaren 5ekoa, onartzea.
Lege horretan bereziki arautu dira eraikuntza-prozesuan parte hartzen
duten subjektuen betebeharrak zein diren eta bakoitzari zer
erantzukizun-eremu egokitzen zaion (Legearen 1. art.). Azter ditzagun,
orain, azken eremu horretan lege berezi horrek ezartzen duen eraentza
berezia, Kode Zibileko 1591. artikuluak hondamen-adierazpen
kasuetarako aurreikusten duen erantzukizunarekin osatuz.
38/1999 Legearen 2. artikuluan xedatzen denez, bertan jasotzen den
eraentza ezar dakieke izaera publikoa zein pribatua duten eraikinen
eraikuntza-prozesuei, beti ere haren erabilera artikulu honetan aipatzen
den horietako bati lotua badago (administratiboa, osasunezkoa,
erlijiosoa, irakaskuntzarakoa, bizitzekoa, etab). Era berean, kontuan
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hartzekoa da Legeak artikulu horretan ematen duen eraikin
kontzeptua, beste ezaugarrien artean, proiektuaren beharra jasotzen
duena.
38/1999 Legeak ezartzen duen erantzukizuna aztertu baino lehen,
ezagutu behar da zein subjektuk parte har dezakeen eraikuntzaprozedura horietan, haiei egokituko baitzaie Legeak aurreikusten dituen
erantzukizun-kausak.
Zehazki, Legearen 8.-16. artikuluetan jasotzen dira eraikuntza-prozesu
horretan parte hartuko duten agenteak nor diren eta, era berean,
bakoitzaren betebeharrak zein diren zerrendatuz (Legearen 8. art.).
Hortaz, eraikuntza-prozesuan honako hauek parte hartuko dute:
1.- Promotorea: eraikuntza lanak sustatu, antolatu eta finantzatzen
dituen pertsona (Legearen 9. art.).
2.- Proiektugilea: obra exekutatzeko beharrezko proiektua egiten duena
(Legearen 10. art.).
3.- Eraikitzailea: promotorearekin kontratua egiten duena, obra
kontratuaren eta proiektuaren arabera exekutatzeko (Legearen 11. art.).
4.- Obraren zuzendaria: obraren garapena zuzentzen duena
proiektuaren, kontratuaren eta gainerako lizentzia, baimen edo
eginbideen arabera (Legearen 12. art.).
5.- Obraren egikaritzaren zuzendaria: obraren egikaritza zuzendu eta
eraikuntzaren kontrol kualitatibo eta kuantitatiboa gauzatzen duena
(Legearen 13. art.).
6.- Bestalde, nahiz eta horien eraikuntza-agenteen izaera eztabaidatua
izan, Legeak 14., 15., eta 16. artikuluetan aipatzen ditu kalitatekontroleko laborategi eta entitateak, gaien hornitzaileak eta jabe eta
erabiltzaileak.
Ondorioz, 17.-20. artikuluetan arautzen dira agente horiei ezartzen
zaizkien erantzukizun-kausak, motak eta epeak. Modu orokor batean,
ezaugarri nagusi hauetan zehazten da Legeak aurreikusten duen
erantzukizun-eraentza:
1.- Legeak ezartzen duen erantzukizunaz gainera, eraikuntza-prozesuan
parte hartzen duten agenteen artean posible izango da kasuan kasuko
kontratuzko erantzukizuna galdatzea (Legearen 17.1 art.).
2.- Jabeek edo hirugarren eskuratzaileek erantzukizuna eskatu ahal
izango diete eraikuntza-prozesuan parte hartzen duten agenteei. Jabe
edo hirugarren eskuratzaile ez diren bestelako kaltetuek kontratuz
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kanpoko erantzukizunean oinarritu ahal izango dute beren eskaera
(Legearen 17.1 art.).
3.- Erantzukizuna eraikinean sorturiko kalte materialengatik galdatu
ahal izango da. Horretarako, Legeak kalte motak bereizten ditu,
bakoitzerako erantzukizun-epe berezitua zehaztuz. Horrela, honako
hauek egongo dira:
a) Hamar urtez, eraikuntzan agertzen diren
egiturazko
kalteengatik
galdatzea
erantzukizuna (Legearen 17.1.a) art.).
b) Hiru urtez, eraikuntzako osagaietan eta
bizigarritasun-baldintzetan
agertzen
diren
kalteengatik galdatzea erantzukizuna (Legearen
17.1.b) art.).
c) Urtebetez,
eraikuntzaren
amaiera
eta
akaberagatik
galdatzea
erantzukizuna
(Legearen 17.1.b) art.).
4.- Printzipioz, Legeak norbanakoen erantzukizuna ezartzen du. Alegia,
kalte mota horietariko bakoitza sortzen duen agenteak erantzukizun
zuzena izango du. Hala ere, kaltea nork egin duen ezin bada bereizi,
edo, argi geratzen bada erruen konkurrentzia gertatu dela, legeak
agenteen erantzukizun solidarioa aurreikusiko du (Legearen 17.2 eta 3
art.).
5.- Edozein kasutan, promotoreak erantzukizun solidarioa izango du
kaltea sortu duen edo duten beste agente edo agenteekin batera
(Legearen 17.3 art.).
6.- Agente horiek berek egindako kalteen erantzukizuna dute eta, beren
kargura dauden beste subjektuek egindako kalteena, beren artean eska
daitekeen kontratuzko erantzukizuna alde batera utzi gabe (Legearen
17.5, 6, eta 7 art.).
7.- Ez da Lege horretan jasotzen den erantzukizunik izango, kaltea
ezustean, hirugarren batek edo kaltetuak berak sortu badu (Legearen
17.8 art.).
8.- Erantzukizun hori galdatzeko Legeak aurreikusten duen epea bi
urtekoa da (Legearen 18.1 art.).
9.- Azkenik, Lege horretan ezartzen diren betebeharrak betetzea
ziurtatzeko, Legeak aseguru zehatzak egiteko beharra ezartzen die
eraikuntza-prozesuan parte hartzen duten subjektuei (Legearen 19. eta
20. artikuluak).
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Horrez gainera, aurretik aipatu dugun bezala, ezinbestekoa da kontuan
hartzea Kode Zibileko 1591. artikuluak hondamen-adierazpena dagoen
kasuetarako aurreikusten duena. Artikulu horren arabera:
Eraikuntza hondamenean badago eraikuntza-akatsen ondorioz,
eraikin horren kontratistak kalte-galeren gaineko erantzukizuna du,
hondamen hori eraikuntza amaitu eta hurrengo hamar urteetan gertatuz
gero; erantzukizun berbera eta epe berean izango du eraikuntza zuzendu
duen arkitektoak, baldin eta hondamena lurraren edo zuzendaritzaren
akatsa dela eta gertatzen bada.
Arrazoia bada kontratistak kontratuaren baldintzak ez gauzatzea, kalteordainketaren gaineko akzioak hamabost urte iraungo du.
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29. IKASGAIA. GESTIO-, BITARTEKOTZA- ETA
SOZIETATE-KONTRATUAK
AURKIBIDEA. I. Mandatu-kontratua: 1. kontzeptua, ezaugarriak eta motak. 2.
Mandatuaren eraentza eta iraungitze-kausak. II. Bitartekotza- edo artekaritzakontratua: kontzeptua eta eraentza juridikoa. III. Sozietate-kontratua: 1. Kontratua.
Pertsona juridikoa. 2. Eratzea: subjektuak, objektua eta forma. 3. Edukia: bazkideen
obligazioak, eskubideak eta erantzukizuna. 4. Sozietatea iraungitzea.

I.

Mandatu-kontratua

1. Kontzeptua, ezaugarriak eta motak
Kode Zibileko 1709. artikuluaren arabera:
Por el contrato de mandato se obliga una persona a prestar algún
servicio o hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otra.

Hortaz, mandatu-kontratuan norbaitek bere gain hartzen du beste
baten kontura edo hark aginduta zerbitzuren bat edo beste zerbait
egiteko betebeharra. Hala bada, zertan bereizten dira mandatu eta
zerbitzuen errentamendu-kontratuak? Doktrina-mailan hainbat iritzi
agertu dira; hala ere, adostasunik egon ez arren, honako irizpide hauek
erabil
daitezke
bi
kontratu
horien
arteko
ezberdintasunak
azpimarratzeko —era berean, mandatu-kontratua ezaugarritzeko balio
izango dutenak—:
1.- Mandatua dohaineko kontratua den heinean, zerbitzuerrentamenduak kostubidezkoa izan behar du. Dena den, ezaugarri
hori ez da kasu guztietan ezargarria izango, KZko 1711. artikuluak
jasotzen duenez, mandatua kostubidezkoa izan baitaiteke.
KZko 1711. art.: A falta de pacto en contrario, el mandato se
supone gratuito.
Esto no obstante, si el mandatario tiene por ocupación el
desempeño de servicios de la especie a que se refiera el mandato, se
presume la obligación de retribuirlo.
2.- Era berean, arruntena da mandatu-kontratuaren objektua izatea
juridikoki garrantzia duten egintza juridikoak beste baten izenean
aurrera eramatea, errentamenduan beste zerbitzu mota batzuk jasota.
3.- Azkenik, azpimarratu ohi da mandatua ordezkaritza bidezko
lankidetza-harremanean oinarritzen dela.
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Bestalde, mandatu- eta zerbitzu-errentamendua bereiztea garrantzitsua
den legez, ezinbestekoa da mandatuaren eta ordezkaritzaren arteko
bereizketa gogora ekartzea ere. Hala, ordezkaritzaren jatorria mandatukontratua izan badaiteke ere, ez da hori ordezkaritzak jasotzen duen
ahalordearen iturri bakarra; izan ere, horren oinarrian egon daitezke
sozietate-kontratuak, lan-harremanak edo bestelako lotura juridikoak.
Azken batean, mandatu-kontratua da alderdien arteko obligazioak
ezartzen dituen kontratuzko erlazio juridikoa, ordezkaritza-ahalordea
egikaritzen den jarduera-eremua den gisan. Haatik, esan ohi da
ordezkaritzarik gabeko kontratua ere egon daitekeela, bai mandatuhartzaileak bere izenean jarduten duelako, bai mandatu-hartzaileak
egikaritu beharreko egintzek ez dutelako ordezkaritzarik galdatzen.
Azkenik, aipatu, Kode Zibilak hainbat mandatu mota aurreikusten
dituela. Alde batetik, KZko 1712. artikuluan zehazten denez, mandatua
orokorra edo zehatza izan daiteke:
El mandato es general o especial.
El primero comprende todos los negocios del mandante.
El segundo uno o más negocios determinados.
Bestalde, KZko 1713. artikuluak xedatzen duenez, mandatua modu
orokorrean edo modu zehatzean ezar daiteke; horren arabera:
El mandato concebido en términos generales, no comprende más
que los actos de administración.
Para transigir, enajenar, hipotecer o ejecutar cualquier otro acto de
riguroso dominio, se necesita mandato expreso.
Azkenik, mandatua esanbidezkoa edo isilbidezkoa izan daiteke, KZko
1710. artikuluaren arabera:
El mandato puede ser expreso o tácito.
El expreso puede darse por instrumento público o privado y aun de
palabra.
La aceptación puede ser también expresa o tácita, deducida ésta última
de los actos del mandatario.

2. Mandatuaren eraentza eta iraungitze-kausak
I.- Mandatuaren eraentza.
Mandatu-kontratuak
alderdientzat:

honako

betebehar
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hauek

sortzen

ditu

1.- Mandatu-hartzaileari (mandatario) dagokionez
a.- KZko 1718. artikuluan ezartzen da mandatu-hartzaileak duen
betebehar nagusia, alegia, agindu zaiona betetzea. Hala ez bada, erru
eta dolu kasuetan, erantzutera behartua geratuko da (KZko 1726. art.).
KZko 1718. art.: El mandatario queda obligado por la aceptación a
cumplir el mandato, y responde de los daños y perjuicios que, de no
ejecutarlo, se ocasionen al mandante.
Debe también acabar el negocio que ya estuviese comenzado al morir el
mandante, si hubiere peligro en la tardanza.

KZko 1726. art.: El mandatario es responsable, no solamente del
dolo, sino también de la culpa, que deberá estimarse con más o menos
rigor por los Tribunales según que el mandato haya sido o no retribuido.
b.- Mandatu-hartzaileak, mandatugileak (mandante) ezarritako
jarraibideen arabera, fede onez eta mandatugilearen interesean jokatu
beharko du. Horren ezean, mandatu-hartzailearen eginbeharra da
negozioaren arabera familiako guraso on batek egingo zukeena egitea
(KZko 1719. art.).
KZko 1719. art.: En la ejecución del mandato ha de arreglarse el
mandatario a las instrucciones del mandante.
A falta de ellas, hará todo lo que, según la naturaleza del negocio, haría
un buen padre de familia.
d.- Mandatu-hartzaileak bere eragiketen kontu eman beharko dio
mandatugileari, eta mandatuaren ondorioz jaso duena azken horri
itzuli, nahiz eta jasotakoa mandatugileari ez zor izan (KZko 1720. art.).
Mandatu-hartzaileak mandatugileari itzuli behar diona izango da azken
horren eskutik edo hirugarren baten eskutik jasotako guztia,
mandatugilea baita azken horien aurrean erantzuten duena.
KZko 1720. art.: Todo mandatario está obligado a dar cuenta de
sus operaciones y a abonar al mandante cuanto haya recibido en virtud
del mandato, aun cuando lo recibido no se debiera al segundo.
e.- Mandatu-hartzaileak interesak ordaindu beharko ditu bere
erabilerarako aplikatu izan dituen kopuruengatik, erabilera egin duen
egunetik hasita. Era berean, interesak ordaindu beharko ditu,
mandatua amaitu eta gero zor dituen kopuruengatik, berandutzaegoeran dagoen unetik (KZko 1724. art.).
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KZko 1724. art.: El mandatario debe intereses de las cantidades
que aplicó a usos propios desde el día en que lo hizo, y de las que quede
debiendo después de fenecido el mandato, desde que se haya constituido
en mora.
Azkenik aipatu, KZko 1723. artikuluaren arabera, mandatu-hartzaile
bat baino gehiago izendatzen diren kasuetan, horien erantzukizuna ez
dela solidarioa izango, hala adierazten ez bada.
2- Mandatugileari (mandante) dagokionez
a.- KZko 1728. artikuluak xedatzen duenez, mandatu-hartzailearen
eskariz,
mandatugileak
aurreratu
beharko
dizkio
mandatua
betearazteko
hark
galdatutako
beharrezko
kopuruak.
Hala
dagokionean, mandatu-hartzaileak kopuru horiek aurreratuko balitu,
mandatugileak horiek ordaindu beharko ditu, nahiz eta kopuru
horrekin saiatutako egintza juridikoak huts egin mandatu-hartzailearen
errurik gabe. Hala ere, huts egitea mandatu-hartzailearen erruaren
ondorioa bada, konpentsatu egingo dira erruagatik sortutako
erantzukizuna eta zor den kopurua itzultzea. Edozein kasutan,
artikuluak azken lerroan adierazten duenez, ordainketaren barruan
sartuko dira aurreratutako kopuruaren interesak, aurrerapena egin zen
egunetik zenbatzen hasita.
KZko 1728. art.: El mandante debe anticipar al mandatario, si éste
lo pide, las cantidades necesarias para la ejecución del mandato.
Si el mandatario las hubiera anticipado, debe rembolsarlas el mandante,
aunque el negocio no haya salido bien, con tal de que está exento de
culpa el mandatario.
El rembolso comprenderá los intereses de la cantidad anticipada, a
contar desde el día en que se hizo la anticipación.

