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OBLIGAZIOZKO
ELEMENTUAK

ERLAZIOA:

KONTZEPTUA

ETA

1. Kontzeptua
Obligazioa zer den zehaztea ez da erraza; esanahi juridikoa ez ezik,
eduki soziala zein morala duen terminoa baita. Euskarri didaktiko
honek, hala ere, obligazioa ikuspuntu juridikotik soilik aztertzen du, eta
horretan sakontzeko asmoz eginda daude hurrengo orrialdeak.
Egungo Zuzenbide zibilean erabiltzen dugun ‘obligazio’ terminoaren
esanahia zehazteko, Erromatar zuzenbideak erabiltzen zuena
erabilgarria suertatzen da abiapuntu gisa (Instituta 3,13,1): obligazioa
Zuzenbidezko lotura da, gure hiriaren legeen arabera gauza bat ematera
behartzen gaituena. Lehenengo definizio horren bertutez, obligazioak
pertsonaren askatasun-eremua murrizten du, hark legearen aurrean
jarrera jakin bat bere gain hartzen duen heinean. Obligazioaren edukia
ez betetzeak ondorio larriak zekartzan Erromatar zuzenbide klasikoan:
behartua obligazioaren onuradunaren menpe gera zitekeen, horrek
hura preso edo esklabo egiteko aukera baitzuen, baita erailtzeko ere.
Obligazioak bere gain hartzen duenaren askatasun-eremua murrizten
duelako oinarrizko ideia horrek iraun egin zuen denboran zehar.
Baina, jada, Erromatar zuzenbide postklasikoan, obligazioa ez
betetzeagatik ez zuen behartuak berak erantzuten, beraren ondareak
baizik. Erantzukizuna, pertsonala izatetik ondarezkoa izatera pasatu
zen, behartuaren bizitza edo askatasuna tartean sartu gabe. Egun ere,
hala gertatzen da. Testuinguru horretan, argigarria da 1889ko Kode
zibilak 1.088. artikuluan obligazioaren edukiari buruz ematen duen
ideia: toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa.
Obligazioak, beraz, jarrera positiboa edo negatiboa dakar beti berekin:
positiboa, zerbait ematea edo egitea; negatiboa, zerbait ez egiteko
beharra. Obligazioaren ideiak, beraz, zordunaren ideia dakarkigu:
obligazioa bere gain hartzen duena zorduna da, legearen aurrean.
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Baina KZeko 1.088. artikuluak zordunaren ikuspuntua soilik jasotzen
du. Eta obligazio orok, zordunarekin batera, hartzekodunaren posizioa
sorrarazten du: norbait zerbait ematera, egitera edo ez egitera behartuta
badago (zorduna), beste norbaiten onurarako izango da (hartzekoduna).
Horregatik, KZeko 1.088. artikuluaren ikuspuntu partziala osatzeko,
honela definitu du PUIG I FERRIOLek obligazioa: la obligación jurídica
supone siempre establecer una relación entre la persona hasta aquí
considerada, el deudor, frente a otra persona, el acreedor, que ostenta el
derecho a exigir en su propio interés o beneficio la conducta o deber de
prestación que frente a él ha asumido el deudor u obligado.
Hartzekodunaren aipamena KZeko hainbat artikulutan agertzen da,
izatez: emateko obligazioei dagokienez, 1.096.1 eta 2 eta 1.167.
artikuluetan; egiteko obligazioen eremuan, 1.098.1 eta 1.161.
artikuluetan; eta ez egitekoetan, 1.099. artikuluan.
Hala, bi posizio juridiko hauek eratzen dute obligaziozko erlazioa:
zordunarena eta hartzekodunarena. Zordunak obligazioa betetzeko
beharra du eta hartzekodunak, berriz, hori galdatzeko eskubidea.
Zordunaren obligazioak eta hartzekodunaren eskubideak osatzen dute,
beraz, obligaziozko erlazioa, eta obligazioa bera izango da zordunak bete
behar duena. Obligazioa dagoelako existitzen da hura galdatzeko
eskubidea.
2. Ezaugarriak
Azter ditzagun, segidan, obligaziozko erlazioaren ezaugarriak.
a) Erlatiboa
Obligaziozko erlazioa erlatiboa dela esaten denean, zordunaren eta
hartzekodunaren artean soilik sortu eta garatzen dela azpimarratu nahi
da. Horregatik esaten da erlatiboa dela, erlazioa osatzen duten aldeei
bakarrik dagokielako. Beraz, arau orokor gisa, hartzekodunak bere
eskubidea gauzatzeko zordunari soilik galda diezaioke horrek bere gain
hartu duen obligazioa, eta, zordunak hartzekodunaren onurarako bete
beharko du agindutako jarrera, positiboa zein negatiboa. Hala,
obligaziozko erlazioak ez du hirugarrenen esfera juridikoan eragin
zuzenik, hura res inter alios acta baita horientzat. Hala ere, gerta liteke
obligaziozko erlazioaren barruan, zorduna hartzekoduna izatea eta
hartzekoduna zorduna izatea, aldi berean. Biek izango dute, hala,
obligazio bat betetzeko beharra eta bestearena galdatzeko eskubidea
[adb: salerosketa kontratuan, eroslea eta saltzailea. Biak dira zordunak;
batak gauza eman behar dio erosleari, eta horrek saltzaileari
adostutako prezioa. Biak dira hartzekodunak, era berean, batak gauza
ematea galda baitezake, eta besteak, prezioa ematea].
Edonola ere, aipatutako erlatibotasuna ez da erabatekoa, obligaziozko
erlazioek maiz hirugarrenen esfera juridikoan eragina baitute, zuzenki
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nahiz zeharka. Batzuetan, obligazioaren edukia bera hirugarren baten
alde jarrera bat betetzean datza (hirugarrenaren aldeko kontratua,
KZeko 1.257.2 art). Bestetan, berriz, obligaziozko erlazioaz baliatuta,
hartzekodunak eskubide erreal bat eskuratzen du, eta horrek, jada,
erga omnes eragina izango du hirugarrenen aurrean [adb: salerosketa
kontratua obligaziozko erlazioa da, zordunaren eta hartzekodunaren
artean eragin zuzena duena, hots, eroslearen eta saltzailearen artean.
Baina obligaziozko erlazio hori dela-eta, erosleak erositakoaren jabetzaeskubidea eskuratzen du eta saltzaileak prezioarena, erga omnes
eragina duen eskubidea, hain zuzen ere, besteak beste, errebindikazioakzioarekin eta edukitza-akzioekin babestua dagoena]. Hona hemen,
obligaziozko harremanen eta eskubide errealen arteko lotura, haiek
horiek transmititzeko bide diren heinean.
b) Lotura juridikoa
Obligaziozko erlazioa, beraz, zordunak bete behar duen obligazioaren
eta hartzekodunak hura galdatzeko duen eskubidearen batura da.
Zordunak hartzekodunari zerbait eman behar dio, edo beraren alde
zerbait egiteko edo ez egiteko beharra bere gain hartzen du (KZeko
1.088. art); hartzekodunak, zordunari obligazioa betearazteko
eskubidea du, ondorioz. Hala, erlazioa juridikoa dela esaten dugunean,
ordenamendu juridikoaren esku-hartzeaz ari gara. Zordunak obligazioa
betetzen ez badu, hartzekodunak legearen babesa izango du, bere
eskubidearen oinarrian, eta legeak zordunari obligazioa betearazteko
bideak aurreikusten ditu (Kode zibila: IV. Liburua, I. Titulua).
Obligazioa betetzea edo ez betetzea ezin da, beraz, zordunaren esku
geratu (KZeko 1.115. art). Ordenamenduari esker, hark bere gain
hartutako obligazioak balio juridikoa izatea bermatzen da, eta
obligazioa juridiko bihurtzen; horren ondorioz, baita zordunaren eta
hartzekodunaren artean sortutako lotura ere.
Hala, zordunak obligazioa bere borondatez betetzen badu, hori iraungi
egingo da legearen begietan. Betetzen ez badu, hartzekodunak bere
eskubidea egikari dezake eta zorduna betetzera behartu. Baina
hartzekodunak ezingo du bere kabuz, legedia alde batera utziz, zorduna
betetzera behartu. Organo judizialak erabili beharko ditu betetzea
galdatzeko, bere eskubidea egikaritzeko ordenamenduak babesa
emango baitio baldin eta ordenamenduak berak ezarritako bideak
erabiltzen baditu. Dagokion prozedura judizialari jarraitu beharko zaio
epaiaren bidez epaileek hartzekodunaren eskubidea behar den bezala
bermatzeko. Epaia zordunaren aurkakoa bada, horren ondarearen
kontra joko dute epaileek, hartzekodunaren eskubidea dela medio,
zordunak hartzekodunari zor diona dirutan ‘kobratzeko’. Horixe
azpimarratzen du, hain justu, KZeko 1.911. artikuluak: del
cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus
bienes, presentes y futuros.
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c) Aldi baterako lotura
Eskubide erreal batzuekin gertatzen ez den bezala (zortasunek,
zentsuek eta jabetza-eskubideak betirako irauteko joera dute),
obligaziozko loturak aldi baterakoak dira, mugatuak. Hala zehazten du
Kode zibilak: 1.089. artikuluak obligazioaren iturriak azaltzen baititu,
eta 1.156. artikuluan, berriz, hori iraungitzeko kausak. Hasiera eta
amaiera dute obligaziozko erlazioek, beraz.
Bestalde, denborak obligazioetan betetzen duen funtzioari erreparatuz,
obligazioak berehalakoak edo iraunkorrak izan daitezke. Lehenengoak,
aldi berean sortu eta iraungi egiten dira, eta bigarrenak, berriz,
denboran zehar luzatu egiten dira, obligazioa sortzen denetik
iraungitzen den arte denbora-tarte bat igarotzen baita. Aurrerago
jorratuko ditugu obligazio horien arazoak.
d) Ondarezkoa
Nahiz eta Kode zibilak ez duen, zuzenean behintzat, obligazioak
ondarezkoak direla aipatzen, espainiar legegileak, Kodearen egiturari
erreparatuta, hala ematen du aditzera. Izan ere, Kode zibilak lau Liburu
ditu; lehenengoa pertsonaren zuzenbidea aztertzera mugatzen du eta
beste hirurak, pertsonek izan ditzaketen ondarezko interesak arautzera.
Beraz, zeharka bada ere, obligazioak ondarezkoak direla azpimarra
dezakegu.
Ondarezko izaera hori hartzekodunaren eta zordunaren posizio
juridikoak aztertzetik ere ondorioztatzen da. Hartzekodunak, esan
bezala, zordunari bere gain hartu duen obligazioa betearazteko
eskubidea du; kreditu-eskubidea, alegia. Kreditu-eskubidea, halaber,
KZeko 336. artikuluaren arabera, ondasun higikortzat jotzen du
espainiar legegileak. Hartzekodunaren kreditu-eskubidea, beraz, bere
ondarearen parte da. Bestalde, zordunaren obligazioa, KZeko 1.088.
artikuluaren arabera, hartzekodunaren alde zerbait ematean, egitean
edo ez egitean datza, hots, ondasunak edo zerbitzuak transmititzean.
Obligazioaren ondarezko izaera ere argia da. Hala, obligazioa eta
kreditu-eskubidea, bakoitza bere osotasunean ikusita, ondarezkoak
badira, obligaziozko erlazioak ere izaera hori duela ondoriozta dezakegu.
Jakina da obligaziozko erlazioa bi elementu horiek osatzen dutela, biak
elkarri lotuta, gainera: obligazioa eta hura galdatzeko kreditueskubidea. Ondasunak eta zerbitzuak transmititzeko bide naturala da
obligaziozko erlazioa, eta egungo merkatuan oso hedatua dago.
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II.-OBLIGAZIOZKO ERLAZIOAREN ELEMENTUAK: ZORRA
ETA ERANTZUKIZUNA
Zergatik bete behar du zordunak bere gain hartutako obligazioa? Non
dago betebehar horren oinarri juridikoa? Obligazioaren izaera
juridikoari buruz, eta, horren ondorioz, obligaziozko erlazioren izaera
juridikoari buruz, bi ikuspuntuk izan dute, funtsean, pisu handiena:
ikuspuntu pertsonalista eta ondarezko ikuspuntua.
Hasiera batean, bai Erromatar zuzenbide primitiboan baita Germaniar
zuzenbidean ere, ikuspuntu pertsonalista izan zen nagusi. Zordunak
obligazioa betetzeko beharraren oinarria hartzekodunak haren gain
zuen boterean kokatzen zuten. Zordunak betetzen ez bazuen,
hartzekodunak hura esklabo edo preso har zezakeen, baita erail ere.
Hartzekodunak zordunaren pertsonaren gainean zeukan boterean
kokatzen zen, beraz, zordunak obligazioa betetzeko zuen beharraren
oinarria edo funtsa. Ikuspuntu hori ordezkatu zen, hala ere.
Hartzekodunak zordunaren askatasunaren eta bizitzaren gainean zuen
boterea galdu zuen, eta haren eskubidea zordunaren ondarea
exekutatzeko aukeran zehaztu zen. Zordunak betetzen ez bazuen,
hartzekodunak haren ondaretik jasoko zuen bere kreditu-eskubidea
asetzeko adina. Ondarezko ikuspuntua gailendu zen, beraz, denboraren
poderioz. Bigarren tesi horren defendatzaile sutsuenek ziotenez,
obligaziozko erlazioa hartzekodunaren eta zordunaren ondareen arteko
harreman soila zen, finean.
Bi muturreko ikuspuntu horietatik, erdibideko hainbat tesi jaio ziren.
Guztietatik, bada aipagarria den bat: zorra eta erantzukizuna
obligaziozko erlazioaren elementutzat jotzen dituena, alegia:
1) Zorra
Obligaziozko erlazioaren alderdi pertsonalari egiten dio erreferentzia
elementu horrek. Izan ere, zorra zordunak bere gain hartu duen
obligazioa betetzeko beharra da. Zordunak hartzekodunari zerbait ‘zor’
dio: zer edo zer eman, egin edo ez egitea dagokio eta hala bete behar du
[zorra Kode zibilak hainbat artikulutan aipatzen du, hain zuzen ere:
emateko obligazioei dagokionez, 1.096. eta 1.097. artikuluetan; egiteko
obligazioen eremuan, 1.098. artikuluan, eta, ez egiteko obligazioei
bagagozkio, 1.099. artikuluan]. Hartzekodunak eskubidea du, horren
ondorioz, zordunari jarrera hori bete dezan galdatzeko. Kreditueskubidea, alegia. Zordunak obligazioa betetzen ez badu ,
hartzekodunak judizialki galdatu beharko dio, posible bada. Zordunak
betetzea posible ez bada (maiz gertatu ohi da), hartzekodunaren
eskubidea eraldatuko da: obligazioaren objektu den jarrera ez du jasoko
(ondasuna edo zerbitzua), baina, haren ordez, obligazioa ez betetzetik
eratortzen diren kalte-ordainak jasoko ditu, epaiak zehaztuko duen
neurrian (KZeko 1.101. art).
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2) Erantzukizuna
Zorrak obligaziozko erlazioaren alderdi pertsonalari egiten dio
erreferentzia, eta erantzukizunak, berriz, alderdi objektiboari
erreparatzen dio. Hala, zordunak obligazioa betetzen ez badu,
hartzekodunak, duen kreditu-eskubidearen ondorioz, akzio judiziala
bere esku izango du, zordunari bere gain hartu duen jarrera bete dezan
galdatzeko. Betetzea ezinezkoa denean, ez betetzeak dirutan duen
balioa kalkulatuko da eta hartzekodunak kalte-ordain hori jasotzeko
eskubidea izango du. Horregatik dio KZeko 1.911. artikuluak zordunak
bere ondare osoarekin erantzuten duela bere gain hartutako obligazioak
betetzen ez dituenean. Erantzukizuna ondarezkoa soilik izango da,
baina unibertsala, hots; zordunak une horretan duenarekin eta
etorkizunean izango duenarekin erantzun beharko du (con todos sus
bienes, presentes y futuros). Itun bidez, hala ere, erantzukizun
unibertsal hori ondasun zehatz batzuetan mugatu daiteke, adostasun
argia bada zordunaren eta hartzekodunaren artean (HLko 140. art;
KZeko 1.807. art), KZeko 1.255. artikuluak baimentzen baititu itunok.
Itun horrek ez du zordunaren erantzukizuna ezabatuko, mugatu baizik.
Gainera, zordunaren hartzekodunek subrogazio-akzioa eta errebokazioakzioa izango dituzte haien esku zordunaren ondaretik atera diren
ondasunak berreskuratzeko beren kredituak asetzearren (KZeko 1.111.
art). Akzio horiek aurrerago aztertuko dira.
Zorra eta erantzukizuna, beraz, obligaziozko erlazioa osatzen duten bi
elementu dira. Posible da, hala ere, elkarren ondoan ez agertzea?
Posible da zorra egotea erantzukizunik gabe eta alderantziz? Autoreek
ezetz diote. Hona Larenzen hitz argigarriak:
“De acuerdo con la concepción actual, todo aquel que asume una obligación
responde, en caso de incumplimiento, con todo lo que le pertenece. El que debe
responde también. Cabe distinguir conceptualmente la responsabilidad de la
deuda, del deber prestar, pero aquélla sigue a ésta como la sombra al cuerpo.
El que asume una obligación no se hace cargo sólo de un deber jurídico-moral
(lo que para algunos significaría muy poco), sino que corre el riesgo de perder
su patrimonio (o una parte del mismo) por vía ejecutiva. De esta suerte la
“responsabilidad” que acompaña a la “deuda” transmite a ésta una especie de
gravitación”.

Hitzok EAGk berretsi ditu, 90-IV-2ko epaian:
“En el Derecho moderno es admisible la distinción entre deuda y
responsabilidad, ya que la deuda y la responsabilidad son dos elementos
institucionales del fenómeno de la obligación que no constituyen relaciones
jurídicas autónomas y distintas; se es responsable porque se debe o se ha
debido algo…”.

Ez dago, beraz, zor gabeko erantzukizunik (KZeko 1.822. artikuluak
aztertzen duen fidantzaren kasuak bermatzailea nolabait zordun
bilakatzen du hartzekodunaren aurrean, KZeko 1.857.2. artikuluaren
kasuan bezala; eta KZeko 1.825. artikuluaren hipotesian, oraindik ez
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dira zorra eta erantzukizuna jaio), ezta erantzukizun gabeko zorrik,
nahiz eta autore batzuen ustez, segidan aztertuko diren obligazio
naturalak horren adibide diren.

III.-OBLIGAZIO NATURALAK ETA OBLIGAZIO MORALAK
Zenbait autoreren iritziz, badago erantzukizun gabeko zorra: obligazio
naturala. Erromatar zuzenbidean sortu zen kategoria hori. Obligaziozko
erlazioa esklaboei eta, oro har, ezgaiak ziren pertsonei egokitzeko erabili
zuten (umeak, emakumeak… alieni iurisak, oro har); izan ere, beren
kontra, ezgaiak ziren heinean, akziorik aurkeztu ezin zenez, zordunak
izan zitezkeen, baina, obligazioa ez betetzekotan, erantzule ez (Digesto,
46,1,16-4). Batzuek betetzen bazuten obligazioa, berriz, gero ezin zuten
ordaindutakoa berreskuratu, zor ez zutela argudiatuz (solutio retentio).
Esklabotza eta guraso-boterea erromatar zentzuan desagertu zirenean,
hots, obligazio naturalen kategoria sorrarazi zuten hipotesiak, pentsa
zitekeen kategoria bera ere desagertuko zela. Baina ez da hala izan.
Egungo Kode zibilak aipamen zuzenik egiten ez badie ere, espainiar
doktrinak eta jurisprudentziak ez dute kategoria hiltzat ematen. Tesi
hori oinarritzeko, Kode zibilak arautzen dituen zenbait hipotesi
aztertzen dituzte, zeinetan pertsona batek galdatu ezin zaion obligazioa
edo zorra ordaintzen baitu. Kasu horietan, erromatar zuzenbidean
gertatzen zen bezala, ezingo dute, zorra ordaindu eta gero,
ordaindutakoa berreskuratu, zor ez zutela argudiatuz.
Aipatutako hipotesi horietako bat KZeko 1.306. artikuluan agertzen
zaigu: “Si el hecho en que consiste la causa torpe no constituyere delito ni
falta, se observarán las reglas siguientes: 1º. 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 hubiese ofrecido. 2º. 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”. Hala, kontratua deuseza denean kausa
zilegia ez delako, errua bi aldeek dutenean, ezingo diote batak besteari
ezer ere erreklamatu, eta emandakoa ezingo dute berreskuratu. Errua
bietariko batek bakarrik duenean, orduan, besteak izango du
emandakoa berreskuratzeko aukera, eskainitakoa betetzeko beharrik
gabe. Argi dago, beraz, kasu horri erreparatuz, kontratuaren kausa
zilegia ez denean, obligazioa bera ez dela galdagarria. Hala ere,
kausaren zilegitasun eza ezagututa aldeek aurrera jotzen badute, gerora
ezingo dute emandakoa berreskuratu zilegitasun falta horretan
oinarrituz. Ezagutzen ez duenak soilik (errurik ez duena, Kodearen
hitzetan) errekuperatuko du eman duena, eta oraindik eman edo egin
ez badu, ez du beharrik izango.
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Beste hipotesi bat, autoreen iritziz, KZeko 1.756. artikuluak jasotzen
du: “El prestatario que ha pagado intereses sin estar estipulados no
puede reclamarlos ni imputarlos al capital”. Berriz ere, galdagarria
suertatzen ez den zerbait ordaintzen bada, ezingo da gerora
erreklamatu, norberak nahi duelako edo zor zuelako egin duela uste
baita. Apustuen eta zori-jokoen eremuan, antzeko ikuspuntua agertzen
du espainiar legegileak KZeko 1.798. eta 1.799. artikuluetan.
Hala ere, doktrinaren zati batek ez du, suposamendu horietan, obligazio
naturalik ikusten, nahiz eta Kode zibilak hiru hipotesietan Erromatar
zuzenbidean obligazio naturalei aurreikusten zitzaien efektu bera eman:
emandakoa ezin berreskuratzea (solutio retentio). PUIG I FERRIOLek
azaltzen duen bezala, lehenengo eta hirugarren hipotesietan, espainiar
legegileak kausa ez-zilegitzat duen unetik, kontratua, debekatutako
apustua edo zori-jokoa deuseza da. Eta deuseza den heinean, ez du
zorrik ezta erantzukizunik sortzen. Solutio retentioaren efektua
aplikatzea legegilearen aukera soilik da, ez obligazio naturala
existitzearen ondorioa. Eta bigarren suposamenduan, mailegua zor
duenak itunduta ez dauden interesak ere ordaintzen baditu, ezingo du
ordaindutakoa berreskuratu akatsa egon dela argudiatuz, bere
ekintzekin hartzekodunarengan konfiantza bat sortu baitu interesen
ordainketari dagokionez eta bere ekintzek zorduna lotu egiten dutelako.
Hor ez dago akatsik. Autore horren ustetan, beraz, ezin dira hipotesi
ezberdin horiek obligazio naturalen kategoriapean sartu horiek
sorrarazten zuten efektu bera ematen dielako Kode zibilak, funtsa eta
oinarria ez baita bera. Hipotesiok, hala, ez dira obligazio naturalak
erromatarrek erabiltzen zituzten zentzuan.
Baina autore batzuek beste modu batean ezaugarritzen dituzte obligazio
naturalak, gaur eguneko Zuzenbide zibilean. Beren zentzu primitiboa
galtzen dute eta Erromatar zuzenbide postklasikoan zuten zentzua
berreskuratzen dute: betebehar moral bat zuten oinarri; ondarezko
edukia zuten, eta betetzea akzio bidez galda zitekeen. Frantziako eta
1865eko Italiako Kode zibilek hala jaso zituzten, izatez (1.235. eta
1.237. artikuluetan, hurrenez hurren). Egun, obligazio natural gisa
ezagutzen ziren haiek obligazio moraltzat jotzen dira.
Espainiako Kode zibilak ez du, frantziarrak eta italiarrak duten bezala,
inolako atalik obligazio moral horiei buruz. EAGren 32-X-17 eta 58-V5eko epaiek, hala ere, ordenamendu espainiarrean sartzen dute
obligazio moralaren kontzeptua: pertsona bati egotzi dakizkiokeen
zenbait betebehar moralen oinarrian jaiotzen dira; denboraren poderioz,
obligazio moral bilakatzen dira, eta, azkenik, galdagarria suertatzen den
obligazio zibil bihurtu. Hala ere, PUIG I FERRIOLek argi azpimarratzen
du obligazio moral horietan zorra eta erantzukizuna ez direla agertzen.
Ez dira benetako obligazio juridikoak, beste mota batekoak baizik. Ezin
bada obligazio moral hori bere gain hartzen duena, judizialki, jarrera
zehatz hori betetzera behartu, eta ez betetzeak ondarezko
erantzukizunik ez badu, ez da obligazio juridikoa izango. Horrek ez du
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kentzen ordenamenduak zenbait efektu juridiko ematea hipotesi horiei,
hots, betebehar moral horren oinarrian ordaindutakoa ezin
berreskuratzea, hartzekodunak ‘gorde’ egiten duelako (KZeko 1.901. art,
solutio retentio; NFB 510. legea eta NJANren 93-III-25eko epaia). Hori da
egungo ordenamenduak obligazio mota horiei eremu juridikoan ematen
dien garrantziaren isla, alegia.
Hala ere, doktrinak, obligazio moralen kategoriari pisu gehiago eman
nahian, galdagarritasun judiziala eta, horren ondorioz, ondarezko
erantzukizuna
atxiki
egiten
dio
zenbait
legezko
hipotesiri:
testamentugileak
pertsona
zehatz
batzuen
alde
burututako
konfiantzazko enkarguak betetzearren oinordekoak egindako promesa;
edota iraungitako zor bat ordaintzeko zordunaren promesa,
onuradunak onartuta (KZeko 1.935. art).
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2. GAIA: “Obligazioen iturriak”
LABURPENA: I. Obligazioen iturriak. -1. Iturri kontzeptua. Aurrekariak. -2.
Doktrinaren formulazioak. -II. Obligazioen iturriak Kode Zibilean. -1. KZEKO
1.089. artikulua. -2. Legea. -3. Kontratua. -4. Kuasi--kontratua. -5. Delitua. 6. Kuasi-delitua. -III. Aldebakarreko borondatea obligazioen iturri gisa. -1.
Kontzeptua. -2. Arazo juridikoa. -3. Saria emateko promesa publikoa eta
lehiaketa sariduna. -IV. Kausarik gabe edo bidegabeki aberastea.
ARAUDIA: KZeko 1.089., 1.090., 1.091., 1.092., 1.093., 1.254., 1.255., 1.887.
eta 1.902. art.; NFBko 488. eta 521. legeak; ZKeko 109.-125. art.; JKrLko
100.-117. art.; 7/1996 Legea, urtarrilaren 15ekoa, Merkataritza Txikia
Antolatzeari buruzkoa, 9.1. art.