b.- Mandatugileak mandatu-hartzaileari ordaindu beharko dizkio
mandatua betetzeak sorrarazi dizkion kalte-galerak, beti ere kalte
horiek mandatu-hartzailearen erruz edo zuhurtziagabekeriaz sortu ez
badira. Díez Picazoren ustez, erregela hori ez da aplikatu beharko
mandatua kostubidezkoa den kasuetan, mandatu-hartzaileak jasoko
duen prezioan jasotzen baita kalte horiengatik sor daitezkeen galeren
konpentsazioa.
KZko 1729. art.: Debe también el mandante indemnizar al
mandatario de todos los daños y perjuicios que le haya causado el
cumplimiento del mandato, sin culpa ni imprudencia del mismo
mandatario.
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Era berean, KZko 1728. eta 1729. artikuluetan aipatzen diren gastuak
eta kalte-galerak ordaintzen ez baditu, KZko 1730. artikuluak xedatzen
duenez, mandatu-hartzaileak bahi gisa atxiki ahal izango ditu
mandatuaren objektu diren gauzak.
d.- Azkenik, mandatugileak mandatu-hartzaileak bere izenean hartu
dituen betebeharrei erantzun beharko die, beti ere, mandatuak jasotzen
duen jarduteko eremuan sortuak izan badira. Hala ez bada, mandatutik
kanpo gauzaturiko egintza horiek berresten baditu soilik erantzungo du
(KZko 1727. art.).
KZko 1727. art.: El mandante debe cumplir todas las obligaciones
que el mandatario haya contraído dentro de los límites del mandato.
En lo que al mandatario se haya excedido, no queda obligado el
mandante sino cuando lo ratifica expresa o tácitamente.
Mandatugile bat baino gehiago dagoen kasuetan, KZko
artikuluak xedatzen duenez, solidarioki erantzun beharko dute.

1731.

II.- Mandatu-kontratuaren iraungitze-kausak.
Mandatu-kontratua kasu hauetan iraungiko da (KZko 1732.-1739.
artikuluak):
1.- Mandatua ezeztatzen denean (KZko 1733.-1735. artikuluak).
Mandatugileak edozein unetan ezezta dezake mandatua, mandatuhartzailea behartuz mandatua ziurtatzen duen agiria itzultzera. Hala
ere, mandatua pertsona zehatzekin kontratatzeko ezarri bada,
mandatua ezeztatzeak ezin die pertsona horiei kalterik egin, ez bazaie
ezeztapenaren berririk eman. Era berean, mandatua ezeztatua geratuko
da negozio berbererako beste mandatari bat izendatzen denean,
mandatu berria efikaza izanik lehenengo mandatua jaso zuenari horren
berri ematen zaionetik.
2.- Mandatuari uko egitean (KZko 1736.-1737. artikuluak).
Horretarako, beharrezkoa izango da mandatugileari uko egitearen berri
ematea, eta beroni kalte egiten bazaio uko egitearen ondorioz, mandatuhartzaileak kalte-galerak ordaindu beharko ditu, salbu eta uko
egitearen arrazoia mandatuarekin jarraitzeko ezintasuna den.
Hori bai, mandatu-hartzaileak arrazoi zuzena izan eta mandatuari uko
egin arren, egokitu zaion jarduerarekin jarraitu beharko du
mandatugileak hutsune hori betetzeko beharrezko xedapenak hartu
arte.
3.- Mandatu-hartzailearen edo mandatugilearen ezgaitasuna. Hala ere,
mandatugilearen ezgaitasuna eman arren ez da mandatua iraungiko,
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mandatuan bertan horrela xedatu denean ezgaitasun kasuetarako. Edo,
mandatua eman denean mandatugilearen ezgaitasun kasurako. Azken
kasu horretan, mandatua iraungiko da tutorea izendatzen denean edo,
hala dagokionean, jadanik izendatuta dagoen tutoreak eskatzen
duenean (KZko 1732. art., in fine).
4.- Mandatu-hartzailearen edo mandatugilearen heriotza. Hala ere,
mandatu-hartzaileak zerbait egiten badu, mandatugilea hil dela jakin
gabe, egindakoa baliozkoa izango da, eta ondore guztiak sortuko ditu
fede onez kontratatu duten hirugarrenekiko (KZko 1738. art.).
Mandatu-hartzailea hiltzekotan, jaraunsleei dagokie horren berri
mandatugileari
ematea
eta,
bien
bitartean,
mandatugilearen
intereserako inguruabarren arabera beharrezkoa dena hornitzea (KZko
1739. art.).
5.- Mandatu-hartzailearen zein mandatugilearen
adierazpena, konkurtsoa edo kaudimengabezia.

II.

zarrastelkeria-

Bitartekotzaedo
artekaritza-kontratua:
kontzeptua eta eraentza juridikoa

Artekarien bitartez aurrera eramaten diren zerbitzuak ez daude Kode
Zibilean araututa. Jurisprudentziak zehazten duenaren bidez arautzen
da, gehien bat, bitartekarien edo artekarien lana. Hala, Auzitegi
Gorenak emandako lehenengoetariko epaian adierazten denez,
artekariari dagokio kontratu zehatza egiteko borondatea duten
pertsonak harremanetan jartzea, salneurri baten truke (AGE, 1962ko
abenduaren 27koa). Hala ere, esan beharra dago artekariak salneurria
jasoko duela, azkenean alderdien arteko kontratua egiten bada; izan
ere, kontratua egin nahi duen hirugarrena aurkitzea edo hirugarren
horrekin beste pertsona harremanetan jartzea ez baita, printzipioz,
ordaindu beharreko jarduera. Ordainketa galdatzeko preskripzio-epea
hamabost urtekoa da (KZko 1964. art.), beti ere, artekaria ez bada
eremu horretan jarduera gauzatzen duen profesionala, kasu horretan
hiru urteko preskripzio-epea ezarriko baita (KZko 1967. art).
Kontratu atipikoa izanda, artekaritza-kontratuari ezar dakizkioke
artekariaren eta alderdien artean ezarritako erregelak, kontratuen
teoria orokorra eta, hala dagokionean, gertatuak diren beste kontratuen
arauketa zehatza.
Bitartekaritza-kontratua iraungiko da, artekariari zerbitzua eskatzen
dion pertsonak zein artekariak uko egiteagatik edo haren
ezeztapenagatik. Azken kasu horretan, ezeztapena ezingo da erabili
artekariari salneurria ordaintzeko obligazioa ekiditeko, azken batean,
horren eta hirugarrenaren arteko kontratua egiten den kasuetan
gertatuko litzatekeen moduan. Hortaz, frogatzen bada artekariak
ezeztapena baino lehen gauzaturiko jarduera nahikoa izan dela gero
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alderdien artean kontratua sinatzeko, salneurria ordaintzera behartua
geratuko da artekariaren zerbitzuak kontratatu zituen alderdia.

III.

Sozietate-kontratua

1. Kontratua. Pertsona juridikoa
KZko 1665. artikuluan definitzen da sozietate-kontratua:
La sociedad es un contrato por el cual dos o más personas se
obligan a poner dinero en común, bienes o industria, con ánimo de partir
entre sí las ganancias.
Artikulu horretatik, beraz, honako ezaugarri hauek ondoriozta daitezke:
1.- Kontratu baten aurrean gaude, ezaugarri hori doktrina-mailan
nabarmenki eztabaidatua izan arren. Sozietatearen kontratuzko izaera
ukatu nahian, esan ohi da sozietatean ez dagoela alderdien arteko
interes kontrajarririk, xede edo helburu komuna lortzeko nahia baizik.
Hala ere, Ascarellik adierazten duen gisan, sozietatean bazkideek
badituzte interes partikular eta barne-nahi edo xede ezberdinak. Egia
da sozietate-kontratuak ez duela betetzen kontratu tipikoek jarraitzen
duten eskema bera. Azken batean, Picazok adierazten duenez,
sozietatea elkartze-kontratua da, oinarrizko berezitasuna alderdien
prestazio ezberdin bilakatzea baino, eta interes komuna lortzeko kideen
arteko lankidetza du ezaugarri nagusia.
2.- Dirua, ondasunak edo industria erkidegoan jartzeko betebeharra
sortzen duena kide guztientzat.
3.- Irabaziak kideen artean banatzeko asmoa.
Horrez gainera, KZko 35. eta 36. artikuluak abiapuntutzat hartuz,
sozietate zibilak izan dezakeen nortasun juridikoari dagokionez, zera
xedatzen du KZko 1669. artikuluak:
No tendrán personalidad jurídica las sociedades cuyos pactos se
mantengan secretos entre los socios, y en que cada uno de estos contrate
en su propio nombre con los terceros.
Hortaz, sozietate zibilen erregistro berezirik ez dagoela kontuan hartuz,
merkataritza-sozietateekin gertatzen ez den bezala, sozietate zibilak ez
du nortasun juridikorik izango bazkideek sozietatearen eraentza eta
existentzia isilpean gordetzen badituzte, sozietatearen jarduera
publikoki egikaritu gabe.
Azkenik, aipatu, hainbat sozietate zibil mota arautzen direla Kode
Zibilean. Zehazki, 1671. artikuluak xedatzen duenez:
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La sociedad es universal o particular.
Sozietate mota baten eta bestearen kontzeptua eta ezaugarri nagusiak
jasotzen dira Kode Zibileko 1672.-1678. artikuluetan.
a.- Sozietate unibertsala.
KZko 1672. artikuluaren arabera, sozietate unibertsala bi motatakoa
izan daiteke, era berean. Alde batetik, kideen oraingo ondasunen
gaineko sozietatea. Bestetik, irabazien gaineko sozietatea.
Horrela, sozietatea kideen oraingo ondasunen gainean eratzen bada,
bazkideek erkidegoan jartzen dituzte orain dituzten ondasun guztiak,
bai eta halakoekin eskuratzen diren irabazi guztiak ere, beren artean
horiek banatzeko asmoarekin. Horrela, ondasun eta irabazi horiek
bazkide guztien jabetza komunean jarriko dira (KZko 1673. eta 1674.
artikuluak).

KZko 1675. artikuluan adierazten denez, berriz, irabazi guztien gaineko
sozietatean, sozietateak bere barruan hartzen du sozietate bitartean
bazkideek euren industria edo lanaren ondorioz eskuratzen duten
guztia. Hortaz, sozietatea sortzean, bazkideek dituzten ondasun
higigarri zein higiezinek beren jabari pribatuko izaten jarraituko dute,
sozietateari horien gozamena bakarrik eskualdatzen baitzaio.
Sozietate unibertsala eratzen bada zein motatakoa izango den adierazi
gabe, KZko 1676. artikuluaren arabera, irabazien gaineko sozietatea
eratu dela ulertuko da.
b.- Banakako sozietatea
KZko 1678. artikuluaren esanetan, banakako sozietatearen objektu dira
gauza zehatzak, horien erabilera, fruituak, enpresa jakina edo lanbidea.

2. Eratzea: subjektuak, objektua eta forma
Alderdien gaitasunari dagokionez, KZko 1677. artikuluan ezartzen da
sozietateei buruzko eraentzak ezartzen duen arau bakarra, elkarrekin
sozietate unibertsala egitea debekatzen zaienean haien artean
dohaintzak egitea debekatuta duten pertsonei. Bestalde, kontuan
izanda sozietatearen eraketak ondasun higiezinak eskualdatzea ekar
dezakeela, ezinbestekoa da kontuan hartzea adin txikiko emantzipatuei
KZko 323. artikuluak zentzu horretan ezartzen dien muga.
Bestalde, sozietateak objektu zilegi izan behar du, eta bazkide ororen
interesean ezarria egon behar du. Hala ez bada, sozietatea desegin
egingo da eta, irabaziak egotekotan, horiek sozietatearen egoitzako
ongintza-etxeei edo, horien ezean, probintziakoei igorriko zaizkie.
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KZko 1667. artikuluari jarraiki, sozietate-kontratua eratzeko formaaskatasuna dago, beti ere ondasun higiezinak ez baldin badaude, azken
kasu horretan beharrezkoa izango baita eskritura publikoa eratzea.
Hala ere, jurisprudentziaren esanetan, ez gaude forma ad solemnitatem
kasu baten aurrean, bazkideei eskritura publikoa galdatzeko eskubidea
esleitzen dien forma ad exercitum kasu baten aurrean baino. Era
berean, KZko 1668. artikuluak xedatzen duenez, ondasun higiezinak
dauden kasuan, eskritura publikoaz gainera, inbentarioa egiteko
beharra ezartzen da.

3. Edukia: bazkideen
erantzukizuna

obligazioak,

eskubideak

eta

I.- Bazkideen obligazioak izango dira:
1.- Bazkideak sozietateari zor dio bertara ekarriko duela hitzeman duen
guztia (KZko 1681. art.). Hala ere, kontuan hartu behar da sozietatea
eratzeko ez dela beharrezkoa izango bazkide guztiek beren ekarpenak
egitea; nahikoa izango da kontratuaren perfekzioa (KZko 1679. art.).
Gainera, eman beharrekoa dirua bada, ekarpena egitea beharrezkoa zen
une beretik aurrera ordainduko dira interesak (KZko 1682. art.).
2.- Ekarritako gauza zehatzen ebikzioagatik edo ezkutuko karga edo
akatsengatik saneamendua egiteko betebeharra (KZko 1681.II art.). Era
berean, ekarri beharrekoa gauzen gaineko gozamen-eskubidea izan
bada, bazkidea behartua egongo da horren erabilera baketsua
ziurtatzera.
3.- Ezustean edo hirugarren baten erruz galtzen diren gauzen arriskua
zehaztean, honako bereizketa hau egiten du KZko 1687. artikuluak:
a.- Suntsikorrak ez diren gauza zehatzak badira, eta horien gaineko
gozamen-eskubidea eta fruituak bakarrik ekarri badira sozietatera,
arriskua gauza horien jabeari dagokio. Hala ere, gauza horien gaineko
jabetza sozietateari badagokio, sozietateak jasan beharko du arriskua.
b.- Gauzak suntsikorrak badira, edo sozietatera ekarri badira saltzeko,
arriskua sozietateari dagokio.
4.- Sozietatearen administrazioa eramatea. Funtzio hori egikaritzeko, bi
aukera aurreikusten ditu Kode Zibileko arauketak:
a.- Alde batetik, bazkide bati edo batzuei administrazio-lana egokitzea.
Era berean, bi modutan egin daiteke esleipen hori: sozietate-kontratuan
aukera hori jasoz edo, kontratuan jasota egon ez arren, geroago
bazkideek erabakia hartzen dutenean. Lehenengo kasuan, bazkideen
gehiengoa nahikoa izango da administrazioa aurrera eramango duen
edo duten bazkidea edo bazkideak aukeratzeko. Bidenabar,
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beharrezkoa izango da administrazioa ezeztatzeko zilegizko kausa.
Bigarrenean, berriz, izendapena egiteko bazkideen adostasuna eskatzen
da, eta posible izango da ezeztapena edozein unetan egitea (KZko 1692.
art.).
Bazkide bat baino gehiagori egokitzen zaionean administrazioa,
printzipioz, kontrakoa adierazten ez bada, bakoitzak bere kabuz gauza
dezake administrazioa; baina horietatik edozein bestearen eragiketen
aurka jar daiteke, eragiketok legezko efektuak sortu baino lehen (KZko
1693. art.). Hala ere, administratzaile guztien adostasuna galdatzen
bada beren lana gauzatzeko, beharrezkoa izango da guztien eskuhartzea administrazio-lanak jasotzen dituen egintzak gauzatzeko. Eta
ezingo da alegatu euretatik edozeinen absentzia edo ezintasuna, salbu
eta
kalte
larri
edo
konponezinaren
arriskurik
ez
badago
sozietatearentzat.
b.- Bestalde, administrazioa bazkide guztien esku egotea. Kasu
horietan, ezinbestekoa da KZko 1695. artikuluan xedatzen diren
erregelak jarraitzea:
Hizpaketarik egin ez denean administratzeko moduari buruz,
honako erregela hauek beteko dira:
1) Bazkide guztiak ahalduntzat hartuko dira, eta euretako
edozeinek bere kabuz egiten duena bete beharrekoa izango
da sozietatearentzat; baina bakoitza gainerakoen eragiketen
aurka jar daiteke, eragiketok legezko ondoreak sortu baino
lehen.
2) Bazkide bakoitza balia daiteke sozietate-funtsa osatzen
duten gauzez, lurraldeko ohituraren arabera, baldin eta ez
badu hori egiten sozietatearen interesaren aurka, edo
horrekin ez badu eragozten bere kideek gauzak erabiltzeko
duten eskubidea.
3) Bazkide orok gainerakoak behartu ditzake berarekin batera
gauza erkideen artapenerako beharrezkoak diren gastuak
ordaintzera.
4) Bazkide batek ere ezin du, gainerakoen adostasunik gabe,
sozietatearen ondasun higiezinetan berrikuntzarik egin,
nahiz eta berrikuntza hori sozietatearentzat onuragarria dela
alegatu.
Hala ere, Kode Zibilean azken aukera hori arautua egon ez arren,
administrazioa hirugarren baten esku uzteko bidea irekita izango dute
bazkideek, erabaki hori adostasunez hartzen duten bitartean.
II.- Bazkideen eskubideak dira:
1.- Irabaziak eta galerak banatzea. Horretarako Kode Zibilak hainbat
erregela jasotzen ditu.
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Lehenik eta behin, 1689. artikuluaren esanetan, galerak eta irabaziak
itundutakoarekin bat etorriz banatuko dira. Irabazien gainean bazkide
bakoitzak izango duen parte-hartzea bakarrik itundu bada, galeren
gaineko zatia ere berbera izango da. Hala ere, itundu ezean, galeretan
eta irabazietan bazkideen parte-hartzea, bakoitzak sozietatera egindako
ekarpenaren arabera zehaztuko da.
Bigarrenik, deuseza izango da bazkide bat edo gehiago irabazi nahiz
galera guztietatik baztertzen dituen ituna (1691. art.).
Azkenik, industria-bazkide direnentzat, erregela bereziak ezartzen dira
irabazi eta galeretan izango duten parte-hartzea zehazteko. Horrela,
KZko 1689.II eta 1691.II artikuluen arabera, industria-bazkidearen
parte-hartzea ekarpenik txikiena egin duen bazkidearen bestekoa
izango da. Hala ere, bazkideak, industriaz gainera, kapitala ekartzen
badu, kapital horren ondorioz dagokion proportziozko zatia ere jasoko
du. Era berean, industria-bazkidea galeren gaineko erantzukizun
orotatik askatzeko aukera aurreikusten du legegileak.
III.- Sozietatearen erantzukizuna
Lehenik eta behin, zehaztu beharra dago zein izango diren sozietatearen
zorrak. Horretarako, KZko 1697. artikuluak honako betebehar hauek
aurreikusten ditu:
a.- Bazkideak izaera horrekin eta sozietatearen izenean jardutea.
b.- Bazkideak esanbidezko nahiz isilbidezko ahalordea izatea sozietatea
behartzeko.
d.- Bazkideak bere ahalordearen mugen barruan jardutea.
Aurreko baldintza guztiak betetzen direnean, hirugarrenen aurrean
bereganatutako zorren erantzule izango da sozietatea. Bazkideen
banakako erantzukizuna, berriz, subsidiarioa izango da, sozietateak
nortasun juridikoa duen kasuetan. Hala ez bada, sozietatearen zorrak
izanda, bazkide bakoitzak egin duen ekarpenaren arabera erantzungo
du, eta ez da izango bazkideen arteko solidaritaterik (KZko 1698. art.).
Horrez gainera, kontuan hartu behar da sozietateak nortasun
juridikorik ez duenean, elkarrekin eragin ahalko dutela sozietatearen
hartzekodunek eta bazkide bakoitzaren banakako hartzekodunek. Kasu
horietan,
Kodeak
lehentasuna
esleitzen
die
sozietatearen
hartzekodunei, nahiz eta bazkide bakoitzaren banakako hartzekodunei
bazkide horrek sozietatean duen zatiaren enbargoa eskatzeko jasotzen
zaien, era horretan sozietatea iraungitzea bultzatuz (KZko 1699. art.).
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Azkenik esan, sozietatea ez dela behartua geratuko bazkide batek,
norberaren izenean, hirugarrenekin dituen zorren aurrean erantzutera.
Hala ere, sozietatea behartua geratuko da bazkide horri begira, azken
horrek gauzaturiko egintzak sozietatearen probetxurako gertatu badira.

4. Sozietatea iraungitzea
Sozietatea iraungitzeko kausak dira, Kode Zibileko 1700. eta hurrengo
artikuluen arabera:
1.- Sozietate hori eratu den epe-mugarako berori agortzen denean
Hala ere, sozietatea epe zehatzerako eratu bada, luzatzeko aukera dago,
bazkide guztiek horretarako adostasuna ematen badute. Sozietatea
luzatzeko beharrezkoa da, akordioa epe-muga heldu baino lehen
hartzea, bestela, beste sozietate baten eraketaren aurrean egongo
baikara (KZko 1702. eta 1703. artikuluak).
Hala ere, sozietatea epe zehatz baterako ezarrita, aukera dago epea
heldu baino lehen iraungitzea eskatzeko, bazkide batek bere
betebeharrak urratzen baditu, sozietatea negozioetarako gaikuntzarik
gabe geratzen denean edo, auzitegien ustez, antzeko arrazoiren bat
dagoenean.
2.- Gauza galtzen denean, edo sozietatearen helburu den negozioa
amaitzen denean
Horrela, bazkide batek hitzematen duenean sozietatera gauza zehatza
ekarriko duela, gauza eman baino lehen suntsitzen bada, galera horrek
sozietatea desegitea dakar. Era berean, sozietatea beti desegiten da
gauza galtzearen ondorioz, gauza hori ekarri duen bazkideak jabetza
erreserbatu eta sozietateari horren erabilera edo gozatzea bakarrik
eskualdatu dionean. Aldiz, ez da sozietatea desegingo, gauzaren jabetza
eskuratu eta gero gertatzen denean galera (KZko 1701. art.).
3.- Bazkideetako baten heriotza, kaudimengabezia, ezgaitze edo
zarrastelkeriaren ondorioz, eta 1699. artikuluan ezarritako kasuan
Hala ere, itundu daiteke bazkide baten heriotzak ez duela sozietatearen
iraungitzea ekarriko. Kasu horretan, hildako bazkidearen jaraunsleak
eskubidea izango du banaketa egin dadin, hori kausatzailearen
heriotza-egunean finkatuz; eta ez du parterik hartuko geroko eskubide
eta betebeharretan, eskubide eta betebeharrok harako egunaren
aurretik egindakoaren nahitaezko ondorio direnean baino. Ituna bada
sozietateak jaraunsleekin irautea, itun hori errespetatuko da, hurrengo
kausan agindutakoari kalterik egin gabe.
4.- Bazkideetako baten borondatearen ondorioz, 1705. eta 1707.
artikuluetan xedatutakoaren menpe
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Hau da, sozietatea bazkide baten borondate edo uko-egitearen ondorioz
desegingo da, sozietatearen iraupenerako epe-mugarik adierazi ez
denean, edo gauzatu beharreko negozioak epe zehatz batean irauterik
galdatzen ez badu. Uko egiteak ondorioak sor ditzan, fede onez eta
garaiz egin beharko da, horren berri beste bazkideei emanez.
Uko egitea fede txarrez egin dela ulertuko da, hori egin duenak beretzat
eskuratu nahi duenean bazkide guztiona izan behar den probetxua.
Kasu horretan, uko-egilea ez da askatuta geratuko, eta beste bazkideek
aukera izango dute beren sozietatetik baztertzeko. Era berean, uko
egitea garaiz kanpo egindakotzat hartuko da, sozietateak interesa
duenean desegitea atzeratzeko, amaitzear dauden negozioak geratzen
diren kasuetan.
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30. IKASGAIA. FIDANTZA-KONTRATUA
AURKIBIDEA. I. Fidatzailearen betebeharra: ezaugarriak. II. Bermaturiko betebeharra:
1. Baliozkotasuna. 2. Etorkizuneko betebeharra. III. Fidantzaren esanbidezko izaera
eta forma. V. Fidatzailearen betebeharraren mugak. VI. Fidantzaren iturriak: 1.
Adostasunezko fidantza. 2. Legezko fidantza eta fidantza judiziala. 3. Fidatzailea
izateko gaitasuna. 4. Kostubidezko eta dohaineko fidantza. VII. Hartzekodunaren eta
fidatzailearen arteko erlazioak: 1. Fidatzaileari betetzea galdatzea. Eskusio-onura. 2.
Beste salbuespen batzuk. VIII. Zordunaren eta fidatzailearen arteko erlazioa: 1.
Ordainketa egin baino lehen. 2. Ordainketa egin eta gero: fidatzailearen akzioak
zordunaren aurka. IX. Fidantza iraungitzea. X. Fidantzakidetza, banaketaren onura:
1. Fidatzaile kideen arteko erlazioak. 2. Fidatzaile kidearen eta zordunaren arteko
erlazioak. 3. Fidantzakidetza iraungitzea. XI. Azpifidantza.

I.

Fidatzailearen betebeharra: ezaugarriak

KZko 1822.I artikuluan adierazten denez, fidantzaren bidez, fidatzailea
hirugarren baten ordez zerbait ordaintzera edo betetzera behartzen da,
hirugarren horrek hori egiten ez duen kasuetan. Hortaz, fidatzailearen
betebeharrak izaera subsidiarioa du, zordunak betetzen ez duen
kasuetan behartua geratuz. Beti ere, aurrerago ikusiko dugunez,
fidantza solidarioa ez bada, kasu horretan, subsidiariotasuna ez baita
fidantzaren ezaugarri nagusia izango.
KZko 1822.I art: Por la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por
un tercero, en el caso de no hacerlo éste.
Hala ere, fidatzailearen betebeharra subsidiarioa bada ere, ez gara
baldintzapeko betebehar baten aurrean egongo, beharra fidantza
eratzen denetik existitzen baita. Horrela, zordunaren ez-betetzeak
aukera irekitzen du hartzekodunak fidatzailearen aurka duen betetzeakzioa ezartzeko.
Ildo berean, fidantzaren beste ezaugarri nagusietako bat haren
osagarrizko izaeran datza (KZko 1824. art.), fidantza hartzekodunaren
berme den heinean, ezin baitaiteke existitu baliozko betebeharrik gabe.
Azken batean, fidantzak bermatzen duen obligazio nagusiaren
aurretiazko
existentzia
suposatzen
du.
Fidatzailea,
beraz,
hartzekodunaren onuran, betebehar baten zordun bilakatzen da,
betebehar nagusiak hartzekodunari sortzen dion interesa asez.

II.

Bermaturiko betebeharra

Fidantza bidez bermatzen den obligazioak honako ezaugarri hauek bete
beharko ditu.
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1. Baliozkotasuna
KZko 1824.I artikuluak
baliozkoa izan behar du.

adierazten

duenez,

betebehar

nagusiak

KZko 1824.I art.: La fianza no puede existir sin una obligación
válida.
Hala ere, ezinbestekoa da deuseztasun- eta deuseztagarritasun-kausen
artean bereizketa egitea, KZko 1824.II artikuluak adierazten duenez,
posible baita zenbait deuseztagarritasun-kausen kasuan, hala ere,
fidantza bidez betetzea bermatzea.
KZko 1824.II art.: Puede, no obstante, recaer sobre una obligación
cuya nulidad pueda ser reclamada a virtud de una excepción puramente
personal del obligado, como la de la menor edad.
Artikulua, berez, adin txikikoek berenganatutako betebeharrei buruz ari
da; hala ere, ezgaituei aukera hori zabal dakieke. Kasu horietan,
fidatzaileak ezingo du eszepzio bidez zein deuseztasun-akzioaren bidez
ez-betetzerik aurkaratu. Deuseztasun-akzioa ezartzea adin txikikoari,
ezgaiari edo, hala dagokioenean, horien ordezkari legalei dagokie. Eta
hala ez badute egiten, subsidiarioki behartua egon arren, fidatzaileak
hartzekodunaren aurrean erantzuten du, zordunaren ez-betetze
kasuetan.
Aldiz, deuseztagarritasun-kausa dolua, errorea, beldurraraztea edo
indarkeria denean, nahiz eta, berez, kontratuaren alderdiarengan
eragin pertsonala eduki, historikoki akzio errealen tratamendu bera
esleitu
zaie,
fidatzailearen
esku
egonez
eszepzioa
zein
deuseztagarritasun-akzioa ezartzea (KZko 1302. art.).

2. Etorkizuneko betebeharrak
KZko 1825. artikuluak adierazten duenez, fidantza eman daiteke
etorkizuneko ondasunak bermatzeko, nahiz eta horien zenbatekoa ez
izan oraindik ezaguna. Hala ere, edozein kasutan, fidatzailearen aurka
ezingo da akziorik jarri, zorra likidoa izan arte.
KZko 1825. art.: Puede también prestarse fianza en garantía de
las deudas futuras, cuyo importe aun no sea conocido; pero no se podrá
reclamar contra el fiador hasta que la deuda sea liquida.
Hortaz, fidantza bitartez bermatu ahal izango dira ez bakarrik existitzen
diren baina likidoak ez diren zorrak, baizik baita oraindik existitzen ez
diren zorrak ere. Azken kasu horretan, azpimarratzekoa da fidatzailea
ez dela behartua geratuko subsidiarioki zorra betetzera obligazioa
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sortzen den unean, baizik eta fidatzailea lotuta geratuko da
etorkizuneko obligazioa bermatzen denetik, askatzeko aukera baztertuz.

III.