I.- OBLIGAZIOEN ITURRIAK: DOKTRINA AURREKARIAK
Nola, noiz eta zergatik jaiotzen da obligazioa? Zein kausak edo egitatek
sorrarazten dute obligazioa? Horiek dira, hain zuzen, obligazioaren
iturriak, hots, obligazioa martxan jartzen duten legezko hipotesiak. Kode
zibilak 1.089. artikuluan zehazten ditu, espainiar ordenamendu zibilari
dagokionez: Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi
contratos y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier
género de culpa o negligencia. Obligazioen iturriak banan-banan aztertu
baino lehen, zenbait ohar.
Kode zibilaren 1.089. artikuluan eskaintzen den zerrenda ez da, egun,
autoreen iritziz, zuzenena. Zurrunegia dela deritzote gehienek, eta
gainera, eskasa, han ez baitira obligazioen iturri guztiak agertzen.
Aipatutako artikuluan jasotzen den zerrenda 1889an espainiar Kode
zibila aldarrikatu zenean ezarri zena da, eta aurrekari historikoak
kontuan hartuta gorpuztu zen. Erromatar zuzenbidean dute oinarri
aurrekariok, Gaioren testu batean, alegia (I,3,88). Testuak helburu
didaktikoa zuen, autore gehienen aburuz, eta han, obligazioaren iturri
gisa, bi aipatzen ziren: delitua eta kontratua. Aurrerago, bi horiek
nahikoak ez zirelakoan, Gaiok beste iturri multzo bat gehitu zuen
zerrendara (Digesto, 44,7,1): beste figura batzuk izenekoa. Hala, delitua
eta kontratuarekin batera, beste figura batzuk ere baziren obligazioen
iturri. Azken multzo zabal horren barnean, beste testu batek, cuasi ex
contractu (ia kontratua bezala) eta cuasi ex delicto (ia delitua bezala)
kausak sartu zituen (Instituta justinianea (3,13,2)). Beraz, Erromatar
zuzenbidearen azken etapan, lau ziren obligazioen iturriak.
Erdi Aroan, ordea, Teofiloren parafrasi izeneko transposizioa eman zen
(hitzen edo hizkien ordena-aldaketa) eta Erromatar zuzenbideak
emandako zerrendako bi iturriri izena aldatu zitzaien: ordenamendu
erromatarrean quasi ex contractus eta quasi ex maleficio ziren (ia
kontratua eta ia delitua bezala), Teofilok egindako ordena-aldaketa dela
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medio, ex quasi contractus eta ex quasi delictum izendapenarekin geratu
ziren bi iturri haiek, kategoria berri gisa, kontratutik eta delitutik
bereiziak: Kuasi-kontratua eta kuasi-delitua, alegia. Gerora, XVII.
Mendean, Zuzenbide Natural Arrazionalistaren Eskolak egindako lanak
zirela medio, azken iturri bat gehitu zitzaion erromatar zerrenda
primitiboari: legea. Hala, H. Grociok, Eskola haren ordezkari ezaguna,
azpimarratu zuen obligazioaren iturriak hiru zirela: kontratua, delitua
eta legea. Azken horrek aurreko bi kategorietan sartzen ez ziren kasu
guztiak biltzen zituela argituz.
Pothierrek eman zuen, azkenik, aurrekariok bildu eta formulazio
zabalena. Obligazioaren iturriak, autore horren iritziz, bost dira:
kontratua, delitua, legea, kuasi-kontratua eta kuasi-delitua. Zerrenda
hori eman zuen ontzat 1804ko Frantziar Kode zibilak 1.370. artikuluan,
eta, horren ondorioz, 1865eko Italiar Kode zibilera eta 1889ko Espainiar
Kode zibilera igaro zen.
Ikusi da Kode zibilaren aurretiko iturri-zehaztapena ez zela batere
uniformea izan. Horregatik, 1889ko Kode zibilak eredu frantsesa bere
egin zuenetik, espainiar doktrinaren zati handi batek KZeko 1.089.
artikuluak jasotzen duen bosteko zerrenda gogor kritikatu du. Orobat,
autoreek diote zerrenda ez dela nahikoa, han ez direlako iturri guztiak
agertzen. Gainera, zientifikoa ez dela diote eta egungo errealitatera ez
dela ondo egokitzen (Sancho Rebullida). Konplexuegia dela
ondorioztatzen dute, eta zurruna. Formulazio alternatiboak ugari dira.
Labur ditzagun:
a) Doktrinaren zati handi batek, bi egitate bakarrik zerrendatzen
ditu obligazioaren iturri gisa: kontratua eta legea. Autore
horien iritziz, kontratuaren kategoriapean sartzen ez diren
beste hipotesi guztiak legearen barnean sar daitezke (DíezPicazo).
b) Tesi dualistak kritikak jaso ditu, hala ere. Kritika horien
egileen aburuz, zerrenda aldebiko horrek ez du iturri gisa
aldebakarreko
borondatea
aurreikusten,
eta,
gainera,
kategoriak murriztekotan, denak legearen barne sartzen direla
argudiatzen dute; izan ere, legeak ematen dio kontratuari
obligazio-iturriaren balioa. Azken baieztapen horri beste kritika
bat egotzi zaio, hala ere; legeak ez baitu, zuzenean, obligazioak
sorrarazten, baizik eta obligazioen iturriak zein diren zehazten
du (Albaladejo).
c) Badaude zenbait formulazio dualismo hura gainditu nahian
iturrien zerrenda analitikoegia eta konplexuegia egiten
dutenak.
d) Egun, ordenamendu bakoitzak bere zerrenda gorpuztu du,
eredu frantsesa malgutu eta sinplifikatu nahian (BGB,
Portugaleko Kode zibila, 1942ko Italiako Kode zibila,
Nafarroako Foru Berria…). Eta, azken finean, ordenamendu
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bakoitzari erreparatu beharko zaio benetako obligazio bat noiz
izango den zehazteko.
Azter ditzagun, bada, hurrengo atalean, obligazioen iturriak bananbanan, Espainiar Kode zibilaren zerrenda oinarri hartuz.

II.- OBLIGAZIOEN ITURRIAK KODE ZIBILEAN: KZeko
1.089. ARTIKULUA
Lehenago esan bezala, KZeko 1.089. artikuluaren esanetan, las
obligaciones nacen de la ley, de los contratos, de los cuasicontratos y de
los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de
culpa. Kuasi-delituak zuzenki aipatzen ez baditu ere, artikulu horren
edukia bera garatzen duten 1.090. eta 1.093. artikuluenarekin osatzen
bada, ondoriozta dezakegu espainiar ordenamendu zibilak bosteko
zerrenda klasikoa mantentzen duela: legea, kontratua, delitua, kuasikontratua eta kuasi-delitua. Jakina da, hala ere, zerrenda horrek
kritika asko jaso dituela. Doktrinaren gehiengoak uste du zerrenda
osatugabea (ez ditu iturri guztiak zerrendatzen: oinordetza,
aldebakarreko borondatea, culpa in contrahendo…), konplexua,
zaharkitua (egun ez du zentzurik delitua eta kuasi-delitua bereizteak,
biek sorrarazten baitute obligazio bera: egindako kaltea konpontzea) eta
zurruna dela (zerrenda itxia da eta ez du beste hipotesirik onartzen).
Banan-banan aztertuko ditugu segidan KZeko 1.089. artikuluak
zerrendatzen dituen egitateak edo kausak. KZeko 1.090., 1.091., 1.092.
eta 1.093. artikuluetan garatzen dira banaka, baina hura ere ez da
garapen oso zehatza eta egitate bakoitzaren berezko araudira jo beharko
dugu oharrak osatzearren.
1) Legea
Obligazioen iturri da legea, beraz. Eta legetik eratorritako obligazioak
legezkoak direla esaten da. Nolabait, doktrinaren ustez (Grocio, Pothier),
kategoria hori orokorrena da, hots, beste kategorietan sartzen ez diren
hipotesi guztiak bereganatzeko ahalmena duena, hain zuzen ere. Hala
ere, egungo doktrinak argi kritikatu du badaudela legearen
kategoriapean sar ezin daitezkeen hipotesiak (obligazio-iturri posibleak),
eta KZeko 1.089. artikuluak jasotzen ez dituenak.
Hala dio, zehazki, KZeko 1.090. artikuluak: Las obligaciones derivadas
de la ley no se presumen. Sólo son exigibles las expresamente
determinadas en este Código o en leyes especiales, y se regirán por los
preceptos de la ley que las hubiere establecido; y, en lo que ésta no
hubiere previsto, por las disposiciones del presente Libro. Legezko
obligazioen oinarrizko erregelak, beraz, honako hauexek dira:
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a) Legea da, artikuluaren arabera, obligazioaren iturria. Baina
legea, arau juridiko gisa interpretatu behar da, hots, zentzu
zabalean. Ohitura eta Zuzenbidearen printzipio orokorrak ere
legearen kategoriapean sartu behar dira. Gainera, legea ez da
bakarrik Kode zibilean jasotakoa, beste araudietan ager
daitezkeen hipotesiak ere barne sartzen baitira (lege bereziak,
zibilak zein beste arloetakoak).
b) Esplizitua izan behar du obligazioak, hots, ez da sumatzen
beraren existentzia. Argi azaldu behar da arauan, baina horrek
ez du esan nahi arauak idatzizkoa izan behar duenik (ohitura
normalean ez da idatziz agertzen).
c) Legezko obligazioak sortu dituen arauak erregulatuko ditu,
eta, osagarri gisa, Kode zibilak, IV. Liburuak, zehazki.
2) Kontratua
Honela dio KZeko 1.091. artikuluak: Las obligaciones que nacen de los
contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben
cumplirse a tenor de los mismos. Atal horrek dioena osatzeko, halaber,
KZeko 1.254. artikuluak jasotzen duena kontuan hartu beharra dago:
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. Hala, kontratuaren bidez aldeek beren borondate komuna
adierazten dute, efektu juridiko zehatz bat sortu nahi dutela plazaratuz:
obligazioa. Bi borondateren edo gehiagoren batura da kontratua, aldeen
artean lege indarra izango duen ituna.
Borondatea autonomia pribatuaren esparruan gauzatzen da. Kontratua
ituna da, bi borondatek gutxienez gauzatzen dutena. Kontratuaren
bidez aldeek gauzak edota zerbitzuak elkarren artean trukatzen dituzte.
Merkatuan dagoen tresnarik indartsuenetariko bat da, alegia. Aldeek
obligaziozko erlazio juridikoa sortzen dute gauzok edo zerbitzuok eskuz
aldatzeko. Zorra eta erantzukizuna izango dira kontratuon elementuak,
jakina den bezala. Eta, gutxienez, zordun bat eta hartzekodun bat
izango ditu aipatutako obligaziozko erlazioak: zor bat, dagokion
ondarezko erantzukizunarekin, eta kreditu-eskubide bat, zor hori
galdatzeko. Hartzekodun eta zordun bat baino gehiago ere egon daiteke
kontratuak sortutako obligaziozko erlazioan, alegia (adb: salerosketa
kontratua). Kontratua, beraz, obligaziozko erlazioaren euskarri
juridikoa eta materiala da.
3) Kuasi-kontratua
KZeko 1.089. artikuluan aipatzen da obligazioen iturri gisa, baina beste
iturriekin gertatzen dena ez da kuasi-kontratuarekin jazotzen: kapitulu
horretan ez dago 1.089. artikuluaren aipamena garatzen duen atal
osagarririk. Kuasi-kontratuaren berezko araudira jo beharra dago haren

14

definizio orokor bat jasotzeko, hain zuzen ere, KZeko 1.887. artikulura:
Son cuasi contratos los hechos lícitos y puramente voluntarios, de los que
resulta obligado su autor para con un tercero y a veces una obligación
recíproca entre los interesados.
Erromatar zuzenbidean, kuasi-kontratuena kategoria berezi bat zen,
hots, borondatezkoak izateagatik kontratuen antzekoak ziren hipotesiak
biltzen zituena, baina kontratuen betekizunak ez betetzeagatik
kontratuen kategorian sartu ezin zirenak: a) ondasun erkidegoan
kideen artean sortzen ziren obligazioak; b) tutorearen edo kuradorearen
eta tutoretzapekoaren edo kuradoretzapekoaren arteko obligazioak; c)
jaraunslearen eta legatudunaren arteko obligazioak; d) norberarenak ez
diren negozioen kudeaketagatik sortzen diren obligazioak; e) eta zor ez
zena ordaintzeagatik sortzen zirenak.
Baina, Zuzenbide zibil modernoan, aipatutako hipotesi horietatik
gehienak beste instituzio edo figuretan sartu dira. Hala, kuasikontratuaren kategoriapean geratzen diren egitate edo figurek honako
ezaugarri hauek dituzte:
1.-Borondatezko egitate zilegia da, baina ez da kontratua, aldeen
arteko adostasunik ez dagoelako. Aldebakarreko borondatezko ekintza
litzateke, norberak erabaki eta burutu eta beste baten ondarezko
eremuan eragina duena, alegia. Gainera, zilegia da; hots, ez du kalterik
sortzen, delitutik edo kuasi-delitutik puntu honetan bereizten da-eta.
2.-Pertsona batek, horretara behartuta egon gabe, beste baten
alde, jarrera bat du, hau da, beste horren ondareari onuragarria
suertatzen zaion ekintza bat burutzen du. Ez zegoen obligaziorik hala
jarduteko; nahi duelako egin du. Eta ez du aurretik inolako borondateadierazpenik egin bere burua behartzeko; egin du eta kito.
3.-Ez dago gauza- edo zerbitzu-trukerik. Ez dago borondateadierazpenik. Obligazioa sortzen da pertsona batek beste baten
ondarearen alde egin dituen ekintza sorta dela medio, eta Kode zibilak
kuasi-kontratu gisa definitzen ditu horiek. Egitateak edo ekintzak berak
sortzen du obligazioa, beraz. Obligazioa egitateak burutzen dituenaren
gainean geratzen da batzuetan (adb: norbaitek beste hirugarren baten
negozioak kudeatzen dituenean hori egiteko beharrik gabe. Hala
ezartzen du KZeko 1.888. artikuluak: El que se encarga voluntariamente
de la agencia o administración de los negocios de otro, sin mandato de
éste, está obligado a continuar su gestión hasta el término del asunto y
sus incidencias, o a requerir al interesado para que le sustituya en la
gestión, si se hallase en estado de hacerlo por sí), eta, besteetan,
onuraduna da obligazioaren titularra (adb: beste batek zor ez ziona
kobratzen duenean. Hala azaltzen du KZeko 1.895. artikuluak: Cuando
se recibe alguna cosa que no había derecho a cobrar, y que por error ha
sido indebidamente entregada, surge la obligación de restituirla).
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Obligazioak batarentzat edo bestearentzat sor daitezke, beraz, baina ez
dira, teknikoki, elkarrenganakoak.
Edonola ere, doktrinaren iritziz, kuasi-kontratuen kategoria erabat
zaharkituta geratu da. Autore gehienen aburuz, egun bi figura horiek
bakarrik har daitezke, kuasi-kontratutzat: hirugarren baten negozioen
kudeaketa eta zor ez dena kobratzea. Doktrinak bi hipotesi horiek beste
kategoria batzuetan sartzea proposatzen du (hirugarren baten negozioa
kudeatzea kudeaketa kontratuen barnean kokatzea, eta zor ez dena
kobratzea, obligazioen teoria orokorraren barnean), eta, hala, kuasikontratuak egungo erregulaziotik baztertu (Albaladejo, Díez-Picazo).
Autore gutxi batzuek, ordea, kuasi-kontratuen kategoria modernotzat jo
dute aurrerago aztertuko den bidegabeki aberastearen figura (Castán,
Álvarez Caperochipi, Santos Briz). Hala ere, formulazio berri horrek ez
du arazoa konpontzen, hirugarren baten negozioa kudeatzearen
hipotesia kanpo uzten baitu proposamen horrek (Díez-Picazo).
4) Delitua
Hala dio KZeko 1.092. artikuluak: Las obligaciones civiles que nazcan
de los delitos o faltas se regirán por las disposiciones del Código penal.
Beraz, Zigor kodeak esango du zer den delitu eta zer ez. Eta Zigor
kodeak soilik ezar dezake delitu batetik obligazio zibil bat eratortzea.
Hala ezartzen duenean, delitutik eratorritako erantzukizun zibila izango
da, hots, delitu bat burutzeagatik sortutako kalteak konpontzeko
erantzukizun zibila (ZKren 109.1. art: La ejecución de un hecho descrito
por la ley como delito o falta obliga a reparar, en los términos previstos en
las leyes, los daños y perjuicios por él causados). Egia esan,
erantzukizuna bera da ez-zilegia penala edo zibila denean. Kalteak
konpontzeko obligazioa beti izango da zibila, eta iturria beti ez-zilegia,
kasu horretan. Horregatik, delitu penala eta delitu zibila bereizi nahian
KZeko 1.089. artikuluak jasotzen duen ezberdintasunak (“actos y
omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o
negligencia”) ez du zentzu handirik, erantzukizuna zibila baita kasu
batean zein bestean.
5) Kuasi-delitua
Hipotesi hori da, hain zuzen, aurreko atalean aipatutako delitu zibila,
hots, delitu edo falta penala ez diren ez-zilegiak batzen dituen kategoria.
Erruak edo ardura faltak ez-zilegia eragiten badute, eta ez-zilegiak
kalteak eragin baditu, konpontzeko erantzukizuna zibila izango da eta
KZeko 1.902.-1.910. artikuluetan arautzen da. Delitutik edo faltatik
eratortzen den erantzukizuna eta obligazioa bera da (KZeko 1.902. art:
El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o
negligencia, está obligado a reparar el daño causado). Horregatik
kritikatu da bi aipamen ezberdinetan jasotzea.