Fidantzaren esanbidezko izaera eta forma

KZko 1827.I artikuluak xedatzen duenez, fidantza ez da inoiz sumatzen,
esanbidezkoa izan behar da.
KZko 1827. art.: La fianza no se presume: debe ser expresa y no
puede extenderse a más de lo contenido en ella.
Hala ere, esanbidezkoa behar izateak ez du adierazi nahi fidantzakontratuak forma zehatza bereganatu behar duenik, merkataritzaarloan gertatzen den moduan. Izan ere, eremu horretan formaaskatasun printzipioa nagusitzen da (KZko 1278. art.). Beharrezkoa da
betebeharra bermatzeko borondatea agerikoa izatea eta haren
existentzia frogatu ahal izatea.

IV.

Fidatzailearen betebeharraren mugak

KZko 1826. artikuluak xedatzen duenez, fidatzailearen betebeharra
zordun nagusiarena baino txikiagoa izan daiteke, baina ez handiagoa,
bai kopuruari begira, bai baldintzek dakartzaten kargei begira.
Adibidez,
zordunaren
erantzukizuna
huts-hutsekoa
izanda,
fidatzailearen erantzukizuna baldintzapean finkatzen denean. Arau
horren aurka, fidatzailearen erantzukizun handiagoa ezartzen bada,
betebehar hori urritu egingo da zordunaren mugetaraino.
KZko 1826. art.: El fiador puede obligarse a menos, pero no a más
que el deudor principal, tanto en la cantidad como en lo oneroso de las
condiociones.
Si se hubiera obligado a más, se reducirá su obligación a los límites de la
del deudor.
Bidenabar, fidantza soila edo zehaztugabea bada, alegia, zordunaren eta
fidatzailearen betebeharra berdina bada, horren barruan sartuko dira
betebehar nagusia ez eze horren erantsi guztiak —adibidez,
borondatezko zein legezko interesak— eta, hala dagokionean,
fidatzaileari betetzea galdatzen zaionetik zenbatzen hasita, baita
zordunari eta fidatzaileari judizialki betetzeko eskatzerakoan sortzen
diren epaiketaren gastuak ere (KZko 1827.II art.).
KZko 1827.II art.: Si fuere simble o indefinida, comprenderá, no
sólo la obligación principal, sino todos sus accesorios, inlcuso los gastos
del juicio, entendiéndose, respecto de estos, que no responderá sino de
los que se hayan devengado después que haya sido requerido el fiador
para el pago.
172

V.

Fidantzaren iturriak

KZko 1823. artikuluaren arabera, fidantza adostasunezkoa, legala edo
judiziala izan daiteke.

1. Adostasunezko fidantza
Hartzekodunaren eta fidatzailearen arteko fidantza-kontratutik
eratortzen da, eta hura eratzeko eta baliozkotzeko ez da beharrezkoa
zordunaren adostasunik. Izan ere, KZko 1823.II artikuluan oinarrituz,
gerta daiteke zorduna fidantza-kontratuaren aurka agertzea, edo horren
existentzia ez ezagutzea.
Hala ere, berme hori fidatzailearen eta zordunaren arteko akordioaren
ondorio izan daiteke; eta, era berean, akordio hori zordunaren eta
hartzekodunaren arteko aurreakordioaren emaitza izan daiteke. Azken
kasu horietan, KZko 1828. eta 1829. artikuluak ezar daitezke.
Alegia, fidatzailea eman behar duen zordunak betebeharrak hartzeko
gaitasuna eta bermatu beharreko betebeharrari aurre egiteko hainbat
ondasun dituen pertsona aurkeztu beharko du (KZko 1828. art.). Era
horretan, fidatzailea kaudimen gabezia egoeran geratzen bada,
hartzekodunak aurreko ezaugarriak betetzen dituen fidatzailea eskatu
ahal izango du. Era berean, salbuespen izaeraz, hartzekodunak eska
eta itundu dezake fidatzailea pertsona zehatza izatea (KZko 1829. art.).

2. Legezko fidantza eta fidantza judiziala
Legeak edo epaileak hala agintzen duen kasuetan, fidatzailea jarri behar
duen pertsonari Kode Zibileko 1828. eta 1829. artikuluak ezar
dakizkioke. Hala ere, ezin badu fidatzailerik aurkeztu, inor prest ez
dagoelako, KZko 1855. artikulua ezarriko zaio; alegia, bahia edo
hipoteka onartuko da fidantzaren ordez, hori nahikoa bada haren
betebeharra estaltzeko.

3. Fidatzailea izateko gaitasuna
KZko
1828.
artikuluaren
arabera,
fidatzaileak
betebeharrak
bereganatzeko gaitasuna izan behar du. Hala ere, emantzipatutako adin
txikikoari dagokionez, printzipioz, KZko 323. artikuluak ez du fidatzaile
izateko debekua jasotzen; hortaz, adin txikiko emantzipatu gabea
fidatzaile izan daitekeela baiezta genezake. Hala ere, Auzitegi Gorenak
1941. urteko ekainaren 27an adierazi zuen moduan, fidantzaren
bitartez ondasun higiezinak kargatzeko edo dirua maileguan hartzeko
debekua urra daitekeen heinean, emantzipatuari ezingo zaio ahalmen
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hori aitortu. Dena den, Díez Picazo autoreak adierazten duenez,
fidantza-kontratuaren bitartez lege-maula egiteko aukera dagoelako —
esan bezala, ondasun higiezinak kargatzen direlako edo dirua
maileguan hartzen duelako— ezin daiteke baieztatu emantzipatuak ezin
duenik fidantza-kontratua egin. Hala dagokionean, fidantza-kontratu
horren deuseztasun-kausa frogatu eta galdatu beharko da.

4. Kostuzko eta dohaineko fidantza
KZko 1823. artikuluak adierazten duenez, fidantza kostuzkoa zein
dohainekoa izan daiteke. Kostuzkoa ala dohainekoa izanda, fidatzaileak
zorra ordaintzen duen kasuetan beti izango du zordunari
ordaindutakoa itzultzeko akzioa. Hala ere, errenboltsorako akzio horrez
gainera, fidantza kostuzkoa bada, zordunaren zorra fidatzailearen
ondarearekin bermatzeagatik, azken horri gehigarria ordainduko zaio.

VI.

Hartzekodunaren
erlazioa

eta

fidatzailearen

arteko

1. Fidatzaileari betetzea galdatzea. Eskusio-onura
Eskusioaren onurak suposatzen duena da ezingo dela fidatzailea
behartu hartzekodunari ordaintzera, aurretiaz hartzekoduna ez bada
zordunaren ondasun guztien aurka joan, alegia, ez badu zordunaren
ondasun guztien eskusioa egiten. Hortaz, hartzekodunak fidatzaileari
ordainketa galdatuko balio zordunari baino lehen, hartzekodunaren
aurka eskusio-onura jarriko du, aldi berean, adieraziz zordunaren
ondasunen artean zein diren Espainiako Lurraldean diru bihurtu eta
zorraren zenbatekoa ordaintzeko beste direnak (KZko 1830. eta 1831.
artikuluak).
Hala izatekotan, hartzekoduna zabarra izan bada aipatutako
ondasunen eskusioa egitean, hartzekodunak, ondasun horien neurrian,
zordunaren kaudimengabezia jasan beharko du (KZko 1833. art.).
Dena den, hartzekodunak egin dezakeena da zorduna eta fidatzailea
aldi berean baina subsidiarioki judizialki demandatu. Horrela, kasu
horretan ere, fidatzaileak bakarrik erantzungo du zordunaren
ondasunen eskusioa egin eta gero (KZko 1834. art.).
Aldiz, ezingo da eskusioaren onura erabili, KZko 1831. artikuluak
xedatzen duenez:
1.- Fidatzaileak esanbidez eskusioari uko egiten dionean.
2.- Zorduna eta fidatzailea erantzule solidarioak direnean.
3.- Zordunaren porrot edo konkurtso kasuetan.
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4.- Zorduna ezin denean epaiketa bidez demandatu Espainiako
estatuaren barnean.
5.- KZko 1856.I artikuluari jarraiki, fidantza judiziala den kasuetan.

2. Beste salbuespen batzuk
Fidatzaileak jar ditzakeen bestelako salbuespenak dira:
1.- Oro har, KZko 1853. artikuluaren arabera, fidatzaileak jar ditzake,
hartzekodunaren aurka, zordun nagusiari dagozkion eta zorrari
datxezkion salbuespen guztiak; baina ez zordunaren salbuespen
pertsonal hutsak. Hortaz, aurretik aztertu dugunez, fidatzaileak ezingo
ditu salbuespen gisa jarri zordunaren gaitasunarekin lotuta daudenak.
2.- KZko 1837. artikuluak adierazten duenez, preskripzioaz baliarazi
nahi diren pertsonetatik edozeinek erabil dezake, nahiz eta zordunak
preskripzioari esanbidez edo isilbidez uko egin.
3.KZko
1835.
artikuluak
agintzen
duenez,
fidatzaileak
hartzekodunarekin transakzioa egiten badu, transakzio horrek ez du
ondorerik sortzen zordun nagusiari begira. Era berean, zordun
nagusiak egindako transakzioak ere ez du ondorerik sortzen
fidatzaileari begira, azken hori transakzioaren aurka azaltzen bada.
Hala ere, transakzio-kasuetan kontuan hartu beharrekoa da
hartzekodunaren eta zordunaren artean egindako transakzioaren
ondorioz zorra murrizten bada edo kostuzko inguruabarrak murrizten
badira, fidantzaren objektu den zorrak ere gutxitze horiek jasango
dituela. Era berean, fidatzailearen eta hartzekodunaren arteko
transakzio bidez hark horri zor ziona baino gutxiago ordaindu behar
badio, fidatzaileak ezingo dio zordunari zor osoa itzultzeko galdatu,
errenboltsorako akzioaren bidez (KZko 1839.II art.).

VII. Zordunaren eta fidatzailearen arteko erlazioak
1. Ordainketa egin baino lehen
KZko 1843. artikuluak xedatzen duenez, fidatzaileak, ordaindu aurretik
ere, zordunaren aurka jo dezake:
1.- Fidatzailea epaiketan demandatua izan denean ordainketa egiteko.
2.- Porrot, konkurtso edo kaudimengabezia kasuan.
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3.- Zordunak betebeharra duenean epe zehatza igaro
fidatzailea fidantzatik askatzeko, eta epe hori bete bada.

ondoren

4.- Zorra galdagarria denetik aurrera.
5.- Hamar urte igaro ondoren, betebehar nagusiak mugaegun zehatzik
ez duenean, salbu eta betebehar horren izaeraren arabera hori ezin
denean azkendu, ez bada hamar urtetik gorako epean.
Kasu horietan guztietan, fidatzaileak ordainketa egin behar izatea
ekidin nahi du —zordunak ordainketa egin dezala lortuz— edo, hala
dagokionean, ordainketa egin behar izatekotan, ordaindutakoa
berreskuratuko duela ziurtatzen duen neurriren bat har dadin nahi
izango du —hala nola, hura ordaintzeko beste fidatzaile bat ezarriz
(retrofidantza deritzona), edo bahia edo hipoteka eratuz—.

2. Ordainketa
egin
eta
gero:
zordunaren aurka dituen akzioak

fidatzaileak

Ordaintzen duen fidatzailea zordunaren hartzekodun bilakatzen da.
Ondorioz, KZko 1838. artikuluak xedatzen duenez, zordunaren aurkako
errenboltsorako akzioa izango du, bere baitan honako kontzeptu hauek
jasoz:
1.- Zorraren kopuru osoa, interesak barne.
2.- Kopuru horren legezko interesak, zordunari ordainketaren berri
eman zaionetik, nahiz eta hartzekodunarentzat interesik sortu ez.
3.- Fidatzaileari eragin zaizkion gastuak, horrek ordainketa-agindeia
jaso eta zordunari horren berri eman eta gero.
4.- Kalte-galerak, horiek bidezkoak direnean.
Errenboltsorako akzio horrez gainera, fidatzaileak aukeratu ahal izango
du, errenboltsorako akzioa egikaritu beharrean, KZko 1839.I artikuluak
jasotzen duen aukera aurrera eramatea. Alegia, hartzekodunak
zordunaren aurka zituen eskubide guztietan subrogatzea.
Hala ere, fidatzaileak galdatzen dion erantzukizunaren aurrean,
zordunak honako salbuespen hauek aurkaratu ahal izango dizkio:
a.- Fidatzaileak ordainduko balu zordunari ordainketaren berri eman
gabe, zordunak fidatzailearen aurka erabili ahal izango ditu ordainketaunean hartzekodunaren aurka jarri ahal zituen salbuespen guztiak
(KZko 1840. art.).
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b.- Zorra epekakoa bada, eta fidatzaileak zor hori ordaintzen badu
mugaeguna heldu baino lehen, ezin dio zordunari ordainketarik eskatu
epea agortu arte.
d.- Fidatzaileak ordaintzen badu zordunari horren berririk eman gabe,
eta hark ere, ordainketaren berri ez izateagatik, ordainketa errepikatzen
badu, fidatzaileak ez du inolako akziorik izango zordunaren aurka,
baina bai hartzekodunaren aurka.

VIII. Fidantza iraungitzea
Fidantzaren iraungitze-kausak dira:
1.- Betebehar nagusia betetzen denean, eta, oro har, betebeharrak
iraungitzen diren beste arrazoi berberen ondorioz (KZko 1847. art.).
2.- Hartzekodunak, zorraren ordainean eta bere borondatez, ondasun
higiezin bat edo beste edozein efektu onartzen badu, fidatzailea aske
geratuko da, nahiz eta gero horiek ebikzioz galdu (KZko 1849. art.).
3.- Hartzekodunak zordunari ematen dion luzapenak, fidatzailearen
adostasunik gabe (KZko 1851. art.).
4.- Fidatzaileak, hartzekodunaren egitate baten ondorioz, ezin badu
subrogatu haren eskubide, hipoteka edo pribilegioetan.

IX.

Fidantzakidetza: banaketaren onura

KZko 1837. artikuluaren arabera, solidaritatea ituntzen ez den
bitartean, fidatzaileak dagokion zorraren zatiagatik soilik erantzuten du.
Arrazoi horregatik, hartzekodunak zor guztia betetzea galdatuko balio
fidatzaile bati, hark banaketaren onura erabili ahal izango du
salbuespen gisa. Bidenabar, onura hori eskusio-onura iraungitzen den
kasu berdinetan amaitzen da.

1. Fidatzaile kideen arteko erlazioak
KZko 1844. eta 1845. artikuluen arabera:
Zor osoa ordaintzen duen fidatzaileak beste fidatzaile kideei erreklama
diezaieke bakoitzak proportzioz ordaindu behar duen zatia. Egoera
horretan, haietako bat kaudimengabe gertatzen bada, horren zatia
guztiei gehituko zaie proportzio berean. Akzio hori eman dadin,
fidatzaileak ordaindu egin behar izan du, ordainketa epaiketan galdatu
zaiolako edo zordun nagusia konkurtso- nahiz porrot-egoeran jarri
denean. Hala ere, kontuan hartzekoa da, fidatzaile kideei egiten zaien
eskaera horren aurrean, horiek, ordainketa egin duen fidatzailearen
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aurka, bakoitzak hartzekodunaren aurka izango zituzkeen salbuespen
berberak jarri ahalko dituztela, baldin eta salbuespen pertsonal hutsak
ez badira.
2. Fidatzaile

kideen

eta

zordunaren

aurkako

erlazioak
Bakoitzak duen erantzukizunaren neurrian, zordunaren
errenboltsorako zein subrogaziorako eskubideak izango dituzte.

aurka

3. Fidantzakidetza iraungitzea
KZko 1850. artikuluaren arabera, hartzekodunak fidatzaileetako bat
askatzen badu besteen adostasunik gabe, askatze hori probetxugarria
da guztientzat, askatua izan den fidatzaile horri dagokion neurrian.
Hortaz, baimena ematekotan, ulertu beharko dugu zor osoa eta
hasierakoa fidatzaile gutxiagoen artean banatua geratzen dela. Hala ere,
baimena ematen ez duten kasuetan, nahiz eta fidatzailea askatua
geratu
zor
nagusia
ordaintzetik,
fidatzaile
kideren
baten
kaudimengabezia jasatera behartuta jarraituko du.

X. Azpifidantza
Fidantza kidetzarekin alderatuz, azpifidantzan, fidatzaile nagusiari
beste fidatzaile bat ezartzen zaio (KZko 1823. art.).
Egoera horretan, azpifidatzaileak eskusio-onura erabili ahal izango du,
hartzekodunari galdatuz berari betetzea galdatu baino lehen,
zordunaren eta, subsidiarioki, fidatzaile nagusiaren ondasunen
eskusioa egitea.
Fidantzakidetza
kasuetan,
kaudimengabezian
deklaratutako
fidatzaileak azpifidatzailerik balu, hark erantzungo du beste fidatzaileen
aurrean, hark erantzun behar zuen neurri berean.
Azkenik esan, zordunaren eta fidatzailearen artean oinordetza-arauen
ondorioz eman daitekeen nahasketa-kasuetan, azpifidatzailea fidatzaile
nagusi izatera igaroko dela.
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31. IKASGAIA. TRANSAKZIOA ETA ARBITRAJEHITZARMENA
AURKIBIDEA. I. Transakzioa, oro har: haren ustekizunei eta eraginari buruzko ideia.
II. 60/2003 Arbitraje Legea, azaroaren 23koaren arabera: 1. Arbitraje-hitzarmena eta
haren efektuak. 2. Arbitraje motak. 3. Arbitroak eta beren jarduerak. 4. Arbitrajelaudoa: elementuak, inpugnazioa eta exekuzioa.

I.

Transakzioa, oro har:
eraginari buruzko ideia

haren

ustekizunei

eta

Transakzio-hitzarmena KZko 1809. artikuluan definitzen da. Xedapen
horren arabera, transakzioa kontratu bat da, zeinaren bidez alderdiek
zerbait eman, hitzeman edo atxikiz, auzia hastea eragozten baitute edo
hasitakoari amaiera ematen baitiote.
Hortaz, transakzioa egiteko beharrezkoak izango dira bi betebehar:
Alde batetik, transakzioa egingo duten alderdien artean auzia ematea,
berdin izanez auzia auzitegietara heldu den edo ez.
Bestetik, auziarekin bukatzeko, batak eta besteak eztabaidaobjektuaren eremuan zerbaitetan amore ematea. Modu orokorrean,
transakzio-hitzarmenak honako eduki hau izan dezake:
1.- Alderdi batek eskaerari uko egitea, beste alderdiak horren alde beste
prestazio bat betetzera behartuz bere burua. Adibidez, Ak mantentzen
du Cren testamentu bidezko oinordeko dela. Aldiz, Bk —Cren legezko
oinordekoak— testamentu horren deuseztasuna mantentzen du.
Azkenean, Ak uko egiten dio oinordeko izaera defendatzeari, eta B
jaraunspen horren zati den onibarra lagatzera behartzen da.
2.- Bi alderdiek zuten nahiari partzialki uko egitea. Adibidez, Ak
mantentzen du Bren aurka 100.000 euroko kreditu-eskubidea duela.
Bk, berriz, zorraren existentzia ukatzen du. Azkenean, transakzio bidez,
Bk A behartzen du 50.000 euro ordaintzera.
3.- Bi alderdiek zuten nahiari osoki uko egiten diote, beren artean
erlazio juridiko bat sortuz, edo zegoena alderatuz. Adibidez, Aren eta
Bren artean errentamendu-kontratu bat sinatzen dute, zeinaren
arabera Bk (maizterrak) obra batzuk egiteko aukera duela defendatzen
baitu, Ak aukera hori ukatzen badu ere. Azkenean, transakzio bidez
beste kontratu bat egiten dute, obrak egiteko ahalmena jasoz, baina,
era berean, hileroko errenta igoz.
Arau orokor gisa, transakzioa egiteko ez da gaitasun-erregela berezirik
eskatzen. Hala ere, kontuan izanik hitzarmenaren edukiak xedapeneragiketak jaso ditzakeela, honako erregela berezi hauek jasotzen dira
Kode Zibilean:
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a.- KZko 1810. artikuluaren arabera, guraso ahalpean dauden semealaben ondasun eta eskubideekin transakzioa egiteko, erregela berak
jarraituko dira horiek besterentzeko.
b.- KZko 1811. artikuluari jarraiki, tutoreak ezin du transakziorik egin
bere zaintzapeko pertsonaren eskubideekin, ez badu horretarako
baimen judizialik (KZko 270.3 art.).
d.- Azkenik, KZko 1812. artikuluak xedatzen duenez, nortasun
juridikodun korporazioek transakzioa egin dezakete, euren ondasunak
besterentzeko forma eta betekizun berberekin.
Transakzio-kontratuaren objektuari dagokionez, KZko 1814. artikuluan
zenbait debeku jasotzen dira. Hala nola, ezingo dira transakzio bidez
erabaki:
1.- Egoera zibilarekin erlazionatuta dauden gatazkak. Adibidez,
testamentugile baten oinordetzan auzitan dauden alderdien oinorde
izaera
erabakitzeko,
beharrezkoa
balitz
testamentugilearen
auzotartasun zibila zein den zehaztea, ezingo da transakziorik egin.
2.- Galdagarria den edo etorkizunean sor daitekeen legezko mantenubetebeharrarekin zerikusia duten auziak. Aldiz, atzeratutako
mantenuaz edo mantenua ordaintzeko moduari buruz, transakzioa egin
daiteke.
3.- Ezkontza-loturarekin erlazionatuta daudenak.
4.- Azkenik, debeku bat ez bada ere, KZko 1813. artikuluak adierazten
duenez, transakzioa egin daiteke delitutik eratortzen den akzio
zibilarekin; baina, edozein kasutan, indarrean jarraituko du legezko
zigorra ezartzeko akzio publikoak. Beraz, adibidez, pertsona bati kalte
bat egiten bazaio, delitugileak kaltetuarekin hitzar dezake, akzio zibila
jarri beharrean, kalte-ordain gisa ordainduko den kopurua.
Alderdien artean kontratua egiten denean, KZko 1816. artikuluaren
arabera, transakzioak gauza epaituaren indarra izango du, exceptio rei
per transactionem finitae salbuespena jartzeko aukera esleituz alderdiei.
Hala ere, ezin izango dute transakzio bidez erabakitakoaren exekuzioa
judizialki galdatu, transakzioa bera judiziala izan ez bada. Alegia,
auzitegietara eraman den auziari, onartutako transakzio bidez epaileak
amaiera ematen dion kasuetan izan ezik.
Azkenik, KZko 1817.-1819. artikuluetan adierazten denez, honako
hauek dira transakzio-kontratuaren inefikazia kausak:
Alde batetik, okerra, dolua, indarkeria edo agiri-faltsutzea. Hala ere,
okerrari dagokionez, alderdi batek ezin izango du okerra bestearen
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aurka erabili deuseztasuna galdatzeko, baldin eta azken hori
transakzioaren ondorioz baztertu bada hasitako auzi batetik. Era
berean, agiri berriak aurkitzea ez da transakzioa deuseztatzeko kausa
izango, fede txarrik egon ez bada.
Bestetik, KZko 1265. artikuluaren arabera erabakiko diren aurreko
kausez gainera, auzia epai irmoaren bidez erabakita egon arren, auzi
horren gain transakzioa egiten bada, alderdi interesdunetatik batek
epai irmoari buruz ez duelako berririk izan, alderdi horrek
transakzioaren inefikazia galdatu ahal izango du.

II.

60/2003
arabera

Arbitraje

Lege,

azaroaren

23koaren

1. Arbitraje-hitzarmena eta haren efektuak
Arbitraje-hitzarmena da, auzitegiekin eta transakzio-kontratuarekin
batera, alderdien arteko auzia konpontzeko dagoen bidea. Zehazki,
60/2003 Legeak, arbitrajeari buruzkoak, 9. artikuluan adierazten
duenez, kontratuan atxikitzen den klausulan edo, hala dagokionean,
alderdiek hartzen duten aparteko akordioan, kontratuzko edo kontratuz
kanpoko erlazio juridikoz lotuta dauden alderdiek lotura horren
ondorioz sor daitezkeen auziak konpontzeko arbitraje-forma aukera
dezakete.
Edozein kasutan ere, artikulu horretan ezartzen denez, alderdiek
sinatzen duten idatzizko euskarrian jaso beharko dute arbitrajehitzarmena. Hala nola, dokumentu pribatuan, gutunetan, telegraman,
edota, besteren artean, fax bidez. Beti ere, Legearen 2. artikuluak
xedatzen duenez, arbitraje-akordioa ez bada Zuzenbidearen arabera
xedagarriak ez diren materien ingurukoa, debekatuta baitaude horien
inguruko arbitrajeak.
Azkenik, Legearen 11. artikuluan adierazten denez, arbitraje bidez
erabakitzen den auzia ezingo dute auzitegiek aztertu, eta alderdiak
behartuta geratuko dira laudoak ezartzen duena betetzera. Kontrakoa
egiten saiatzen den alderdia beste alderdiak bazter dezake, deklinatoria
bidez.

2. Arbitraje motak
Arbitrajea sailkatzeko hainbat irizpide erabil daitezke; ondorioz,
60/2003 Legeak arbitraje motei egiten dien erreferentziak kontuan
hartuz, honako sailkapen hau proposatzen da:
1.- Arbitrajera eramaten den auzia erabakitzeko arbitroek ezarriko
duten eraentzaren arabera, arbitrajea zuzenbidezkoa edo ekitatezkoa
izan daiteke. Alde horretatik, Legearen 34. artikuluan xedatzen denez,
182

arbitroek bakarrik oinarrituko dute beren erabakia ekitatean, alderdiek
horrela adierazten dutenean. Beste kasu guztietan, arbitroek auzia
erabakitzeko kasuan ezar daitekeen eraentza juridikoa ezarriko dute.
2.- Arbitrajea erabakitzeko formari dagokionez, akordio bidezkoa edo
testamentu bidezkoa izan daiteke arbitrajea.
Arbitrajea akordio bidezkoa izango da, lehen aipatu dugunez, alderdiek
kontratatuan edo bestelako idatzizko euskarrian horrela erabakitzen
dutenean (Legearen 9. artikulua).
Arbitrajea, berriz, testamendu bidezkoa izango da, Legearen 10.
artikuluan xedatzen denez, nahitaezko oinordeko ez direnen artean edo
legatu-hartzailearen
artean
jaraunspena
banatzean
edo
administratzean sor daitezkeen auziak konpontzeko, arbitrajea
ezargarria izango dela erabakitzen bada testamentu bidez.
3.- Azkenik, arbitrajea nazioartekoa izan daiteke, Legearen 3.
artikuluan adierazten denez, honako baldintza hauetakoren bat
betetzen den kasuetan:
a.- Arbitraje-hitzarmena egitean, alderdiek hainbat estatutan beren
egoitza edukitzea.
b.- Alderdien egoitza den estatutik kanpo egotea akordioan ezarritako
arbitrajerako lekua, erlazio juridikoaren objektu diren betebeharren bat
betetzeko lekua edo, oro har, alderdien arteko erlazio juridiko beraren
jarduera.
d.- Alderdien arteko erlazio juridikoak eragina izatea nazioarteko
merkataritzan.

3. Arbitroak eta beren jarduerak
Legearen 13. artikuluan arbitro izateko gaitasunari egiten zaio
erreferentzia; zehazki, arauak xedatzen duenez, arbitro izateko gai dira
jarduteko gaitasuna duten pertsona fisikoak, beti ere, lankidetzaeraentzetan debekatzen ez bazaie. Era berean, pertsona juridikoak ere
arbitraje-lanetan aritu ahal izango dira. Izan ere, Legearen 14.
artikuluak jasotzen duenez, alderdiek honako erakunde hauei esleitu
ahal izango die arbitrajearen administrazioa eta arbitroen izendapena:
a.- Arbitraje-funtzioak egikaritu ahal dituzten erakunde publiko orori
eta, bereziki, Lehiarako Defentsarako Auzitegiari.
b.- Beren estatutuetan arbitraje-funtzioak jasotzen dituzten irabazi
asmorik gabeko elkarteei.
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Era berean, alderdiek erabaki ahal izango dute auzia erabakitzeko parte
hartuko duten arbitro bakoiti kopurua. Ezer erabakitzen ez duten
kasuetan, arbitroa bakarra izango da (Legearen 12. artikulua). Era
berean, arbitro horren edo horien izendapena egiteko, Legearen 15.
artikuluan aipatzen diren erregelak jarraitu beharko dira. Alegia:
1.- Arbitrajea zuzenbidezkoa bada, arbitroa jardunean dagoen abokatua
izan behar da.
2.- Akordio faltan, honako erregela hauei jarraituz aukeratuko dira
arbitroak:
a.- Arbitro bakarra denean, alderdiek eskatuta, eskuduntza duen
auzitegiak egingo du aukeraketa.
b.- Hiru arbitro direnean, alderdi bakoitzak bat izendatuko du eta
horiek hirugarrena aukeratuko dute. Azken horrek lehendakari-lanak
hartuko ditu. Alderdi bakoitzak eta, era berean, horiek izendatutako
arbitroek hogeita hamar egun izango dituzte bakoitzari dagokion
aukeraketa egiteko. Hala ez izatekotan, auzitegi eskudunak egingo du
izendapena horien ordez. Era berean, eskatzaileak edota demandatuak
bat baino gehiago direnean, eta ados jartzen ez badira alderdi bakoitzari
dagokion aukeraketa egiteko, izendapena auzitegi eskudunak egingo
du.
d.- Hiru arbitro baino gehiagoko arbitrajeetan, auzitegi eskudunari
dagokio izendapena egitea.
e. Aurreko kasuetan adierazi den moduan, izendapena auzitegi
eskudunak egin beharko balu, izendatu beharreko arbitro bakoitzeko
hiru pertsona proposatuko dira, azken aukeraketa zozketa bidez eginez.
Hala, zerrendak egitean, hala dagokionean, alderdiek arbitroen
ezaugarriei buruz ezarritako irizpideak kontuan hartu beharko dira eta,
era berean, beharrezko neurriak hartu beharko dira arbitroen
independentzia eta inpartzialtasuna bermatzeko.
Izendapena eginda, beharrezkoa izango da onarpena egitea. Legearen
16. artikuluan ezartzen denez, alderdien akordio faltan, hamabost
eguneko epea izango dute izendapenaren berri jaso eta hurrengo
egunetik zenbatzen hasita. Epea igarota, ez badute beren erantzuna
jakinarazi, ez dutela onartu ulertuko da.
Horrez gainera, Legearen 17.-19. artikuluetan, arbitroen abstentzio,
errekusatze eta enkaitze kausak jasotzen dira. Hala nola:
1.- Kontuan hartuz, aurreratu den moduan, arbitro guztiak
independenteak eta inpartzialak izan behar direla, arbitro gisa
aukeratutako pertsonek ezingo dute inolako lan edo erlazio pertsonalik
mantendu auzian parte diren alderdiekin. Horregatik, baldintza hori
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betetzen ez duen pertsona izendatzen bada, hark ez du onarpenik egin
beharko, kargua betetzera abstenituz. Era berean, eragozpena eratorria
balitz (alegia, onarpena eman eta gero sortua), aukera egongo da
arbitroaren errekusatzea eskatzeko. Era berean, errekusatzea posible
izango da, alderdiek arbitro izateko finkaturiko ezaugarriak betetzen ez
dituztenean. Horregatik, alderdi batek bakarrik eskatu ahal izango du
berak izendatutako arbitroaren errekusatzea, kausa izendapena egin
eta gero ezagutuko balu (Legearen 17. artikulua).
Errekusatzea alderdiek ezarritako prozeduraren bitartez baliozkotuko
da. Hala ere, akordio faltan, Legearen 18. artikuluan aipatzen den
prozedura ezarriko da. Hala nola, errekusatzea eskatzen duenak
hamabost egun izango ditu arrazoiak aurkezteko; baina errekusatzea,
berez, alderdiek, errekusatua izan den arbitroak edo, horien ezean,
gainerako arbitroek erabaki beharko dute. Hala ez bada, errekusatzea
galdatu duenak arbitraje-laudoa aurkaratu ahal izango du, akzioa
errekusatze kausa berberaren existentzian oinarrituz.
2.- Arbitro batek ezin dituenean bere funtzioak bete edo, beste
kausaren bat dela eta, ez baditu bidezko epean egikaritzen, bere kargua
utziko du, alde batetik, berorrek karguari uko egiten dionean edo, hala
dagokionean, alderdiek bere enkaitzea eskatzen dutenean. Aldiz,
ezintasuna edo borondatezko ez betetzerik balego, arbitroak ez badu
uko egiten eta alderdiak ez badira ados jartzean enkaitzea erabakitzeko
orduan, Legearen 19. artikuluan adierazten denez, ahozko epaiketan
erabakiko da.