16

III.- ALDEBAKARREKO BORONDATE ADIERAZPENA:
SARIA EMATEKO PROMESA PUBLIKOA ETA LEHIAKETA
SARIDUNA
1. Kontzeptua
Aldebakarreko borondate-adierazpena dela medio pertsona batek
zerbaiten ‘zina’ egiten du, hots, konpromiso bat bere gain hartzen du;
jarrera edo ekintza bat aurrera eramango duela adierazten du beste
guztien aurrean. Ez da kuasi-kontratua, izan ere, lehenago borondateadierazpena baitago, ez zuzeneko exekuzioa, alegia. Eta, gainera, ez du
beste inork onartzen, ez da kontratu bat. Norberak bere burua zerbait
egitera ‘behartzen’ du, nolabait.
Zalantza, beraz, hori da: norbaitek hirugarrenen aurrean zerbait egingo
duela adierazten badu, obligazioa jaio egiten da adierazlearentzat? Eta,
horren ondorioz, ba al dute hirugarrenek kreditu-eskubiderik
adierazleari bere gain hartu duen jarrera zehatza galdatzeko? Adibidez:
norbaitek saria eskaintzen badio berak galdu duena aurkitzen duenari,
aurkitu duenak ba al du kreditu-eskubiderik saria erreklamatzeko?
Beste adibide bat: lehiaketa batera bere burua aurkezten duenak ba al
du antolatzaileei saria erreklamatzeko eskubidea?
2. Arazo juridikoa
Aldebakarreko borondateak dakarren arazoa, egun, obligazio-iturria
den ala ez zehaztean datza. Frantziar Kode zibilaren eraginez
obligazioen iturriak eredu erromatarrari jarraituz zerrendatzen dituzten
kode zibil modernoek ez dute aldebakarreko borondatea obligazioiturritzat jotzen, tartean espainiar Kode zibila, 1.089. artikuluari
jarraituz. Borondate-adierazpena beste borondate batekin batu egiten
denean soilik da obligazio-iturri, hots, kontratua eratu egiten denean.
Borondate-adierazpen hori aldebakarrekoa denean, ez da, antza,
obligazio-iturritzat jotzen. Hala, bigarren zalantza agertzen da, aurreko
planteamendua abiapuntutzat hartuz: KZeko 1.089. artikuluak jasotzen
duen zerrenda numerus clausus ala numerus apertus da? Obligazioen
iturrien zerrenda itxia ala irekia da?
Historikoki, aldebakarreko borondate-adierazpena obligazio-iturri izan
da. Hala, Erromatar zuzenbidean, pollicitatio gisa ezagutzen zen:
norbaitek publikoki konpromiso bat bere gain hartzen zuenean, hura
betetzera behartzen zuen bere burua. Adierazpena publikoa zenez (adb:
norbaitek herriaren aurrean zerbait emango zuela edo kargu bat beteko
zuela zin egitea), ez zen onarpenik behar. Bere burua behartzen zuen
adierazleak. Erdi Aroan, ordea, kontratuaren figurarekiko hurbilketa
bat gertatu zen, eta aldebakarreko borondateari onarpena galdatzen
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hasi zitzaion, kontratuak dituen efektu berak izan ditzan, hots,
obligazio-iturri izan dadin. Kodifikazio aroan, berriz, europar kode zibil
gehienek ez dute aldebakarreko borondatea, pollicitatioa, obligazio-iturri
gisa arautuko. Batez ere, Pothierrek ez du onartuko aldebakarreko
promesaren obligaziozko efektua. Haren iritziz, promesa batek ez du
egilea behartzen beste norbaitek promesa hori onartzen ez duen
bitartean; izan ere, egileak ezeztatu baitezake. Hala, frantziar Kode
zibilak ez zuen obligazio-iturri gisa onartu eta, horren ondorioz, ezta
haren eraginez gorpuztutako kodeek ere, espainiarra tartean. Baina
Kode zibil modernoek, zenbait hipotesitan, obligazio-iturriaren indarra
ematen diote aldebakarreko borondateari: BGBk, 657. paragrafoan,
saria eskaintzeko promesa publikoari; italiar Kode zibilak,
aldebakarreko promesari eta zor-aitorpenari, eta portugaldar Kode
zibilak, aldebakarreko negozioari.
Espainiar Kode zibilak, ordea, ez du aldebakarreko borondateadierazpena obligazio-iturritzat jotzen. Pothierren argudioei jarraituz,
tesi tradizionalak hala justifikatzen du erabaki hori: 1) Kode zibilak ez
du arautzen; 2) Aldebakarreko borondate-adierazpenak onuradunaren
onarpenik behar ez duenez, ez du adierazlea behartzen, edozein unetan
bere adierazpena ezeztatu baitezake; eta onarpena galdatuko balitz,
jada, obligazioa ez litzateke aldebakarreko borondatetik sortuko,
kontratu batetik baizik; 3) Obligazio-iturria izango balitz, onuradunaren
onarpena beharrezkoa izan gabe, printzipio sendo baten aurka joango
litzateke ordenamendua: ezin daiteke inor behartu bere borondatearen
kontra eskubide bat eskuratzera (kasu honetan, kreditu-eskubide bat).
Baina, tesi negatibo horien ondoan, badaude aldebakarreko borondateadierazpenari obligazioak sortzeko ahalmena onartzen diotenak ere.
Batez ere, praktikan, egungo errealitatean, halako zenbait hipotesik
obligazioa sorrarazten dutelako: a) saria emateko promesa publikoa, eta
b) lehiaketa sariduna. Itxaropena eta konfiantza sortzen dituzte
hirugarrenengan eta, horregatik diote tesi positiboen defendatzaileek
adierazleak ezin duela sortutako itxaropen eta konfiantza horiek nahi
bezala ezeztatu inolako ondoriorik gabe. Gainera, obligaziozko indarra
fede onetik eta ohituratik eratortzen dela ere argudiatu izan dute,
ohitura KZeko 1.089. artikuluak aipatzen duen ‘legearen’ eremupean
sartzen dela azpimarratuz. Agian, Kode zibila aldatu behar litzateke,
etorkizunean, eremu horri dagokionez eta 1.089. artikuluko zerrendan
aldebakarreko borondate adierazpena obligazioen iturritzat jo. Hala
egiten dute, nolabait, 7/1996 Legeak, urtarrilaren 15ekoa, Xehekako
Merkataritzaren Antolamenduari buruzkoa (9.1. art), eta Nafarroako
Foru Berriak (521. legea).
Azter ditzagun, laburki, aipatutako bi hipotesi argi horien ezaugarriak.
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3. Saria emateko promesa publikoa eta lehiaketa sariduna
Saria emateko promesa publikoaren bitartez, pertsona batek sari bat
ematera behartzen du bere burua, emaitza zehatz bat lortzen duenaren
alde, aldez aurretik sariduna nor izango den ez dakien arren. Hipotesi
horren ezaugarri juridikoak honako hauek dira, alegia:
a) Promesa zehaztugabeko pertsona kopuru batentzat izaten da
(ad incertam personam), kontratuarekin gertatzen ez den
bezala, eskaintza pertsona zehatz bati egiten baitzaio.
b) Publikoa da promesa, publizitate-bideek hedatu eta
jakinarazten
dutelako
(egunkaria,
irratia,
telebista…).
Horregatik, promesa bertan behera uzteko, bide horiek erabili
behar dira, ezeztapenari ere publizitatea eman behar baitzaio.
c) Saria emateko promesaren bidez, emaitza zehatza bilatzen du
adierazleak. Edozein izan daiteke sariduna, baldin eta emaitza
hori lortzera behartua ez badago, noski (adb: 500 euro
eskaintzen dizkiot lapurtu didaten autoa aurkitzen duenari.
Polizia ezingo litzake sariaz baliatu).
d) Adierazleak bere kabuz behartzen du bere burua saria
ematera, ez baitago lehenagotik horretara behartuta. Eta ez du
inork bere promesa onartu behar. Zorra inoren onarpenik gabe
jaiotzean
datza
obligazioa
sortzeko
aldebakarreko
adierazpenak duen ahalmena.
Espainiako Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia ez da bateratua izan gai
honetan. Hipotesi hori aurreikusten duten epaiek obligaziozko efikazia
onartu diote saria emateko promesari, baina kontratuaren atariko
tratua balitz bezala, hots, kontratu bat burutzeko eskaintza balitz
bezala. Horregatik galdatzen dute epai horiek saria jaso nahi duen
pertsonaren onarpena. Onarpen hori emaitza lortzean emango da, saria
kobratu nahi duenean. Hala, bi borondate egongo dira ados, eta
aldebakarreko kontratua da aztertutako hipotesia, alde bietariko batek
soilik izango baitu obligazioa bere gain. Hausnarketa bera egiten da
ordaintzeko promesari eta zor-aitorpenari buruz.
Autoreen doktrina modernoenak uste du ezen, lehenago aipatutako
promesaren ezaugarriak betetzen badira, aldebakarreko borondate
adierazpen horri obligazioa sorrarazteko ahalmena onartu behar zaiola.
Autoreek zehazten dute promesaren eraginkortasuna bi fasetan
gertatzen dela, hala ere: a) Lehenengoa sariaren promesa publikoa
egiten denetik gertatzen da, adierazlea behartuta geratzen baita, une
horretatik, emaitza lortzen duenari saria ematera. Ezezta lezake
promesa, publizitate bide berak erabiliz, baina, denbora tarte zuhur bat
igarota, promesa irmoa izango da; b) Bigarren fasea emaitza lortzen
duenak saria erreklamatzen duenekoa da, hor jaiotzen baita beraren
kreditu-eskubidea, nahiz eta emaitza lortu saririk bazegoela jakin gabe.
Hipotesia horrela ulertuta, ez dago, hor, inolako kontraturik.
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Saria emateko promesa gauzak badira, lehiaketa sariduna salgaiak dira,
hots, promesa mota bat. Lehiaketa saridunak saria emateko
promesaren ezaugarriak betetzen ditu, baina badago ezberdintasun bat.
Lehiaketan, sariaren promesa adierazten duenak arau batzuk ezartzen
ditu; hau da, lehiaketaren oinarriak zein diren aldez aurretik zehazten
du. Hala, lehiaketa eta saria ez dira zehaztugabeko pertsona kopuru
jakin batentzat, ezaugarri konkretu batzuk betetzen dituzten pertsona
batzuentzat baizik. Ezberdintasun hori dela-eta, autore askok lehiaketa
sariduna kontratua dela argudiatzen dute, lehiaketaren oinarriek
nolabaiteko adostasuna ekartzen baitute, aldebiko itunaren kutsua
argiagoa izanik. Beste autore batzuek, berriz, aldebakarreko promesa
izaten jarraitzen duela deritzote. Edonola ere, lehiaketaren oinarriek
definituko dute ondoen lehiaketaren izaera juridikoa.