4. Arbitraje-laudoa:
exekuzioa

elementuak,

inpugnazioa

eta

Arbitro bat baino gehiago izendatu direnean, arbitraje-laudoa gehiengoz
hartu beharko da, eta akordio faltan, lehendakariari egokituko zaio
erabakia hartzea. Hala ere, gerta daiteke arbitrajea bitartean alderdiak
laudoz jasoko den akordio batera heltzea ere, prozedurari amaiera
emanez (Legearen 35. eta 36. artikuluak).
Aurreko bi kasuetan, Legearen 37. artikuluan jasotzen diren epe, forma,
eduki eta jakinarazpen erregelak jarraitu beharko dira arbitraje-laudoa
ematerakoan:
1.- Alderdien akordio faltan, arbitroek laudo bakarra edo beharrezko
diren beste laudo partzial emango dituzte.
2.- Erabakia hartzeko —demanda eta erantzunak bildurik (Legearen 29.
art.)— sei hilabeteko epea izango dute. Hala ere, eta beti ere alderdiek
kontrakorik adosten ez badute, arbitroek beste bi hilabetez luzatu ahal
izango dute epe hori. Arbitroek ez badute epean laudorik igortzen,
arbitroen enkaitzea gertatuko da, alderdiek sinaturiko arbitraje185

hitzarmenaren efikazia mantenduz eta, beraz, beste prozedura bati
hasiera emateko aukera egonez, enkaitutako arbitroen erantzukizuna
galdatzeko aukera egoteaz gainera.
3. Arbitraje-laudoa idatziz jaso beharko da eta arbitro guztiek sinatu
beharko dute, bakoitzaren kontrako iritzia adierazteko aukera egonez.
Hala ere, arbitro bat baino gehiago daudenean, nahikoa izango dira
gehiengoen edo lehendakariaren sinadurak.
4.- Edozein kasutan, alderdiek erabakitako laudoa ez bada, arbitrajelaudoa motibatua izan behar da. Laudoan bertan adierazi behar da zein
datatan eta lekutan hartua izan den. Era berean, bertan jasoko dira
kostuak, arbitroen eta bestelako ordezkarien, defentsarien edo
erakundeen zerbitzu-sariak eta gastuak.
5.- Arbitraje-laudoa alderdiei jakinaraziko zaie, eta hura notario bidez
protokolizatzeko aukera egongo da.
6.- Era berean, Legearen 39. artikuluan adierazten denez, akordio
faltan, alderdiek aukera izango dute laudoa jaso eta hamar eguneko
epean laudoaren zuzenketak, argibideak edo osagarriak galdatzeko.
Arbitroek hamar egun izango dituzte, zuzenketak eta argibideak
emateko; osatzeko, berriz, hogei egun.
Arbitraje-laudoarekin bat, arbitraje-prozedurari amaiera eman ahalko
zaio alderdiek edo horietako baten batek uko egiten dionean eskaerari,
alderdien akordio bidez arbitrajea ezinezkoa denean, edo arbitrajejarduerekin jarraitzea zentzurik gabekotzat hartzen dutenean arbitroek.
Legearen 40. eta 41. artikuluetan adierazten denez, arbitrajearen
deuseztagarritasuna galdatzeko aukera dago, beti ere, honako kausaren
bat ematen denean:
a.- Arbitraje-hitzarmenik ez egotea edo baliozkoa ez izatea.
b.- Alderdi bati ez bazaio arbitro baten izendapena edo arbitrajeprozeduraren egintzaren bat jakinarazi. Edo, beste modu batera ere,
ezin izan baditu bere eskubideak defendatu.
d.- Arbitraje-laudoak erabakitzea alderdiek arbitrajepean jarri ez duten
objektua.
e.- Arbitroen izendapena edo arbitraje-prozedura ez etortzea bat
alderdiek erabakitakoarekin edo legeak zehaztutakoarekin.
f.- Arbitraje-laudoa
buruzkoa izatea.

arbitrajera

eraman

ezin

daitezkeen

g.- Arbitraje-laudoa ordena publikoaren aurkakoa izatea.
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materiei

Deuseztagarritasun-akzioa ezartzeko alderdiek bi hilabete izango
dituzte, laudoaren jakinarazpena edo zuzenketa, argibidea edo
osagarria jaso zutenetik zenbatzen hasita. Hala ere, Legearen 45.
artikuluan adierazten denez, arbitraje-laudoa exekutatuko da, nahiz eta
deuseztagarritasun-akzioa ezarri, beti ere alderdiak ez badu exekuzioa
etetea galdatzen, bidezko kauzioa aurkeztuz.
Era berean, laudoak gauza epaituaren efektuak sorrarazten dituenez,
haren aurka berrikuspenezko ezohiko helegitea soilik jarri ahal izango
da (Legearen 43. artikulua).
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32. IKASGAIA. MAILEGU-KONTRATUAK ETA LEASING
KONTRATUA
AURKIBIDEA. I. Mailegu-kontratua: kontzeptua, ezaugarriak eta izaera. II. Komodatua
edo erabiltzeko mailegua: 1. Kontzeptua eta ezaugarriak. 2. Efektuak eta iraungitzea.
3. Prekarioa: bere problematika. III. Mutuoa edo kontsumo-mailegua: 1. Kontzeptua
eta ezaugarriak. 2. Edukia. IV. Finantzaketa-kontratua: finantza-errentamendua edo
leasinga.

I.

Mailegu-kontratua: kontzeptua, ezaugarriak eta
izaera

Kode Zibilak bi mailegu mota jasotzen ditu mailegu kontzeptupean.
Alde batetik, komodatua, bestetik, mutuoa edo kontsumo-mailegua. Alde
horretatik, KZko 1740. artikuluak xedatzen duenez:
Por el contrato de préstamo, una de las partes entrega a la otra, o
alguna cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo y se la
devuelva, en cuyo caso se llama comodato, o dinero u otra cosa fungible,
con condición de devolver otro tanto de la misma especie y calidad, en
cuyo caso conserva simplemente el nombre de préstamo.
Mailegu mota horien ezaugarri komuna da, beraz, alderdi batek besteari
gauza ematen diola, epe batean itzul dezan. Ezberdintasuna, berriz,
gauzaren izaeran eta, ondorioz, horri ematen zaion erabileran datza.
Komodatuan, alderdi batek besteari gauza suntsikorra ematen dio, epe
zehatzean gauza erabil dezan, eta, ondoren, berari itzul diezaion.
Kontsumo-maileguan, berriz, dirua edo beste gauza suntsikorren bat
eman daiteke, horren espezie eta kalitate bereko beste horrenbeste
itzultzeko baldintzapean.
Kontratu horren izaera juridikoari dagokionez, historikoki mailegukontratua eraketarako traditioa galdatzen duten kontratuen artean
sailkatu izan da. Berez, maileguan emango den gauza suntsikorra edo
suntsiezina ematerakoan sortzen baita berau itzultzeko betebeharra.
Hala ere, mailegu-kontratua kontratu errealen artean sailkatzen duen
teoria hori berrikusia izan da gaur egun doktrinaren alde batetik,
mailegua adostasunezkoa izan daitekeela onartuz. Adibidez, bi
pertsonen artean mailegu-kontratua idatziz jasotzen denean, alderdien
emateko eta itzultzeko betebeharren inguruabarrak zehaztuz, baina
maileguan emango den gauza itzultzea berehalakoa izan gabe.

II.

Komodatua edo erabiltzeko mailegua

1. Kontzeptua eta ezaugarriak
Aurreratu dugunez, komodatua KZko 1740. artikuluan definitzen da,
kontratu horren bitartez, alderdi batek besteari gauza suntsiezina
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emanez, hark epe zehatzean gauza erabil dezan eta, ondoren, itzul
diezaion. Kontratu horren ezaugarri nagusiak dira, beraz, iraupen
mugatua duela eta dohainik lagatzen dela. Izan ere, KZko 1741.
artikuluak xedatzen duenez, ordainsaria badago, akordioak komodatu
izateari uzten dio. Kasu horretan, hitzarmenak beste kontratu baten
izaera hartuko du, ziur aski, errentamenduarena.
Kontratuaren iraupena alderdiek erabaki dezakete eta, hala ez bada,
KZko 1749. artikuluan adierazten denez, gauza zein erabileratarako
eman den maileguan, erabilera hori amaitu arte iraungo du kontratuak.
Hala ere, epea eta erabilera finkatu ez badute, tokiko usadioetara joko
da erabilera zehazteko edo, bestela, komodatugileari dagokio
erabakitzea.
Objektua, esan bezala, erabileragatik kontsumituko ez diren gauzek
osatzen dute. Haatik, berez, kontsumigarriak diren gauzak ere izan
daitezke kontratu horien objektu; gauza da alderdiek adosten duten
erabilerak ez jasotzea gauza kontsumitzeko ahalmena. Hala, adibidez,
Errioxako ardo botilak komodatu-kontratuaren objektu izango dira,
komodatudunak erakusketa bat egiteko hartzen baditu.
Alderdien gaitasunari dagokionez, kontratuen arau orokorrak ezarriko
dira, kontuan hartuz, komodatudunari gauzaren erabilera ematen zaion
heinean, komodatugileak horren erabilera xedatzeko adina ahalmen
izan beharko duela.

2. Efektuak eta iraungitzea
Kontratu honek zenbait eskubide eta, bereziki, obligazio sorrarazten
ditu alderdientzat. Zehazki:
a.- Komodatudunari dagokionez:
KZko 1741. artikuluaren arabera, komodatugileak gauzaren jabetza
mantentzen duen bitartean, komodatudunak gauzaren erabilera
eskuratzen du, baina ez fruituak.
Komodatudunak guraso on baten eginbide berarekin erabilera gauzatu
behar izateaz gainera, KZko 1743. artikuluak agintzen duenez,
komodatudunak gastu arruntak ordaintzeko beharra du, horiek
beharrezkoak badira gauza behar den moduan erabiltzeko eta
mantentzeko.
Era berean, gauza itzultzeko betebeharra ezinbestekoa izango da, KZko
1747. artikuluak ez baitio ahalmenik ematen gauza atxikitzeko,
komodatugileak zor diona ez ordaintzeagatik.
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Gainera, gauza erabiltzeko eta mantentzeko gastuak beharrezkoak
izateaz gainera, komodatudunak gauza galtzeko arriskua jasan beharko
du, honako kasu hauetan:
1.- Gauza zehatzari adostutakoa ez den beste erabilera bat ematen
badio, edo gauza bere eskuetan mantentzen badu hitzartutako epean
baino luzaroagoan, nahiz eta galera hori ezusteko kausaren ondorioz
gertatu (KZko 1744. artikulua). Hala ere, Picazoren ustez, KZko 1896.II
artikulua analogiaz ezarriz, komodatudunak ez du erantzukizunik
izango, ezusteko kasuan frogatuko balu ezustekoak modu berean
eragingo liekeela gauzei, horiek emailearen eskuetan egonez gero.
Aldiz, ez du gauzaren galeraren edo narriaduraren erantzukizunik
izango, horiek erabilera hutsaren ondorioz eta komodatudunaren
errurik gabe gertatu badira.
2.- Era berean, gauza tasazioarekin eman eta galtzen bada, nahiz eta
galera ezusteko kausaren ondorioz gertatu, komodatudunak prezioaren
gaineko erantzukizuna izango du, salbu eta esanbidez ituntzen denean
komodatudunak ez duela erantzukizunik izango.
Azkenik, KZko 1748. artikuluak xedatzen duenez, komodatudun bat
baino gehiago egonda, aurretik aipaturiko erantzukizuna solidarioa
izango da.
b.- Komodatugileari dagokionez
Printzipioz, komodatua aldebakarreko betebeharrak sortzen dituen
kontratua den heinean, ez ditu komodatugilearentzat betebeharrak
sortzen. Hala ere, KZko 1751. eta 1752. artikuluetan aurreikusten
denez, gerta daiteke kontratuzko erlazio juridiko horren garapenean
zenbait betebehar jaiotzea komodatugilearentzat ere. Zehazki:
1.- KZko 1751. artikuluaren arabera, komodatugileak ordaindu
beharko ditu kontratua bitartean mailegupeko gauza mantentzeko
beharrezkoak diren gastu bereziak.
Jakina den moduan, komodatudunak bakarrik ordaindu behar ditu
gastu arruntak. Hala ere, esan bezala, gastu bereziak komodatugilearen
esku geratuko dira; horretarako, beharrezkoa izango da, gastuak egin
baino lehen, komodatudunak komodatugileari jakinaraztea horiek
egiteko beharra, hark baimena edo ezezkoa eman dezan. Azken batean,
komodatua dohaineko kontratua den heinean eta gastuak bereziak
izanda, komodatugilea ez dago horiek jasatera behartua.
Hala ere, artikuluan xedatzen denez, komodatugileak gastuak ordaindu
beharko ditu, nahiz eta aldez aurretik horiek egiteko baimenik ez eman,
gastuok presazkoak izateagatik ezin zaionean arriskurik gabe itxaron
abisuaren emaitzari.
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2.- Era berean, komodatugileak erantzun beharko du, KZko 1752.
artikuluak xedatzen duenez, mailegupeko gauzak akatsak dituela
jakinik, ez badio horien berririk ematen komodatudunari, eta arrazoi
horren ondorioz komodatugileak kalteak jasan baditu. Azken horrek ez
ditu akats horiek ezagutu beharko, ezta horiek ezagutzeko aukerarik
izan ere.
Bukatzeko, komodatua iraungiko da akordio, usadio edo emango zaion
erabileraren bitartez ezarritako epea igarotzen denean. Hala ere,
aurreko irizpideen arabera ez bada komodatuaren iraupena zehaztuta
geratu (zalantza kasuetan, komodatuari egokitzen zaio frogabetebeharra), KZko 1750. artikuluak xedatzen duenez, komodatugileak
gauza erreklama dezake bere borondatez.
Era berean, ezarritako epea agortu baino lehen, badago komodatuari
amaiera emateko aukera ere, KZko 1749. artikuluaren arabera,
komodatugileari baitagokio, presazko beharrizana edukiz, gauza
itzultzea galdatzeko aukera.