IV.-KAUSARIK GABE EDO BIDEGABEKI ABERASTEA
Zuzenbide erromatarrean dago figura horren oinarria. Hipotesi
batzuetan, bidegabeki beste baten kontura aberasten zenari
eskuratutakoa bueltatzeko betebeharra edo obligazioa ezartzen zitzaion,
aberaste horrek inolako kausarik ez zuenean, hots, inolako justifikazio
juridikorik.
Kodifikazio-garaian, hipotesi hori kontuan hartu zen obligazio-iturri
gisa, eta hala jaso zuten europar kode zibil modernoek: austriarrak,
prusiarrak, BGBk (812. paragrafoa), suitzarrak (62. art), italiarrak
(2.041. art) eta portugaldarrak (473-482. art).
Espainiar Kode zibilak ez du figura autonomotzat hartzen eta arautzen.
Kuasi-kontratuen artean kokatzen du kausarik gabeko aberastea,
1.895-1.901. artikuluetan. Espainiar Kode zibilak ez zion eredu
alemaniarrari jarraitu, frantsesari baizik. Hori da obligazio-iturri gisa
araudi propiorik ez jasotzeko arrazoia.
Hala ere, doktrinak eta jurisprudentziak onartu egin dute eta, onartze
horretatik, printzipio orokor bat formulatu egin da: inor ezin da
bidegabeki aberastu beste baten kontura. Hala gertatzen denean,
obligazio espezifiko bat sortzen da aberastu denaren gainean: kausarik
gabe eskuratutakoa itzuli egin behar du. Printzipio horren aplikazio
zuzena Kode zibileko beste artikulu batzuetan ere jasotzen da: 356.,
360., 1.158., 1.358. eta 1.359. artikuluetan, besteak beste. Atariko
Titulua 1974an erreformatu zenetik, halaber, KZeko 10.9.III. artikuluak
ere aipamen esplizitua jasotzen du bidegabeki aberasteari aplikagarri
zaion legeari buruz, alegia. Nafarroako Foru Berriak ere arautu egiten
du, 508.-510. legeetan.
Egun, beraz, Kode zibilaren araudi ezari erreparatuta, doktrinak eta
jurisprudentziak osatu dute kausarik gabeko aberastetik jaiotzen den
obligazioa eta erreklamatzeko akzioa. Obligazioaren eta ondorioz sortzen
den akzioaren funtsa, hain zuzen, aberastu denaren eta txirotu denaren
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ondareen arteko desorekan dago. Beste baten kontura aberasteko
arrazoirik ez badago, eskuratutakoa bueltatu egin behar da. Ez da
kalterik sortu, printzipioz; beraz, ez da erantzukizun zibilaren araudia
aplikatzen. Hala azpimarratu dute EAGren hainbat epaik: “Para la
aplicación de la institución del enriquecimiento injusto no es necesario
que exista negligencia, mala fe o acto ilícito por parte del demandado
como supuestamente enriquecido, sino que es suficiente el hecho de
haber obtenido una ganancia indebida, lo que es compatible con la buena
fe” (1992-III-31ko, 1993-IX-30eko eta 1994-XII-14ko epaiak).
Doktrina sendo horren aburuz, bidegabeki lortutakoa bueltatzeko
obligazioa eta hori erreklamatzeko akzio judiziala existitu dadin, honako
betekizun hauek gertatu beharko dira:
1) Demandatua bidegabeki aberastea, bai bere ondareak gora
egin duelako, baita behera egin ez duelako ere. Aberaste hori
ez da zertan
dirutan balioetsi, edozein probetxuk edo
abantailak aberastea baitakar.
2) Demandatzailea, ondorioz, txirotu egiten da. Bere ondareak
behera egin du, edo ez du gora egin. Hala ere, ezin izango du
akzioa aurkeztu, ez-zilegi bat dela medio txirotu bada.
3) Demandatuaren aberasteak demandatzailearen txirotzean izan
behar du funtsa. Kausa-efektu erlazioak egon behar du
bataren aberastearen eta bestearen txirotzearen artean.
4) Bidegabeki aberastearen akzioa aurkezteko, kausa ezak egon
behar du, hots, demandatua aberasteko kausa juridikorik ez
du egon behar. Kausa justurik balego, ezingo luke txirotu
denak akzio hori aurkeztu. Ezinbesteko betekizuna da hori.
5) Gainera, aberastea babesten duen legezko araurik ez du egon
behar. Hala ere, akzio hori beste batzuekin bateragarria izango
da, beste horiek oinarritzeko egitaterik balego.
Betekizun horiek guztiak gertatzen direnean, txirotuak demanda jarri
ahal izango du bidegabeki edo kausarik gabe aberastu denaren aurka.
Eta, hala, aberastuak eskuratu duena itzultzeko obligazioa izango du.
Ahal den neurrian, eskuratutakoa in natura bueltatu beharko du.
Posible ez denean, dirutan balioetsiko da itzuli behar dena. Bakarrik
berreskuratuko du demandatzaileak bere ondaretik irten dena, hots,
bere txirotzearen balio zehatza. Akzioa aurkezteko, hamabost urte
izango ditu txirotutakoak (KZeko 1.964. art).
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3. GAIA: “Obligaziozko erlazioaren subjektuak”
LABURPENA: I. Obligaziozko erlazioaren alderdiak eta subjektuak.-1.
Kontzeptua. -2. Gaitasuna. -3. Subjektu aniztasuna. -II. Obligaziozko
erlazioaren subjektuak zehaztea. -III. Hartzekodunaren posizioa. -1. Kreditueskubidearen kontzeptua eta izaera juridikoa. -2. Kreditu-eskubidearen
edukia. -2.1. Hartzekodunaren ahalmenak. -2.2. Hartzekodunaren
betebeharrak. -IV. Zordunaren posizioa. -1. Zorraren kontzeptua. -2. Zorraren
egoera. -2.1. Zordunari dagozkion betebeharrak. -2.2. Zordunaren
ahalmenak.
ARAUDIA: EKko 10. art.; KZeko 1.088., 1.094., 1.097., 1.099., 1.104., 1.111.,
1.137., 1.138., 1.139., 1.176., 1.258. eta 1.911. art.; PZLko 727. art.

I.- OBLIGAZIOZKO ERLAZIOAREN ALDERDIAK
SUBJEKTUAK:
KONTZEPTUA,
GAITASUNA
SUBJEKTU ANIZTASUNA

ETA
ETA

1. Kontzeptua
Obligaziozko erlazio juridikoa pertsonen artekoa da. Jakina da halako
erlazio juridikoak bi leku edo alderdi kontrajartzen dituela: alde batetik,
zordunarena, obligazio bat bere gain hartzen duena; bestetik,
hartzekodunarena, zordunari bere gain hartutako obligazioa galdatzeko
eskubidea duena, alegia. Baten zorrak bestearen eskubidea sortzen du,
eta haren eskubideak haren zorrean du funtsa edo oinarria. Korrelazioa
zuzena da bi posizio juridikoen artean.

HARTZEKODUNA
-Kreditu eskubidea

ZORDUNA
-Obligazioa (KZeko 1.088. art)

Hala, zordunak KZeko 1.088. artikuluak iragartzen dituen ekintzetariko
bat burutu beharko du bere gain duen obligazioa betetzeko. Jarrera
positiboa edo negatiboa izan daiteke, hots, zerbait ematea, egitea edo ez
egitea, hain zuzen ere. Hartzekodunak, obligazio hori dela-eta,
zordunari hori betearazteko ahalmena du, bere alde duen kreditueskubidea dela medio. Zordunaren oinarrizko prestazioaz gain, halaber,
ordenamenduak posizio juridiko bakoitzari betebehar eta eskubide
osagarri batzuk eransten dizkio, oinarrizkoen garapen zuzena
ziurtatzearren (KZeko 1.502., 1.486. eta 1.094. artikuluak, adibide
gisa). Aurrerago aztertuko ditugu zehaztasunez, hartzekodunaren eta
zordunaren posizio juridikoak banan-banan jorratzerakoan.
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Bestalde, esan beharra dago ezen, obligaziozko erlazioetan bi parte
dauden arren, hartzekoduna eta zorduna, gerta daitekeela
hartzekoduna zorduna izatea eta alderantziz. Adibide bikaina
salerosketa kontratuan dugu: saltzailea zorduna eta hartzekoduna da,
eroslea baita. Saltzaileak gauza emateko obligazioa du eta prezioa
erreklamatzeko eskubidea; zordunak, berriz, prezioa ordaintzeko
obligazioa eta gauza eskuratzeko eskubidea. Bi parte daude, bai, baina
biak dira, aldi berean, bestearekiko zordun eta hartzekodun (KZeko
1.445. art).
Baina, obligaziozko erlazioak bi parte edo alderdi dituela esaten
dugunean, horrek ez du esan nahi erlazioan bi subjektu edo pertsona
soilik daudela. Batzuetan, bi alderdiok pertsona batek baino gehiagok
osatzen dituzte: alderdi zorduna subjektu batek baino gehiagok osatzen
dute, hots, zordun bat baino gehiago dago. Hartzekodunaren
posizioarekin, gauza bera gerta daiteke, bat baino gehiago egotea. Bi
parte daude, beraz, hartzekoduna eta zorduna, baina, agian, subjektu
bat baino gehiago. Alegia, alderdia eta subjektua ez dira gauza bera.
Aukera bat besterik ez da, hala ere. Hartzekodun eta zordun bakarra
egon daiteke, edo subjektu-aniztasuna. Aniztasun hori, halaber,
obligaziozko erlazioaren hasieratik gerta daiteke, sorreratik, edo gerora,
erlazioaren beste fase batean. Aurrerago ikusiko dugu subjektuaniztasunak zer aukera eskaintzen dituen alderdiaren barneantolaketari dagokionez, hain zuzen.
Atal honekin bukatzeko, hirugarrenari egin beharko diogu
erreferentzia. Jakina da, lehenengo gaian aipatu baikenuen,
obligaziozko erlazioa erlatiboa dela, hots, printzipioz, horren parte
direnen artean jaio, garatu eta iraungi egiten dela eta ez diela
hirugarrenei eragin zuzenik sortzen. Horregatik, obligaziozko
erlazioaren parte ez diren guztiei hirugarren deitzen zaie, harremanaren
parte ez direla azpimarratzeko. Hala ere, batzuetan, hirugarrenek
badute erlazioarekin jo-punturen bat, funtzio bat edo beste betez,
zuzenki edo zeharka:
1) Batzuetan, obligaziozko erlazioaren objektua den ekintza,
zordunaren esku geratzen dena, hirugarren baten onurarako
ezartzen da. Hirugarren baten aldeko kontratua deitzen zaio
horri, eta KZeko 1.257. artikuluak jasotzen du. Kasu
horretan, zordunak hirugarrenaren alde bete behar du
emateko, egiteko edo ez egiteko obligazioa, lehenago
hirugarren horrek obligazioa onartu badu, noski.
2) Bestetan, obligaziozko erlazioak zeharkako eragina izaten du
hirugarren batzuen ondarezko eremuan. Pentsa dezagun,
adibidez, zordunaren obligazioa beteko dela bermatzen
dutenengan (hipotekatzailea, fidatzailea…). Hirugarren horiek
badute, parte ez diren arren, obligaziozko erlazioan funtzio
juridiko bat.
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3) Eta, oro har, hirugarrenei buruz ari garenean, ezin dezakegu,
horiekiko, erlazioaren aurkagarritasuna ahaztu. Nahiz eta
obligaziozko erlazioaren parte ez izan, harremanak eragina
izaten du hirugarren batzuengan, erlazioak bateraezintasunak
ere badakartzalako (adb: kontratu bat esklusiban bada,
futbolari batek futbol klub zehatz batekin duena, beste klubei
ateak itxi egiten dizkie, futbolariak ezin baitu modu
esklusiboan klub baten baino gehiagotan aritu).
2. Gaitasuna
Zer gaitasun galdatzen du ordenamendu espainiarrak obligaziozko
erlazio baten hartzekodun edo zordun izateko? Erlazioaren parte izateko
ez da aparteko gaitasunik behar. Nahikoa da pertsona orok duen
gaitasun juridikoa izatea, hots, eskubide eta betebeharren titular
izateko ahalmena. Pertsona izatea eta nortasun juridikoa izatea nahikoa
da, beraz, hartzekoduna edo zorduna izateko, pertsona fisikoa zein
juridikoa (KZeko 38.1. art). Eta, eremu honetan, jakina da ez dagoela
ezberdintasunik arrazari, ideologiari, adinari zein sexuari dagokionez.
Hala agintzen du EKren 14. artikuluak.
Gauza ezberdina da, hala ere, hartzekodun edo zordun gisa tartean
dauden eskubideak eta obligazioak esparru juridikoan egikaritzeko
galdatzen den jarduteko gaitasuna. Hori bai, obligaziozko erlazioaren
araberakoa izango da, eta, kasuz kasu, jarduteko gaitasun jakin bat
galdatuko zaio hartzekodunari edo zordunari, bere posizioak dakartzan
prestazio zein kredituak egikaritzeko. Galdatutako jarduteko gaitasuna
ez duenak ordezkariak beharko ditu, gurasoak edo tutoreak, alegia.
3. Subjektu-aniztasuna
Lehenago esan dugu, jada, erlazioan bi parte dauden arren,
hartzekoduna eta zorduna, alderdi bakoitzaren barruan subjektu bat
baino gehiago egon daitekeela. Hartzekodunaren posizioan, pertsona
fisiko zein juridiko bat baino gehiago egon daiteke, eta zordunaren
posizioan, beste horrenbeste. Hartzekodunak bat baino gehiago badira,
denak izango dira kreditu-eskubidearen titularrak. Eta zordun bat
baino gehiago badago, denak izango dira obligatuak eta erantzuleak,
hartzekodunarekiko edo hartzekodunekiko. Hala ere, zordun eta
hartzekodun guztien parte-hartzeak ez du zertan bera izan. Proportzio
ezberdinetan izan daitezke hartzekodun edo zordun.
Titularkidetasun hori antolatzeko, bai hartzekodunaren bai zordunaren
posizioan, ordenamendu espainiarrak hiru sistema ezberdin eskaintzen
ditu. Aurrerago aztertuko ditugun arren, hona hemen sistema horien
definizio laburra:
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a) Zor edo kreditu partziarioak: KZeko 1.138. artikuluan
jasotzen da kasu hori. Zordunek edo/eta hartzekodunek
hipotesi hori aukeratzen badute, bakoitzak bere zati bereizia
izango du: El crédito o la deuda se presumirán divididos en
tantas partes iguales como acreedores o deudores haya,
reputándose créditos o deudas distintos unos de otros.
Hartzekodun bakoitzak bere kreditua kudeatuko du eta
zordun bakoitzak bere obligazioa, alegia.
b) Zor edo kreditu mankomunatuak: KZeko 1.139. artikuluan
jasotzen da kasu hori. Hartzekodunek zordun talde osoari
galdatu beharko diote obligazioa, eta zordunak ezingo dira,
‘askatu’ ez badute obligazioa talde gisa exekutatzen: si la
división fuere imposible, sólo perjudicarán al derecho de los
acreedores los actos colectivos de éstos, y sólo podrá hacerse
efectiva la deuda procediendo contra todos los deudores.
Posizio juridiko bakoitzak talde batek bezala funtzionatu
beharko du, beraz.
c) Zor edo kreditu solidarioak: KZeko 1.137. artikuluan
aurreikusten da hipotesi hori. Hartzekodun bakoitzak edozein
zorduni galda diezaioke obligazio osoa betetzea, eta zordunek
(edo zordun bakar batek) edozein hartzekodunekiko bete
dezakete obligazioa. Beraz, bai alde aktiboan baita pasiboan
ere, edozein izan daiteke galdatzailea edo galdatua. Gerora,
beren artean egin beharko dituzte kontuak, bakoitzak
kredituan edo zorrean duen proportzioari erreparatuta.

II.-OBLIGAZIOZKO
ZEHAZTEA

ERLAZIOAREN

SUBJEKTUAK

Lehenago esan dugun bezala, obligaziozko erlazioak pertsonen artekoak
dira, pertsona fisikoen zein juridikoen artekoak. Aurreko baieztapenetik
erraz ondoriozta daiteke, beraz, obligaziozko erlazioaren subjektuak,
zehatzak direla: identifikatuta daude. Hartzekodunak badaki nor den
zorduna eta alderantziz.
Baina batzuetan ez da horrela gertatzen. Obligaziozko erlazioa jaiotzen
denean, subjektu batzuk zehaztu gabe egon daitezke, aurrerago
zehaztuko baitira. Normalean, kontratuan bertan zehazten dira
subjektu ezezagun horiek zehazteko irizpideak. Zeharkako zehaztapena
deitzen zaio horri.
Egia esan, zeharkako zehaztapen horren kategoriapean, hainbat kasu
sartzen dira. Aipa ditzagun batzuk, laburki bada ere:
1) Batzuetan, jarraikako zehaztapen bat da. Hipotesi horretan,
zehaztapena pertsona batek gauza edo dokumentu batekiko
posizioaren araberakoa izango da. Adibidez, eramaileari
ordaintzekoak diren balore-tituluekin gertatzen dena. Azken
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eramaileak kobratuko du txekea edo letra, eta horrek
eskubidea egikaritu arte ez dugu jakingo nor den. KZeko 599.
artikuluak jasotzen duen hipotesiak ere zentzu bera du: Si el
dueño del predio sirviente se hubiere obligado, al constituirse la
servidumbre, a costear las obras necesarias para el uso y
conservación de la misma, podrá librarse de esta carga
abandonando su predio al dueño del dominante. Hala, une
horretan, lursail zerbitzariaren jabe denak izango du zortasuna
egoki kontserbatzeko betebeharra, baina ezingo da jakin, aldez
aurretik, lursail horrek etorkizunean izango dituen jabe
guztiak nor izango diren.
2) Bestetan, hartzekoduna nor izango den ezin da aldez aurretik
zehaztu. Adibidez, saria emateko promesa publikoaren edo eta
saridun lehiaketaren hipotesian. Promesa egiten duena
ezaguna izango da, baita lehiaketaren antolatzailea ere. Baina
horiek zordunak dira, hots, saria emateko obligazioa bere gain
hartzen dutenak. Hartzekoduna, berriz, emaitza lortu edo eta
lehiaketa irabaziko duena izango da, eta, ordura arte, ezin
izango da nor den jakin.
3) Zenbait kasutan, zehaztugabetasuna erlatiboa da, zehaztear
dagoen hirugarrenaren aldeko kontratuan gertatzen den bezala.
Kasu horretan, hasieratik, subjektuak zehatzak dira, baina
alde batek aurrerago hirugarren onuradun bat izendatzeko
eskubidea erreserbatu egiten du. Hasieratik, beraz, alderdiak
eta subjektuak zehatzak eta ezagunak dira baina, ondorengo
fase batean, subjektu batzuk aldatu egingo dira, hirugarren
ezezagun batek erlazioaren parte den subjektu baten postua
hartuko baitu.

III.-HARTZEKODUNAREN
POSIZIOA:
IZAERA JURIDIKOA ETA EDUKIA

KONTZEPTUA,

1. Kontzeptua eta izaera juridikoa
Hartzekodunak obligaziozko erlazioan duen posizioa elementu batek
finkatzen du: kreditu-eskubidea. Jakina da hartzekodunak botereposizio bat duela obligaziozko erlazioan, kreditu-eskubideak zordunari
horrek bere gain hartutako obligazioa bete dezan galdatzeko ahalmena
ematen baitio.
Hartzekodunaren eskubidearen objektua ez da, hala ere, zorduna bera.
EKren 10. artikuluak argi uzten du pertsona ezin daitekeela eskubide
baten objektu izan, subjektu baizik. Hartzekodunaren ahalmena edo
boterea zordunaren jarrera zehatza galdatzekoa da. Zordunaren
portaerarekiko du ahalmen zehatz hori hartzekodunak, ez zordunaren
pertsonarekiko. Zordunak obligazioa bete egiten badu, hartzekodunaren
eskubidea ase geratuko da. Hark betetzen ez badu, berriz,
hartzekodunaren eskubidea urratuta geratuko da, eta horrek judizialki
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galdatu ahalko dio zordunari obligazioa betetzea, eta hori posible ez
bada, dagokion kalte ordaina.
Doktrinak argi utzi du hartzekodunaren kreditu-eskubidea eskubide
subjektiboa dela. Izan ere, eskubide subjektiboa gauza batekiko
boterea edo pertsona bati, norbere interesetan, portaera zehatz bat
galdatzeko ahalmena ematen duen zilegitasun autonomoa eta bateratua
da. Ezaugarri horiek betetzen ditu kreditu-eskubideak, hartzekodunari
bere interesetan zordunari obligazioa bete dezan galdatzeko ahalmena
ematen dio-eta.
2. Edukia
Hartzekodun ororen kreditu-eskubidearen edukia, botere bateratua den
heinean, zenbait ahalmenez eta zenbait betebeharrez osatuta dago,
zordunaren posizio juridikoarekiko oreka mantentzearren. Ikus
ditzagun.
Ahalmenak
1) Zordunari obligazioa bete dezan galdatzea. Hala ezartzen du
Kode zibilak, emateko, egiteko edo ez egitekoak diren
obligazioetarako. Ematekoei dagokienez 1.096. artikulua:
Cuando lo que deba entregarse sea una cosa determinada, el
acreedor, independientemente del derecho que le otorga el
artículo 1.101, puede compeler al deudor a que realice la
entrega. Egitekoei bagagozkio, 1.098. artikulua: Si el obligado a
hacer alguna cosa no la hiciere, se mandará ejecutar a su costa.
Esto mismo se observará si la hiciere contraviniendo al tenor de
la obligación. Además podrá decretarse que se deshaga lo mal
hecho. Ez egitekoak, berriz, 1.099. artikuluan jasotzen dira: Lo
dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior se
observará también cuando la obligación consista en no hacer y
el deudor ejecutare lo que le había sido prohibido.
2) Zordunak bere kabuz obligazioa betetzen ez badu,
hartzekodunak akzio judiziala izango du bere esku epailearen
aurrean zordunari obligazioa betetzeko aginduz. Akzioa aintzat
hartzen bada, epai bat egongo da eta zorduna kondenatuko
dute obligazioa betetzera. Hala ere, betetzen ez badu, jakina da
ondarezko erantzukizuna duela zordunak hartzekodunarekiko
(KZeko 1.911. art). Epaia exekuziozko titulua denez gero,
hartzekodunak zordunaren ondarearen kontra jotzeko
eskubidea izango du, bere kreditua asetzeko, horretarako
zordunaren ondasunak bahitu eta enkante publikoan saldu
behar badira ere.
3) Gerta daiteke, hala ere, zordunak, bere ondarea xahutzeko eta
hartzekodunaren eskuetatik urruntzeko, horren eskubideari
iruzur eginez, bere ondasunak beste norbaiti dohainik
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xedatzea edota, kostubidez; eskuratzaile berriak xedatzailea
hartzekodunarekin zorretan dagoela jakinik. Eskuratzaileak
informazio hori ez badu eta ondasun horiek eskuratzen baditu,
hartzekodunak ezingo luke transmisio-operazio horien aurka
ezer egin. Baina dohainik eginiko eskualdaketa bada edota
kostubidezkoa izanik eskuratzaileak zorren berri badu, orduan
hartzekodunak badu operazio horiek aurkatzeko eskubidea,
zordunaren kaudimena mantentzearren. Zehazki, aurrerago
ikasiko ditugun bi akzio izango lituzke kasu horretan
hartzekodunak: subrogazio-akzioa (KZeko 1.111. art) eta
errebokazio-akzioa (KZeko 1.111., 1.291.3, 1.292., 1.297. eta
1.298.
art).
Lehenengoaren
bidez,
hartzekodunak
zordunarenak diren akzioak eta eskubideak egikari ditzake,
txit pertsonalak direnak izan ezik; bigarrenak, berriz,
hartzekodunari bere eskubideari iruzur egin nahian egin diren
operazioak ezeztatzeko aukera ematen dio.
4) Aurreko atalean aztertutako akzioak zordunaren ez betetzeak
sorrarazten baditu, badaude beste ahalmen prebentibo
batzuk hartzekodunaren esku, zordunak obligazioa betetzea
ziurtatzeko prestatu direnak: zordunari obligazioa betetzeko
emandako epea kentzea (KZeko 1.129. art); kasu batzuetan
zordunaren ondasunak prebentiboki bahitzea (PZLko 727.
art.), edota ondasunen gordailu judiziala eskatzeko aukera
izatea zordunaren aurkako epaiketak dirauen bitartean (KZeko
1.785. art).
5) Hartzekodunak, kreditu-eskubide baten titular den heinean,
eskubide hori xeda dezake, salduz, dohaintzan emanez edo
eta eskubide erreal baten bidez kargatuz.
Betebeharrak
Jarrera-betebeharrak dira horiek, kargak, hartzekodunaren interesen
onurarako ezartzen baititu ordenamenduak. Ez dira betebehar
juridikoak, eta ezin zaizkio judizialki galdatu hartzekodunari. Baina,
betetzen ez baditu, nolabait, haren kalterako izango da. Fede onaren
printzipiotik eratortzen direla ondoriozta dezakegu.
KZeko 1.258. artikuluak formulatzen du printzipioaren isla: Los
contratantes se obligan no solo 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.
Hartzekodunak fede onez jokatzeko beharra daukala argi dago, beraz.
Adibide gisa, KZeko 1.176. artikuluak jasotzen duen hipotesia dugu: Si
el acreedor a quien se hiciere el ofrecimiento de pago se negare sin razón
a admitirlo, el deudor quedará libre de responsabilidad mediante la
consignación de la cosa debida. Hartzekodunak bere esku dagoena egin
behar du zordunak obligazioa betetzeko, horretarako justifikatu gabeko
oztoporik ipini gabe.
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Ezberdinak dira, edonola ere, negozio zehatz batetik hartzekodunaren
gainean eror daitezkeen kargak, batez ere atxikipen-kontratuen
eremuan kontsumitzaileei ezartzen zaizkienak. Horiek ere orekatuak
izan behar dute eta fede onean oinarrituta egon. Baina hipotesi
ezberdinak dira.

IV.-ZORDUNAREN POSIZIOA:
JURIDIKOA ETA EDUKIA

KONTZEPTUA,

IZAERA

1. Kontzeptua eta izaera juridikoa
Obligaziozko erlazioaren funtsezko elementua da zorra. Zorrak
zordunak bere gain hartzen duen obligazioaren objektua islatzen du,
hots, zerbait emateko, egiteko edo ez egiteko beharra. Zorrak
erlazioaren alderdi pasiboa identifikatzen du, kreditu-eskubideak
alderdi aktiboa finkatzen duen bezala.
Zordunak bere gain hartutako obligazioa betebehar juridiko bat dela
jakina da. Itundutakoa betetzen ez badu, ordenamenduak ezartzen
dituen ondorio juridikoak jasan beharko ditu zordunak. Hala ere,
badakigu hartzekodunak ezin duela hura betetzera behartu, ezta
epaileek ere. Zordunaren duintasuna eta askatasuna zorraren eta
obligazioaren gainetik daude, eta obligazioa ez betetzeak ez du eskubide
horien esparruan eraginik izango. Bai, ordea, zordunaren ondarezko
eremuan, jakina baita zordunak bere obligazioez duen ondare
guztiarekin erantzuten duela, orain duenarekin eta etorkizunean izango
duenarekin ere bai (KZeko 1.911. art). Gainera, ez betetzeak
hartzekodunari kalte ordaina galdatzeko aukera ematen dio (KZeko
1.101. art), baita kontratua suntsiarazteko ere (KZeko 1.124. art).
Zordunak, beraz, ‘askatasuna’ du obligazioa ez betetzeko, baina
askatasun horrek ondarezko erantzukizuna izango du atzetik,
hartzekodunak hala galdatzen badu.
2. Edukia
Betebeharrak
1)

2)

Obligazioaren objektu den prestazioa burutu behar du
zordunak, hartzekodunaren alde zerbait ematea, egitea edo ez
egitea, KZeko 1.088. artikuluak xedatzen duen bezala.
Prestazioa egoki burutzeko beharrezkoa den jarrera hartu
beharko du zordunak, jarrera arduratsua, alegia.
Aurreko funtsezko obligazioaz gain, hartzekodunarekin
gertatzen zen bezala, zordunak baditu bere gain jarrerabetebeharrak, fede onetik eratortzen direnak (KZeko 1.258.
art). Ezin dizkio jarrera-betebehar horiek inork epailearen
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aurrean zordunari galdatu, baina, batzuetan, kalteordainaren iturri izaten dira, baita beste alderdiarentzat
kontratua suntsiarazteko arrazoia ere. Betebehar osagarri
horien adibide, KZeko 1.094. artikuluak honako hau jasotzen
du: El obligado a dar alguna cosa lo esta tambien a
conservarla con la diligencia propia de un buen padre de
familia.
Ahalmenak
1) Zordunak obligazioa bete nahi badu eta hartzekodunari hala
jakinarazten badio, eta horrek, justifikatutako arrazoi bat dela
medio prestazioa bete dadin ahalbidetzen ez badu, zorduna
aske geratuko da. Gauza kontsignatu dezake eta, hala,
obligazioa iraungi egingo da (KZeko 1.176. art).
2) Zordunak bere esku du, halaber, hartzekodunaren bidegabeko
asmoak eta akzioak direla-eta salbuespenak jartzeko aukera.
Horiek, nolabait, “kontraeskubide” bat dira: hartzekodunak
bere eskubideaz abusatuz zordunari bidegabeko erreklamazio
bat egiten dionean zordunak hura gelditzeko duen aukera
juridikoa. Ezin izango ditu salbuespenok egotzi, obligaziozko
erlazioa sortzean horiei uko egin badie.
3) Bukatzeko, eta era orokor batean formulatuta, obligazioen
Zuzenbidean, bada zordunaren onuran ezarritako printzipio
bat: favor debitoris. Zalantza-kasuetan, beti interpretatu eta
estimatu beharko da zalantza zordunaren alde, hots, ahalik
eta gutxien behartuta dagoela ondorioztatuz.
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4. GAIA: “Obligaziozko erlazioaren objektua”
LABURPENA: I. Obligazio-erlazioaren objektua. -1. Kontzeptua. Prestazioa. -2.
Betekizunak. -3. Ondarezkotasuna. -II. Emateko, egiteko eta ez egiteko
obligazioa. -1. Egiteko obligazioa. -2. Ez egiteko obligazioa. -3. Emateko
obligazioa. -4. Ahalbide-obligazioa eta emaitza-obligazioa. -III. Obligazio
generikoak eta espezifikoak. -IV. Obligazio aukerakoak. -1. Obligazio aukerakoa.
-2. Facultas solutionis: ahalmenezko obligazioak. -V. Prestazioaren
zatigarritasuna eta zatiezintasuna.
ARAUDIA: KZeko 1.088., 1094.-1.101., 1.131.-1.136., 1.149.-1.151., 1.157.1.169., 1.182., 1.184., 1.256., 1.271.-1.273. eta 1.583. art.; PZLko, 699.-711.
art.