3. Prekarioa: bere problematika
Prekarioari dagokionez, hainbat teoria aurki ditzakegu doktrina-mailan,
berez, Kode Zibilean araututa ez dagoen egoera edo erlazio juridiko
berezi hori definitzeko orduan.
Alde batetik, aipaturiko KZko 1750. artikulua abiapuntutzat hartuz,
prekarioa komodatu-kontratu mota zehatz gisa tipifikatzen da. Izan ere,
prekarioak suposatzen du gauza bat edukitzan ematea, jabeak edo
gauza eman duenak nahi izan arte. Alegia, epea edo, hobeto esanda,
erabilera edo xede zehatza jasotzen ez duten komodatu-kontratuak
prekario moduan sailkatu izan dira, eta horien bitartez gauzaren
edukitza eskualdatzen da, komodatugileak —epea igarotzea edo
erabilera ematea itxaron gabe—, gauza edozein unetan berreskuratzeko
aukera mantentzen duelako. Horrela, horien ustez, ez gara egongo
baimen-egoera soil baten aurrean, xedapen-egilearen eta prekaristaren
arteko akordioak, edukitzaren baimen soila baino gehiago suposatzen
duen erlazio juridikoa sortzea ahalbidetzen baitu (Lacruz).

Bestalde, doktrinaren beste zati baten ustez, prekarioa edukitzazko
egoera soila izango da, jatorria kontratuzkoa edo kontratuz kanpokoa
izanik. Haatik, prekarioan garrantzia ez du iturriak edo sortzeko
moduak, efektuek baizik (Picazo).

III.

Mutuoa eta kontsumo-mailegua
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1. Kontzeptua eta ezaugarriak
Aurreratu dugunez, mutuoan edo kontsumo-maileguan, maileguhartzailea eskuratzen duen gauzaren jabe bihurtzen da, horren espezie
eta kalitate bereko beste horrenbeste itzultzeko baldintzapean (KZko
1740. eta 1753. artikuluak).
Itzulketa egiteko, aurreko kasuaren moduan, epe bat ezarri behar da.
Era berean, iraupenezko kontratu bat izateaz gainera, mailegua
dohaineko-kontratua izan ohi da.
Hala ere, KZko 1755. artikuluaren kontrako irakurketa eginez,
interesen ordainketa ere itundu daiteke. Baina, KZko 1756. artikuluari
jarraiki, akordiorik ezean, mailegu-hartzaileak interesak ordainduko
balitu, ezingo ditu horiek erreklamatu, ezta kapitalari egotzi ere. Dena
den, Picazok adierazten duenez, legegileak artikulu horren bidez
adierazi nahi duena da ordainketa horrek aditzera ematen duela
alderdien artean interesen inguruko akordioa existitu dela, kontratuan
jasoa izan ez bada ere. Aurkako kasuan, interesak ordaindu behar ez
zituenak horiek ordaindu baditu, errakuntzan oinarrituz ordainketa
aurkara dezake, akordiorik egon ez zela frogatzen badu.
Izan ere, maileguen eremuan, interesen ordainketak historikoki
garrantzia izan du, lukuru-interesak ekiditea garai ezberdineko legeen
objektu izan baita. Hasiera batean, Eliza Zuzenbideak debekatu egiten
zuen interesak ordaintzea, maileguak ematen ziren kasuetan bekatuzko
jardueratzat hartuz. Judutarrek, berriz, jakina denez, Eliza katolikoaren
aginduak jarraitzen ez zituztenez, interesen ordainketa galdatzen zuten
maileguak ematen zituzten, erregearen baimenarekin; eta azken horrek
judutarren aldetik onurak eta abantailak lortzen zituen. Aro
modernoan, debekua desagerturik, hainbat lege onartu baziren ere
interesen erabilerari mugak ezartzeko asmoz, azkenean, 1856ko
martxoaren 14ko Legearen bidez, alderdiei askatasuna eman zitzaien,
kasu bakoitzean, merkatuaren egoeraren arabera eta, are gehiago,
mailegu-hartzailearen kaudimena kontuan hartuz, ordaindu beharreko
interesak finkatzeko. Dena den, mailegu-emaileak aurkitzen duen
lehentasun-egoera dela eta, hamarkada batzuk geroago, interesen
askatasunak ekar zezakeen lukurreria ekiditeko legea onartu zen.
Zehazki, 1908. urteko uztailaren 3an, Azkarate Lege ezaguna onartu
zen, lukuru-interesei aurre egiteko helburu finkoaz; eta honako hau
deklaratzen du bere 1. artikuluan:
Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés
notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado
con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino,
habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa
de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus
facultades mentales.
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Será igualmente nulo el contrato en que se suponga recibida mayor cantidad
que la verdaderamente entregada, cualesquiera que sean su entidad y
circunstancias. Será también nula la renuncia del fuero propio, dentro de la
población, hecha por el deudor en esta clase de contratos.

Era berean, Legea mailegu-kontratu guztiei ezar dakieke, berez,
Legearen 9. artikuluak xedatzen duenez:
Lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente
equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que
revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido.

Azkenik, aipatu beharra dago, lege honen aplikazioan hasierako
urteetako Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia anitz aurki badaiteke ere,
egun garrantzi praktikoa ahultzen joan zaiola, batez ere, epe luzerako
bereganatzen diren betebeharren kasuan, inflazioaren ondorio
negatiboak direla-eta. Hala ere, Azkarate Lege horrekin batera, gaur
egun ezinbestekoa da kontuan hartzea kontsumitzaileen eremuan
onartutako maileguei buruzko legea. 1986. urteko abenduaren 22an
onarturiko Europako Zuzentarauaren garapenean (1990eko otsailaren
22an aldatu zena), Espainiako Gobernuak Kontsumo Kredituari
buruzko 7/1995 Legea, martxoaren 23koa, onartu zuen.
Legearen 1. artikuluan xedatzen denez, hura ezargarria izango da:
1. La presente Ley se aplicará a los contratos en que una persona física o
jurídica en el ejercicio de su actividad, profesión u oficio, en adelante
empresario, concede o se compromete a conceder a un consumidor un crédito
bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito o cualquier
medio equivalente de financiación, para satisfacer necesidades personales al
margen de su actividad empresarial o profesional.
2. A los efectos de esta Ley se entenderá por consumidor a la persona física
que, en las relaciones contractuales que en ella se regulan, actúa con un
propósito ajeno a su actividad empresarial o profesional.
3. No se considerarán contratos de créditos los que consistan en la prestación
de servicios, privados o públicos, con carácter de continuidad, y en los que
asista al consumidor el derecho a pagar tales servicios a plazos durante el
período de su duración.

Bestelako inguruabar batzuen artean, Legeak honako aukera hauek
aurreikusten ditu bere efektuen artean:
1.- Ezin izango da, mailegu-hartzailearen kaltetan, maileguaren azken
zenbatekoa aldatu, alderdiek idatziz horrela adostu ez badute. Hala
dagokionean, aldatzeko aukerarik egotekotan, beharrezkoa izango da
objektiboan den erreferentzia-indize baten arabera egitea (Legearen 8.
artikulua).
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2.- Kontsumitzaileak edozein unetan itzuli ahal izango du maileguan
jasotako zenbateko guztia, soilik legearen arabera adostutako
penalizazioa ordaintzera behartua geratuz (Legearen 10. artikulua).
3.- Enpresariak zor ez zaiona kobratzen badu, interes legala ordaintzera
behartua geratuko da, eta baita maltzurkeria edo eginbide faltagatik
sortutako kalteak ordaintzera ere (Legearen 13. art.).

2. Edukia
Mailegu-hartzailearen betebeharrei dagokionez, Kode Zibileko eraentza
berezi horrek arau bakarra jasotzen du, KZko 1754. artikuluan; eta
gainerako guztian ezargarria da betebeharren teoria orokorra:
KZko 1754. artikulua: Kode honetako 1170. artikuluan
xedaturikoak arautzen du dirua maileguan hartzen duenaren
betebeharra.
Maileguan emandakoa beste gauza suntsikorren bat edo txanpon bihurtu
ez den metal kopurua bada, zordunak jasotakoaren espezie eta kalitate
bereko beste horrenbeste zor du, nahiz eta horren prezioak aldakuntzak
izan.

IV. Finantzaketa-kontratua: finantza-errentamendua
edo leasinga: eraentza juridikoa
Leasing edo finantza-errentamendua kontratu atipiko eta sui generis bat
da, aldi berean hainbat forma jasotzen dituena. Ezagunena finantzaerrentamendua edo leasinga bada ere, horrekin batera erabiltzen dira
ondasun higiezinen leasinga edo lease-back deiturikoak ere.
Finantza-errentamendua era honetan defini genezake: «Alderdi batek
(leasing-sozietateak) beste alderdiari, epe zehatz baterako eta modu
errebokaezinean, hirugarren bati erositako ondasun higigarriaren
erabilera lagatzen dio, aldi berean gauza horrekiko jabetza mantenduz.
Era horretan, beste alderdi horrek epekako interesak eta komisioa ere
barneratzen duen errenta ordaindu beharko dio leasing sozietateari,
ezarritako epeak dirauen bitartean; hori bukatzean, alderdi horrek
aukera izango du gauza itzultzeko, kontratua berritzeko errenta
baxuago bategatik, edo objektuaren salerosketa gauzatzeko, gauzak
duen salneurriari epeka ordaindutako kanona kenduz».
Hortaz, leasing-kontratuaren deskripzio horretan azpimagarriak dira
honako inguruabar hauek:
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Alde batetik, hiru subjektuk parte hartzen dute erlazio juridiko
horretan: leasing-sozietateak, gauza aurreko horri saltzen dion
hirugarrenak eta, azkenik, gauzaren erabiltzaileak.
Bestalde, ez gaude subjektu edo egoera anitz jasotzen dituen kontratu
bakarraren aurrean, baizik eta bi kontratu independenteren aurrean,
nahiz eta beren artean nolabait erlazionatuta dauden, lortu nahi den
xedearen ikuspuntutik. Lehenik eta behin, geroago leasinga
ahalbidetzen
duen
salerosketa-kontratua
egiten
da
leasingsozietatearen eta hirugarrenaren artean. Bigarrenik, horren ondorioz,
leasing-sozietateak erositako gauza hori erabiltzen eta gozatzen lagatzen
dio erabiltzaileari, kostuzkoa den leasing edo finantza-errentamendu
kontratuaren bitartez.
Aurreratu den moduan, finantza-errentamendu hori, berez, nahiz eta
salerosketa- edo errentamendu-kontratuekin parekatu nahi izan den,
kontratu atipikoa da, denboraren poderioz, zenbait legetan partzialki
arautua izan dena. Alegia, kontratuak ez du gaur egun oinarrizko
eraentza bat, beste kontratu tipikoekin gertatzen den legez, baizik eta
lege edo arau ezberdinek, duten objektuari begira, leasing horren
arauketa berezia eta partziala jasotzen dute. Hala gertatzen da,
adibidez, 1988ko uztailaren 29ko Legearekin, kredituzko entitateen
diziplina eta parte-hartzeari buruzkoa, edo aurretik ikasitako 28/1998
Legearekin, ondasun higigarrien epekako salmentei buruzkoa.
Horrez gainera, kontratua alderdiek zehazten dutenaren arabera
arautuko da eta, akordio faltan, merkataritza-leasingaren kasuan,
merkataritza-kodeak arautzen duenaren arabera. Hala dagokionean,
merkataritza-eraentzaren araudi subsidiario moduan, edo merkataritzaleasinga ez den kasuetan, Kode Zibileko eraentza ezarriko da, kasukasu, analogo suerta daitezkeen salerosketa, errentamendu edo
bestelako kontratu tipikoen eraentza ezarriz. Era berean, aipatu
beharra dago leasing-kontratuak, askotan, atxikitze-kontratuen
barnean sar daitezkeela, leasing-sozietateak kontratuan jasoko diren
baldintzak (epea, komisioa, interesak, kanona…) inposatzen dituen
heinean.
Amaitzeko, hasieran aipaturiko beste leasing motei dagokionez,
finantza-errentamenduekin alderatuz, ondasun higigarrien leasingaz
gainera, ondasun higiezinekin egiten den leasinga dago, Jabetza
Erregistroan inskriba daitekeena (HL 2.5, 1. eta 2. artikuluak eta EH 7.
eta 14. artikuluak). Bestalde, lease-back kontratuan, ondasun baten
jabeak, likidezia lortzeko, leasing-sozietateari saltzen dio gauza, azken
horrek, salerosketa-kontratu berean, gauza aurreko jabeari itzuliz
gozatzeko eta erabiltzeko, kanon baten truke, eta epe zehatz batean
gauza berreskuratzeko aukera eskainiz.
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33. IKASGAIA. KONTRATU ALEATORIOAK EDO
AUSAZKOAK
AURKIBIDEA. I. Ausazko kontratuak: kontzeptua eta motak. II. Joko- eta apustukontratuak. III. Mantenu-kontratua, 41/2003 Legearen, azaroaren 18koaren ondoren.
IV. Biziarteko errenta-kontratua: 1. Kontzeptua. 2. Ezaugarriak. 3. Iraungitzea.

I.