I.OBLIGAZIOZKO
ERLAZIOAREN
OBJEKTUA:
PRESTAZIOAREN KONTZEPTUA ETA BETEKIZUNAK
1. Kontzeptua
Jakina da obligaziozko erlazioak kreditu-eskubide bat sortzen duela
hartzekodunaren alde. Erlazioaren objektua, beraz, hartzekodunak
zordunari galda diezaiokeen jarrera edo portaera zehatza da. Zordunak
bere gain hartu duen jarrera edo portaerak osatzen du PRESTAZIOA,
zordunak burutu beharrekoa, alegia. Eta prestazioa da, zehazki,
obligaziozko erlazioaren objektua. Prestazio horren edukia lehenago
ikusitako KZeko 1.088. artikuluak finkatzen du: obligazioak zerbait
ematekoak, egitekoak edo ez egitekoak izan baitaitezke. Hala,
obligaziozko erlazioaren objektua prestazioa izango da eta prestazio
horren edukia, zerbait ematea, egitea edo ez egitea. Zordunak bere gain
hartutako prestazioa ahalik eta egokien bete beharko du,
hartzekodunarekin adostutakoaren neurrira.

OBLIGAZIOZKO
ERLAZIOAREN
OBJEKTUA

PRESTAZIOA

ZERBAIT EMATEA,
EGITEA EDO EZ
EGITEA

2. Betekizunak
Kode zibilak ez du zuzenean prestazioaren ezaugarriak zein diren
zehazten. Kontratuaren objektuari buruz aritzen diren KZeko 1.271.,
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1.272. eta 1.273. artikuluek xedatzen dutena oinarri hartuta
zerrendatzen dituzte autoreek ezaugarriok:
1) Izatea: Kontratuaren objektua etorkizunean existituko den
gauza izan daiteke, oraindik sortu ez dena. Aldiz, obligaziozko
erlazioaren objektuak obligazioa jaiotzen denetik existitu behar
du; izan ere, ez dago obligaziozko erlaziorik prestaziorik gabe.
Obligazio orok du prestazio bat oinarri gisa; beraz, prestazio
bat dagoelako jaiotzen da obligaziozko erlazioa. Prestazioa bera
hasieratik existitzen da, nahiz eta prestazio horren edukia
etorkizunean eman, egin edo ez egiteko zerbaitek osatu.
2) Posiblea: Prestazioak, jaiotzen denetik, bideragarria izan behar
du, hots, betetzeko posibilitateak egon behar du. Hasieratik
prestazioa aurrera eramatea ezinezkoa bada (adb: bizikletaz
ilargira igotzea), ez da prestaziorik egongo eta obligaziozko
harremana ez da jaioko. Posiblea izateak ez du esan nahi, hala
ere, prestazioa betetzea erraza izan behar duenik.
Prestazioa aurrera eramateko ezintasuna absolutua edo
erlatiboa izan daiteke. Absolutua da, prestazioa ezin duenean
inork bete. Kasu horietan, obligazioa, esan bezala, ez da
jaioko. Ezintasuna erlatiboa izango da, berriz, objektiboki hura
aurrera eramatea posible izanik pertsona zehatz batzuentzat
ezinezkoa bada. Printzipioz, kasu horietan, prestazioa betetzea
posible denez, obligazioa jaio egingo da. Zordunak berak ezin
badu prestazioa aurrera eraman, beste norbaitek beraren
ordez egiteaz arduratu beharko du, horixe zor baitio
hartzekodunari. Obligazioa txit pertsonala bada, hala ere,
zordunarentzat prestazioa betetzea ezinezkoa bada, ezintasuna
absolututzat joko da, eta obligazioa ez da jaioko.
Ezintasuna jatorrizkoa bada, hots, obligaziozko erlazioa
sortzean gertatzen dena, esan bezala, harremana ez da jaioko.
Baina ezintasuna eratorria izan daiteke, obligaziozko erlazioa
jaio eta gero etorritakoa: eman beharrekoa zordunaren errurik
gabe guztiz hondatu bada [KZeko 1.182. art: Quedará
extinguida la obligación que consista en entregar una cosa
determinada cuando ésta se perdiere o destruyere sin culpa del
deudor y antes de haberse éste constituido en mora], objektua
gizakion merkataritzatik kanpo geratu bada
edota egin
beharrekoa ezinezkoa bilakatu bada [KZeko 1.184. art:
También quedará liberado el deudor en las obligaciones de
hacer cuando la prestación resultare legal o físicamente
imposible]. Ezintasun eratorria zordunak eragin badu, orduan
ez da ezintasuna izango, ez-betetzea baizik, eta zordunak
hartzekodunaren aurrean erantzun beharko du.
Bestalde, ezintasuna osoa edo partziala izan daiteke. Osoa
bada, argi dago prestazioa ez dela sortuko (edo jaio bada,
iraungi egingo da). Ezintasun partziala ez du Kode zibilak
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arautzen. Kasuz kasu aztertu beharko da obligaziozko erlazioa
iraungiaraziko duen ala zati batean, behintzat, hura indarrean
gera daitekeen.
3) Zehazgarria: Prestazioak zehaztuta geratu behar du
obligaziozko erlazioa jaiotzean, edota hasieratik zehazgarria
izan eta zordunak hura bete baino lehen erabateko zehaztea
ematea, akordio berririk egin gabe (KZeko 1.273. art).
Zehazgarria izango da prestazioa, beraz, hasieratik horren
nondik norakoak zehazteko irizpideak argi ezartzen direnean
(adb: Mikelek, nire etxea erosteko, bi urte barru teknikari
batek zehaztuko duena ordainduko dit). Hirugarren pertsona
baten irizpidea erabil daiteke prestazioa zehazteko, baina
zehazteko unea heltzean pertsona horrek prestazioaren edukia
zehazten ez badu, prestazioa bera ez da eraginkorra izango.
Arau orokor gisa, prestazioaren behin-betiko zehaztea ezingo
da erlazioaren alderdi baten eskuetan utzi, KZeko 1.256.
artikuluak finkatzen duen printzipioari jarraituz: La validez y
el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de
uno de los contratantes. Hala ere, obligazio orokorretan eta
aukerakoetan, posible da zehazte hori alde bati egoztea. Beste
hipotesi guztietan, halako itunak ez dira baliozkoak izango,
KZeko 1.256. artikuluaren aurkakoak izateagatik.
4) Zilegia: Prestazioa ezin da legez kontrakoa izan, ezta gizarte
baten oinarrian dauden printzipio moral eta etikoen aurkakoa
izan (KZeko 1.271. art). Hala bada, prestazioa ez da baliozkoa
izango.
5) Ondarezkoa: Doktrinak luze eztabaidatu du betekizun horri
buruz. Nahitaezkoa al da prestazioa dirutan balioetsi ahal
izatea? Hartzekodunaren interesa beti al da ondarezkoa?
Autore gehienen iritziz, argi dago hartzekodunaren interesak ez
duela zergatik ondarezkoa izan; ludikoa, artistikoa
edo
zientifikoa izan daiteke. Eta, ondorioz, prestazioak ez du
dirutan balioetsitako portaera bat izan behar. Prestazioa
dirutan balioesten ez den jarrera bat izan daiteke (zaratarik ez
egitea eguneko ordu batzuetan, informazio bat sekretupean
gordetzea, ikerketa bat egitea…). Hori bai, zordunak prestazioa
betetzen
ez
badu,
epaitegietan,
hura
hertsapenez
betearazterakoan,
dirutan
emango
zaio
balio
bat.
Hartzekodunaren kreditua dirutan balioetsiko da, prestazioa in
natura betetzea ezinezkoa denean edota zordunak posible
izanik ere bete nahi ez badu. Hori da, finean, obligaziozko
harremanaren ondarezkotasuna.
Halaber, ezin da ukatu obligaziozko erlazioak berak
ondarezkoak direla, hein handi batean, nahiz eta prestazioa,
hasieratik, dirutan balioetsi ez den portaera batek osatu.
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Hartzekodunak duen kredituak berak ondarezko balioa du:
hartzekodunaren ondarearen parte da eta eskualda daiteke.
Kredituak
balio
ekonomikoa
duela
nabarmena
da.
Obligaziozko erlazioak eta kontratuak, izatez, pertsonen arteko
harreman ekonomikoak gauzatzeko bideak dira eta,
horregatik, merkatuan balio bat jasotzen dute. Ondarezko
zuzenbidearen parte dira, zalantzarik gabe.