Ausazko kontratuak: kontzeptua eta motak

Berez, KZko 1790. artikuluan dugu ausazko kontratuen definizioa,
nahiz eta, azalduko denez, kontzeptu horrek ez balio ausazko kontratu
mota guztientzat.
KZko 1790. artikuluaren arabera:
Por el contrato aleatorio, una de las partes, o ambas
recíprocamente, se obligan a dar o hacer alguna cosa en equivalencia de
lo que la otra parte ha de har o hacer para el caso de un acontecimiento
incierto, o que ha de ocurrir en tiempo indeterminado.
Zalantzazko jasotzeari edo epe zehaztugabean jazo beharrekoari
erreferentzia egitea da kontratu mota horiei ausazko izaera esleitzen
dien ezaugarria. Era horretan, kontratu horien edukia —eta ez
existentzia, alderdiak eraketatik behartuta geratzen baitira— lotuta
geratzen da zalantzazko gertakizunari edo epeari. Horren arabera ezarri
ahalko da nor den hartzekoduna edota zorduna (adibidez, jokoan edo
apustuan) edo, hala dagokionean, obligazioa iraungita dagoen ala ez
(adibidez, biziarteko errenta-kontratua). Horrez gainera, ausazko
egoerak kutsu ekonomikoa izango du mota horretako kontratu
guztietan, alderdiek irabazia edo galera jasateko arriskua bereganatzen
baitute, zalantzazko gertakizunaren emaitza edo epea zehazten ez bada.
Hala ere, aurreratu dugun moduan, orain aipaturiko kontzeptua eta
ezaugarriak ezin daitezke ausazko kontratu guztietan ezarri; berez,
jokoan eta aseguru-kontratuetan bakarrik dira baliagarri. Bi kontratu
mota horietan, alderdi batek zerbait egitera behartzen du bere burua
zalantzazko gertaeraren emaitzaren arabera (apustua), edo, berez,
etorkizuneko gertakaria ematean (aseguruan, istripua edo heriotza
gertatzean), nahiz eta, era berean, azken kasu horretan, beste alderdiak
ere kontratua eratzen denetik betebeharra betetzen duen (kuota
ordaintzea). Biziarteko errentan edo mantenu-kontratuetan, berriz,
alderdi bat prestazioa betetzen hasten da etorkizuneko gertakaria sortu
arte, beste alderdiak hari dagokiona kontratua eratzean betez.

II.

Joko- eta apustu-kontratuak

Kode Zibilak ez ditu, berez, joko- edo apustu-kontratuak arautzen,
baizik eta horien ondorioz gerta daitezkeen efektuez arduratzen da.
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Zehazki, Kode Zibileko 1798. eta 1801. artikuluek arautzen dituzte zori, ausa-, adur-jokoetan eta debekaturik ez dauden jokoetan ezar
daitezkeenak. KZko 1798. artikuluaren arabera, legegileak ez du
akziorik ematen zori-, ausa- edo adur-jokoetan irabazitakoa
erreklamatzeko baina, hala dagokionean, galtzaileak bakarrik eska
dezake bere borondatez ordaindutakoa itzultzeko adin txikikoa edo
ezgaia den kasuetan, edo beste alderdiaren dolua gertatu bada.
Horrez gainera, debekatuta ez dauden jokoei buruz, KZko 1800. eta
aipaturiko 1801. artikuluek honako hau xedatzen dute. Bere aldetik,
KZko 1800. artikuluan definitzen dira debekatuta ez dauden jokoak
zein diren. Artikulu horren arabera, ez dira debekatzen gorputza
lantzeko joko lagungarriak, besteak beste, armak erabiltzen trebatzea,
oinez nahiz zaldiz lasterketak egitea, gurdi-lasterketak egitea, pilotan
jokatzea, eta horien antzeko helburuak dituztenak. Hortaz, aurkako
irakurketa eginez, debekatuta egongo dira zori, ausa edo adur hutshutseko jokoak, beti ere, arau ezberdinek eta leku zehatzetan aurrera
eramateko baimenduta dauden zori-, ausa- edo adur-jokoak ez badira.
Ildo horretan, KZko 1801. artikuluak xedatzen duenez, norbaitek
zerbait galtzen badu debekaturik ez dagoen joko edo apustuan, zibilki
behartua geratuko da. Hala ere, agintaritza judizialak demanda ezets
dezake jokoan edo apustuan jarritako kopurua gehiegizkoa denean,
edo, era berean, betebeharra urri dezake, horrek familiako guraso on
batek izango lituzkeen usadioak gainditzen dituen neurrian.
Azkenik, apustuari dagokionez, KZko 1799. artikuluaren arabera,
apustuei ezarriko zaie jokoei ezar dakiekeen eraentza bera. Era berean,
debekatuta dauden jokoekin antzekotasuna duten apustuak
debekatuko dira. Hala ere, horrek ez du adierazi nahi jokoa eta apustua
parekatu behar direnik. Alde batetik, Kode Zibilak berak, nahiz eta
eraentzak berdindu, bien artean bereizi egiten baitu. Bestalde, apustu
guztiak ez dira egiten joko baten emaitzari begira, posible baita
alderdiek beren ezagupenen araberako apustuak egitea.

III.

Mantenu-kontratua, 41/2003 Legearen, azaroaren
18koaren ondoren

Mantenu-kontratua, 41/2003 Legea, azaroaren 18koa, ezgaien ondarea
babesteari buruzkoa, onartu zenetik jaso zen Kode Zibileko arauketan.
Ordura arte, Kode Zibilean aurreikusten zen mantenua ordaintzeko
betebehar bakarra da Kode Zibileko 142. eta hurrengo artikuluetan
arautzen den ahaideen arteko legezko mantenua, familia-zuzenbidearen
eremuan jasotzen dena, hain zuzen ere.
Mantenu-kontratua KZko 1791.-1796. artikuluetan arautzen da. Hala
ere, artikulu horietan alderdien borondate-autonomiari garrantzi
handia ematen zaion heinean, gehienetan, kontratua araututa geratuko
da, lehenik eta behin, alderdiek adostutakoaren arabera, eta bigarrenik,
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beti ere itun horren faltan, Kode Zibileko eraentzari jarraiki. Azken
arauketa horri dagokionez, ezinbestekoa da kontuan hartzea, KZko
1791.-1796. artikuluen eraentzaz gainera, KZko 153. artikuluak ere
legezko mantenu-betebeharraren eraentza adostasunezko mantenukasuetara zabaltzen duela, ordezko arauketa moduan bada ere.
Horrela, doktrinak zehazten duenez, lehenik eta behin, alderdien
akordio faltan, KZko 1791.-1796. artikuluetako eraentza ezarriko da
eta, osatzeko beharrezkoa den kasuetan, KZko 142. eta hurrengo
artikuluetakoa.
KZko 1791. artikuluan deskribatzen denez, mantenu-kontratuaren
bidez alderdietako batek betebeharra hartzen du, beste bati etxebizitza,
elikagaiak eta mota guztietako laguntzak emateko bizitza osoan zehar,
horren truke, kapital bat jasoz edozein motatako ondasun eta
eskubideetan.
Xedapenak eskaintzen duen deskripzio horretatik ondoriozta
daitekeenez, mantenu-kontratuan parte hartuko dute, alde batetik, era
jarraituan eta onuraduna bizi den bitartean, kapital baten truke
mantenua ordaintzeko betebeharra bereganatzen dutenak; bestetik,
kapitala ordaintzera behartzen dena, berez, mantenua jasoko duen
pertsona izan daitekeena ala ez; esanbidez ez bada ere, onartuta dago
hirugarren baten onuran eratzen den mantenu-kontratua.
Kontratua, beraz, adostasunezkoa, aldebikoa eta sinalagmatikoa,
kostuzkoa eta ausazkoa da. Pertsona bati asistentzia emateko
helburuarekin sortua.
Berez, mantenuaren kalitatea eta norainokoa, KZko 1793. artikuluan
adierazten denez, kontratuan adierazten dena izango da. Eta, beraz,
ahaideen arteko legezko mantenu-betebeharrarekin alderatuz, alderdiek
kontratuan hala adierazten ez badute, eduki eta hedadura horretan ez
dute eraginik izango behartuaren ondarean gertatutako gorabeherek eta
beharrizanek, ezta mantenua jasotzen duenaren ondasunetan
gertaturikoek ere. Dena den, KZko 1792. artikuluak salbuesten duenez,
mantenua ematera behartua dagoena hiltzen bada, edo inguruabar
larriren bat gertatzeagatik, alderdien arteko —alegia, behartuaren eta
onuradunaren arteko— elkarbizitza ezinezkoa bada, horietako
edozeinek eska dezake hitzartutako mantenua pentsio baten bitartez
ordaintzea. Era horretan, pentsio hori ordainduko da kontratuan
zehazturiko forma eta epeetan edo, akordio faltan, auzitegietan
erabakitzen den moduan.
Horrez gainera, mantenua eraturik, behartuak beteko ez balu, KZko
1795. artikuluan xedatzen denez, honako aukera hauek esleitzen
zaizkio onuradunari:
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Alde batetik, KZko 1792. artikuluak eskaintzen dion aukeraz gainera,
mantenua betetzeko eskatu ahal izango du, demandaren aurretik sortu
den mantenua ordaintzea barne.
Bestetik, kontratua suntsiarazteko galdatzea. Kasu horretan, KZko
1796. artikuluan zehazten denez, onuradunak onura bat atera beharko
du, gutxienez, bizitzeko geratzen zaion denboran zehar antzeko pentsio
bat berriz eratzeko balio izan beharko duena.
Aipatu beharra dago baita ere, KZko 1794. artikuluak mantenua
iraungitzeko beste kausa bat jasotzen duela, mantenua onuradunaren
heriotzarekin bat iraungitzen dela deklaratzean. Heriotza hori, era
berean, oinarrizkoa izango da mantenua ordaintzera behartuak
irabaziren bat lortu duen edo ez jakiteko. Alegia, onuradunaren bizitzan
zehar ordaindutako pentsio kopuruak behartuak hasieran jasotako
kapital kopurua gainditzen duen edo ez ezagutzeko. Hala ere, KZko
1794. artikuluak ez duenez iraungitzeko kausen numerus clausus
zerrenda bat ezartzen, mantenu-kontratua KZko 1156. artikuluan
jasotzen diren bestelako iraungitze-kausaren bat ematean iraungiko da.
Azkenik esan, KZko 1797. artikuluan, mantenu-betebeharraren efikazia
hirugarrenen aurrean bermatzeko dauden aukerak jasotzen direla. Ildo
horretan:
Alde batetik, onuradunak mantenuaren truke eskualdatutako
ondasunak eta eskubideak Jabetza Erregistroan jasotzeko modukoak
dira, mantenua eratzean alderdien arteko ituna inskribatuz, beti ere,
itun horretan ordainketa ezari esanbidezko baldintza suntsiarazlearen
izaera ematen bazaio.
Bestetik, eskubidea bermatu ahal izango da, baita ere, Hipoteka
Legearen 157. artikuluan jasotzen den hipoteka-eskubidearen bidez.

IV.

Biziarteko errenta-kontratua

1. Kontzeptua
KZko 1802. artikuluaren arabera, biziarteko kontratuak zorduna
behartzen du urteko pentsioa eta korrituak ordaintzera, pertsona zehatz
baten edo batzuen bizitzan, ondasun higigarriz edo higiezinez osaturik
kapital baten truke.
Maileguarekin gertatzen den bezala, doktrina-mailan biziarteko errentakontratua kontratu errealen eta, beraz, aldebakarrekoen artean jaso da
(pentsioa ordaintzeko berezko betebeharra, kapitala ematearekin bat
sortzen baita). Hala ere, gaur egun, kontratu errealen existentziaren
krisialdia dela eta, biziarteko errenta-kontratuaren adostasunezko
izaera goraipatu da, bi alderdiontzat betebeharrak sortzen dituena
(kapitala ematekoa eta pentsioa ordaintzekoa).
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2. Ezaugarriak
Biziarteko kontratuetan bi alderdi bereizten dira:
Alde batetik, errenta ordaintzera behartua, era berean, errenta
ordaintzeko kargarekin ondasun higigarrien zein higiezinen kapitala
jasoko duena. Hala ere, Díez Picazoren ustez, nahiz eta KZko 1802.
artikuluan ondasun higiezinei eta higigarriei erreferentzia egin, ez da
arazorik egongo eskubide errealez edo kreditu-eskubidez osatua badago
kapital hori.
Errenta ordaintzeko modua ere alderdiek zehaztuko dute kontratuan,
dirua izatekotan, egonkortasun-klausulak barneratzeko aukera egonez.
Hala ere, KZko 1806. artikuluak xedatzen duenez, errenta jasotzen
duena hil den urteari dagokion errenta ordainduko da, pertsona horrek
bizirik egin dituen egunen arabera. Baina, errenta epe aurreratuetan
ordaindu behar bada, osorik ordainduko da pertsona horren bizitzan
hasitako epearen zenbatekoa.
Azkenik esan, KZko 1807. artikuluan dohaineko biziarteko errentak
onartzen direla, zeinetan, errenta ordaintzera behartuak ez baitu
kapitala jasoko ordainketa horien truke. Izan ere, behartuak
onuradunari, dohaineko tituluz, bere ondaretik errentak jasotzeko
kreditu-eskubidea esleitzen dio. Hala ere, KZko 1807. artikulu horretan
xedatzen denez, behartuak erabaki dezake errenta hori ez dela
enbargopean geratuko onuradunaren betebeharren ondorioz.
Bestetik, errentaren onuraduna, kapitala xedatu zuena edo beste
hirugarren bat izan daiteke. Izan ere, KZko 1803. artikuluak adierazten
duenez, errenta pertsona baten edo batzuen mesedetarako era daiteke.
Era berean, azken artikulu horrek, errenta noren onuran ezar daitekeen
ezartzeaz gainera, errenta ordaintzeko betebeharraren iraupena
zehazteko irizpideak ere jasotzen ditu. Ildo horretan adierazi behar da,
kapitala ematen duen pertsonaren bizitzaren gainean, hirugarren
pertsonaren gainean edo zenbait pertsonaren bizitzaren gainean era
daitekeela betebehar hori.

3. Iraungitzea
Kontratuen bestelako inefikazia kausez gainera, KZko 1804.
artikuluaren arabera, deuseza izango da biziarteko errenta, berori
pertsona baten bizitzaren gainean eratu, eta pertsona hori emate-unean
hilda badago, edo, une berean, pertsona hori gaixorik egon eta
gaixotasunak haren heriotza badakar emate-dataren hurrengo hogei
egunetan.
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Era berean, KZko 1805. artikuluan ez-betetze kasuetan suntsiaraztea
galdatzeko aukera baztertzen bada ere, hori eskatzeko aukera egongo
da, beti ere, alderdiek esanbidez horrela erabakitzen dutenean (AGE,
1998ko apirilaren 23koa, RJ 1998\2599). Alegia, aipaturiko artikuluak
aditzera ematen du, akordio faltan, ordainketa ezak ez duela biderik
ematen itzulketa eskatzeko; ezta, beraz, emandako kapitalaren jabetza
berreskuratzeko ere. Baizik eta, onuradunak eskubidea izango du,
atzeratutako errenten ordainketa eta bihar-etzikoen aseguratzea
epaiketa bidez erreklamatzeko bakarrik. Baina, esan bezala, horrek ez
du adierazi nahi, alderdiek horrela ituntzen badute, suntsiaraztea eska
ezin daitekeenik.
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