II. EMATEKO, EGITEKO ETA EZ EGITEKO OBLIGAZIOA
Jakina da KZeko 1.088. artikuluak obligazio motak zerrendatzen
dituela: Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa.
Obligazioen klasifikazio horrek zordunaren portaeraren edukia hartzen
du kontuan, eta horregatik esaten da klasifikazio garrantzitsuena dela.
Beste batzuek prestazio motaren arabera sailkatzen dituzte obligazioak,
aurrerago ikusiko dugun bezala.
1. Egiteko obligazioa
Egiteko obligazioetan, zordunaren prestazioaren edukia ekintza bat
egitea da. Zordunak hartzekodunaren aurrean zerbait egitera behartzen
du bere burua.
Doktrina alemanari eta frantsesari jarraituz, egiteko obligazioen artean,
bereizketa garrantzitsu bat egiten dute autoreek. Ez da Kode zibilean,
zuzenki, jorratzen, baina, jurisprudentzia berriena oinarri hartuta,
esaten da klasifikazio horrek zerbitzu-errentamendua eta obrakontratua bereiztea ahalbidetzen duela (KZeko 1.583.-1.603. art).
Batetik, ahalbide-obligazioak daude eta, bestetik, emaitza-obligazioak.
1) Ahalbide-obligazioak: Hipotesi horretan, zordunak ekintza bat
egin behar du; hots, jarrera edo portaera zehatz bat erakustea
galdatzen zaio betebeharra betetzeko. Ez du emaitza jakin bat
lortu behar, jarrera baita obligazioaren objektua. Itundutako
arretaz jokatu behar du ekintza egiteko unean, baina ez zaio
zordunari azken emaitza zehatzik galdatzen. Adibidez,
medikuak gaixoari tratamendu egokia aurkitzeko obligazioa
hartzen du bere gain, baina ez gaixoa sendatzekoa; abokatuak
bezeroaren kasua aztertu eta defentsa egokia prestatzeko
betebeharra hartzen du bere gain, baina ez epaiketan
irabaztekoa, ez baitago beraren esku sententzia faboragarria
lortzea. Kasu horietan, beraz, zordunaren obligazioa aktibitate
edo ekintza batek osatzen du, ekintzak berak. Jarrerak,
portaerak, ez emaitza lortzeak.
2) Emaitza-obligazioak: Hipotesi horietan, ordea, zordunak
ekintza bat egitera lotzen du bere burua eta, gainera, emaitza
zehatz bat lortzera, hartzekodunarekin itundutakoaren
arabera. Adibidez, arotzak egurrezko altzari bat egin behar dio
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bezeroari: ez da nahiko, kasu honetan, arotzak bere esku
dagoena egitea, jarrera egokia erakutsiz. Emaitza-obligazio bat
denez, arotzak altzaria egin behar dio bezeroari, horixe nahi
baitu bezeroak, ez arotzaren jarrera egokia ikustea. Emaitza
lortzen ez bada, obligazioa bete ez dela jo beharko da. Ez da
nahikoa, beraz, jarrera edo portaera bat aurrera eramatea,
emaitza zehatza galdatzen zaio zordunari. Baina ez dira
emaitza-obligazioak zerbait emateko obligazioekin nahasi
behar: emaitza-obligazioak zerbait egiteko obligazioak dira,
hots, oraindik existitzen ez den zerbait egitea (adb: eraikin bat
eraikitzea, nobela bat idaztea, diseinuzko harri-bitxi bat
egitea…). Ematekoa, berriz, jada existitzen den zerbait
hartzekodunari ematean datza.
Bestalde, zerbait egiteko obligazioen artean, badago beste bereizketa
garrantzitsu bat:
Horrelako
1) Egiteko
suntsiezina
edo
txit
pertsonala:
betebeharretan, hartzekodunak pertsona zehatz batek zerbait
egitea galdatzen du. Zorduna ez da edonor, ezin du obligazioa
nornahik bete (adb: kantari ospetsu bat kontratatzen da
kontzertu erraldoi bat emateko). Horrelako kasuetan, pertsona
zehatz horrek ez badu bere gain hartu duen jarrera aurrera
eramaten, obligazioa bete ez dela joko da (KZeko 1.161-1.595.
art).
2) Egiteko suntsigarria edo pertsonala: Horrelakoetan, berriz, ez
da nahitaezkoa pertsona zehatz batek prestazioa betetzea.
Edonork egin dezake, baldin eta horretarako gai bada. Hor,
garrantzitsuena jarrera edota emaitza izango da, baina ez
nork egin duen (adb: etxe bat margotzea, autoa konpontzea,
afari bat zerbitzatzea…).
Zordunak ez badu egiteko obligazioa betetzen, legegileak argi ezartzen
du, KZeko 1.098. artikuluan, ez betetzearen ondorio juridikoa: Si el
obligado a hacer alguna cosa no la hiciere, se mandará ejecutar a su
costa. Xedapen horri jarraituz, datu garrantzitsu bat nabarmendu
dezakegu: estatuko ordenamenduak zerbait egiteko obligazioak
hertsapenez betearaz daitezkeela onartzen du, txit pertsonalak ez
badira, noski. Hala berresten dute PZLko 706.2. eta 709.1 artikuluek
ere: zordunak zerbait egiteko obligazioa betetzen ez badu, epaileak
beraren ondasunak bahitu ahal izango ditu, hartzekodunak hala
eskatzen badu. Hirugarren batek beteko du, beraz, obligazioa, posible
denean, baina zordunaren kontura, KZeko 1.098. artikuluak ezartzen
duen bezala. Batzuetan, ordea, epaileak berak ordezkatu ahal izango du
zordunak bete ez duen obligazioa (adb: eskritura publikoa sinatzea,
onespena ematea…). Zordunaren kontura obligazioa betetzeko aukera
hori egongo da, beraz, obligazioa beste norbaitek bete dezakeenean.
Hertsapenez betearazi ezingo diren obligazioak, ordea, txit pertsonalak
dira: ezin da zordun zehatza nahi ez duen zerbait egitera behartu, beste
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inork bete ezin duenean hark bere gain hartutakoa. Horrelako
kasuetan, obligazioa dirutan balioetsiko da eta zordunak dirutan
ordaindu beharko dio hartzekodunari bere gain hartutako egitekoa.
Bestalde, esan beharra dago egiteko obligazioek denbora muga bat
dutela. Ezin dira mugagabeak izan, bestela, nolabaiteko esklabotza
litzateke. Zuzenbidearen printzipio orokor baten oinarrian, argigarria
da, ildo honetan, KZeko 1.583. artikuluaren xedapena: deuseza da
bizitza osorako luzatzen den egiteko obligazioa. Beraz, egiteko
obligazioak denbora bati lotuak ezarriko dira: batzuetan, legeak berak
ezarriko ditu gehienezko epeak, aldeen akordiorik ez dagoenean.
Bestetan, alderdiek ezer ere adostu ez dutenean eta prestazioaren
inguruabar eta izaerari erreparatuz ezin daitekeenean epea zein den
ondorioztatu, jurisprudentziaren esanetan, obligaziozko erlazioa iraungi
egingo da, negozio juridikoak dituen xedeak bete direla jotzen bada.
Kasu horretan, zordunak zilegitasuna izango du negozio juridikoaren
iraungitzea galdatzeko.
2. Ez egiteko obligazioa
Ez egiteko obligazioetan, zordunak jarrera negatiboa edo pasiboa
hartzen du bere gain; hots, portaera zehatz bat aurrera ez eramatera
behartzen du bere burua. Bi motatakoa izan daiteke jarrera negatibo
edo pasibo hori:
1) Abstentzioa: Kasu hori, obligaziorik ez balego zordunak egin
lezakeen zerbait ez egitean datza (adb: kontratua iraungi eta
hurrengo bi urteetan bere ordura arteko ogibidean ez aritzea).
2) Hartzekodunaren jarrera jasatea: Kasu horretan, berriz,
zordunak hartzekodunaren portaera aktiboa eta positiboa
jasan egin behar du (adb: nire finka zeharkatzen duen bidea
erabiltzen uztea).
Ez egiteko obligazioak hartzekodunari ematen dion kreditu-eskubidea,
beraz, horretan oinarritzen da: zorduna behartuta dago abstentzioa edo
jasatea bere gain hartzera, eta hartzekodunak hori galda diezaioke.
Halaber, zordunaren jokabidea prestazioa betetzearen kontrakoa izaten
hasten bada, hartzekodunak demanda aurkez dezake, prebentzioz, bere
kreditu-eskubidea babesteko.
Orobat, ez egiteko obligazioek zerbait egitekoek dituzten ezaugarri berak
dituztela esan beharra dago: ezin da zorduna indarrez obligazioa
betetzera behartu, baina hertsapenez betearaz daiteke prestazioa haren
kontura (KZeko 1.098. art); egindakoa desegitera behartu eta, ezinezkoa
bada, ez-betetzea ekonomikoki balioetsi (KZeko 1.098., 1.099. art;
PZLko 710. art). Halaber, ez egiteko obligazioak ezin izango dira
mugagabeak izan (erlazio juridiko-erreal baten barruan sortzen den
obligazioa ez bada, noski).
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3. Emateko obligazioa
Hau da obligaziozko erlazioaren prototipoa. Gure ekonomia, mendetan
zehar, ondasunen trukean oinarritu izan da; beraz, zerbait emateko
obligazioak dira arruntenak eta erabilienak (adb: etxea erosi, autoa
erosi, etxerako erosketak, dohaintzak, maileguak…). Ikuspuntu
juridikotik begiratuta, obligazio horiek dira gauzatzeko errazenak,
normalean inolako arazorik gabe hertsapenez betearaz baitaitezke.
Emateko obligazioek zordunari jarrera positibo bat galdatzen diote,
hots, zordunaren ondarean dagoen ondasun zehatz bat edo gehiago
hartzekodunaren ondarera igarotzea, alegia [zentzu juridikoan,
ondasunari ‘gauza’ esaten zaio]. Horregatik, normalean, prestazio hori
bete beharrak gauza lehenagotik zordunaren ondarean egotea dakar.
Emateko
obligazioaren
objektua,
orduan,
zordunak
gauza
hartzekodunari emateko egin behar dituen egintza multzoak osatuko
du.
Hala ere, zordunak hartzekodunari gauza bat edo gehiago eman behar
diola esaten dugunean, emate horren helburuari erreparatuz,
bereizketa bat egin beharra dago: 1) Zordunak hartzekodunari gauzaren
jabetza edo haren gaineko beste eskubide erreal bat ematea; 2)
Zordunak hartzekodunari gauzaren edukitza soila ematea.
Komenta ditzagun bi aukerok:
1) Gauzaren jabetza edo beste eskubide erreal bat emateko
obligazioa: Emateko obligazioa eragiten duten negozio
juridikoek ez dakarte, nahitaez, gauzaren jabetza edo haren
gaineko eskubide erreal bat eskualdatzea. Xede hori negozio
juridiko batzuek bakarrik dute; beraz, horietara jo beharko da
aldeek efektu juridiko hura bilatzen dutenean (adb: dohaintza,
mailegu sinplea…). Bestetan, kontratua edo negozioa ez da
nahikoa
izango
objektuaren
jabetza
transmititzeko,
tituluarekin batera tradizioa edo gauza ematea beharrezkoa
baita (adb: salerosketa). Oro har, zordunak, hartzekodunari
gauzaren jabetza edo horren gaineko beste eskubide erreal bat
emateko, jarduteko gaitasuna izan beharko du eta gauza
xedatzeko zilegitasuna (KZeko 1.160. art).
2) Gauzaren edukitza emateko obligazioa: Zordunak, obligazio
hori betetzeko, edukitzailea izan beharko du. Ez du gauzaren
gaineko
xedatzeko
ahalmenik
behar.
Edonola
ere,
hartzekodunari gauzaren edukitza emateak bi zentzu izan
ditzake:
a) Hartzekodunak gauza erabiltzeko nahi izatea (adb:
errentamendua)
b) Aurretik zordunak gauzaren edukitza izatea eta,
obligazioa
betetzearren,
hartzekodunari
gauzaren
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edukitza bera bueltatzea, likidazio faseari jarraituz
(KZeko 1.561. art).
Gauzaren jabetza, haren gaineko beste eskubide erreal bat edo edukitza
soila hartzekodunari transmititzen bazaio ere, emateko obligazioek
badituzte ezaugarri komunak. Laburbilduz:
1) Zordunak gauza zaindu egin beharko du obligazioa betetzeko
unea heldu arte. Hala dio KZeko 1.094. artikuluak: El obligado
a dar alguna cosa lo está también a conservarla con la
diligencia propia de un buen padre de familia. Negozio juridiko
jakin batzuetan, horixe izango da, izatez, obligazioaren objektu
espezifikoa (adb: gordailu-kontratua), eta beste batzuetan,
berriz, ez da arduraz zaintzeko betebehar hori jaioko (adb:
gauza generikoa edo zehaztugabea bada).
2) Obligaziozko erlazioaren objektua den prestazioaren edukia
gauzaren jabetza ematea bada, KZeko 1.095. artikuluak
honela xedatzen du: El acreedor tiene derecho a los frutos de la
cosa desde que nace la obligación de entregarla. Sin embargo,
no adquirirá derecho real sobre ella hasta que le haya sido
entregada. Gauza generikoa edo zehaztugabea bada, berriz,
fruituak jasotzeko eskubide hori gauza zehazten denetik jaioko
da.
3) Emateko obligazioak hori indarrez betearazteko aukera ematen
du: zordunak hartzekodunari gauza entregatzen ez badio eta
gauza bere ondarean badu, epaileak haren kontura emango
dio gauza in natura hartzekodunari (KZeko 1.096. art: Cuando
lo que deba entregarse sea una cosa determinada, el acreedor,
independientemente del derecho que le otorga el artículo 1.101,
puede compeler al deudor a que realice la entrega. Si la cosa
fuere indeterminada o genérica, podrá pedir que se cumpla la
obligación a expensas del deudor. Si el obligado se constituye
en mora, o se halla comprometido a entregar una misma cosa a
dos o más personas diversas, serán de su cuenta los casos
fortuitos hasta que se realice la entrega). Gauza zordunaren
ondarean ez badago, ordea, horren ondasunak bahituko dira,
obligazioaren ez betetzeaz ekonomikoki erantzun behar baitu
(PZLko 701., 702. eta 703. art). Edozein kasutan,
hartzekodunak, KZeko 1.101. artikuluari jarraituz, jasandako
kalteengatik kalte-ordaina galdatu ahal izango dio zordunari.
4) Zordunak gauza zehatz bat eman behar badu, gauzaren
osagarriak ere eman egin beharko dizkio hartzekodunari,
nahiz eta osagarriok aipatuta ez egon (KZeko 1.097. art: La
obligación de dar cosa determinada comprende la de entregar
todos sus accesorios, aunque no hayan sido mencionados).
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III. OBLIGAZIO GENERIKOAK ETA ESPEZIFIKOAK
Obligazio generiko edo espezifikoei bagagozkio, gauza bat emateko
obligazioen eremuan sartzen gara. Obligazio generikoak eta espezifikoak
beti dira, beraz, emateko obligazioak.
Obligazio espezifikoa hartzekodunari gauza jakin eta zehatz bat
ematean datza, hots; obligazioa sortzen den unetik zehaztuta baitago
haren objektua, prestazioa, jarduera.
Generikoa bada obligazioa, ordea, zordunak hartzekodunari eman
beharko diona ez dago hasieratik zehaztuta; soilik adierazten da zein
motatako gauza den edota zein genero edo taldetan sartzen den.
Aurrerago zehaztu beharko da prestazioaren objektua, zordunak
hartzekodunarentzat egoki bete dezan. Gogora dezagun, hala ere,
obligazioaren
objektua
generikoa
izatea
ez
dela
gauzaren
suntsigarritasunarekin nahasi behar: prestazioa gauza generiko bat
entregatzea izan daiteke, suntsigarria izan (100 botila ardo) nahiz ez
izan (zaldi beltz bat). Suntsigarritasunak objektuaren izaerari
erreparatzen
dio,
fisiko-juridikoki
kontsumi
daitekeelako;
generikotasunak, berriz, aldeen edota legearen borondateari jarraitzen
dio, legegileek eta kontratugileek sortzen baitituzte generoak, beren
beharrizanen arabera.
Obligazio generikoak dira, espezifikoen aldean, erregimen juridiko
bereziagoa dutenak. Laburbil ditzagun erregimen horren ezaugarri
deigarrienak:
1) Obligazioa generikoa bada ere, hori hertsapenez betearazi
beharko da. Hala, hartzekodunak jaso behar duen gauza
generiko hori jada zordunaren ondarean badago, epailearen
aginduz, handik aterako da eta hartzekodunari emango zaio.
Gauza zordunaren ondarean ez badago, ordea, horren kontura
eskuratuko dira hartzekodunari emateko.
2) Kode zibilean, bakarra da obligazio generikoei buruz zuzenean
aritzen den araua, 1.167. art: Cuando la obligación consista en
entregar una cosa indeterminada o genérica, cuya calidad y
circunstancias no se hubiesen expresado, el acreedor no podrá
exigirla de la calidad superior, ni el deudor entregarla de la
inferior.
3) Obligazio generikoek badute besteek ez duten ezaugarri
garrantzitsu bat: gauza banaka zehaztuta ez dagoenez –talde
edo genero bati eginiko erreferentzian soilik (adb: patata zaku
bat; pilota bat; auto bat; jantzi bat…)–, zorduna ez da
obligazioaz aske geratuko ondasuna edo gauza desegiten edo
desagertzen bada (baldin eta hartzekoduna berandutzean ez
badago), arras zaila baita genero bat osatzen duten ale guztiak
behin betiko desagertzea, genus nunquam perit. Nahiko erraza
da, beraz, agindu judiziala dela medio, zordunaren ondarearen
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kontura generoko ale bat eskuratzea hartzekodunari emateko.
Batzuetan, ordea, kontratuko alderdiek hainbeste murrizten
dute entregatu behar den gauzaren generoa (adb:1982ko
uztako ardo botila), ezen gerta baitaiteke ale guztiak
desagertzea.
4) Obligazioa jaiotzeko nahikoa da aldeek gauzaren generoari
erreferentzia orokorra egitea. Baina obligazioa gauzatu eta
betetzeko, gauza orokorra espezifikatu behar da (adb:
obligazioa jaiotzean, hartzekodunak eta zordunak horrek hari
jantzi bat eman behar diola adosten dute; betetzeko unean,
nahitaez, gauza generikoa espezifikoa bilakatuko da, generotik
bat aukeratu beharko baita obligazioa bete ahal izateko).
Espezifikazio hori zordunak edo hartzekodunak egin dezake;
biek, adostasunez; edo hirugarren batek aldeek hala
erabakitzen badute. Gai horren inguruan inolako adostasunik
ez badago, nahiz eta Kode zibilak ez duen ezer ere xedatzen,
doktrinaren iritziz, zordunak izango du espezifikazio hori
egiteko zilegitasuna, favor debitoris printzipioari eta obligazio
aukerakoen araudiaren aplikazio analogikoari jarraituz (KZeko
1.132, 875. art).
Espezifikazioaren uneari dagokionez, aldeek hitzartukoaren
esanetara egon beharko da. Horrelakorik ez badago, generoa
osatzen duten aleetatik bat aukeratzeko ahalmena eta
obligazioaren betetzea –edo hartzekodunaren berandutzeaaldiberekoak izango dira. Obligazioa betetzean espezifikatuko da
objektua hartzekodunari emateko. Espezifikazioa ezin da
betetzea baino lehenago gauzatu, beraz. Ez da posible izango
aldebakarreko eta aurretiazko espezifikazioa, ezta aurrez
hitzartutako aldebikoa ere, hori ez bailitzateke espezifikazioa
izango, obligazio generikoa obligazio espezifiko bihurtzea baizik.

IV. OBLIGAZIO AUKERAKOAK. FACULTAS SOLUTIONIS:
AHALMENEZKO OBLIGAZIOA
1. Obligazio aukerakoa
Obligazio aukerakoetan, prestazioa guztiz zehaztu gabe dago. Obligazioa
sortzen denean (eduki desberdineko), hainbat prestazio posible daude
aukeran, horietatik zordunak betetzeko objektutzat edozein har baitezake
[adb: pilota bat edo liburu bat eman behar didazu]. Hala ere, obligazioa
betetzekoan, bakarra galda daiteke eta bakarra bete behar da, KZeko
1.131.
artikuluak
xedatzen
duenaren
arabera:
El
obligado
alternativamente a diversas prestaciones debe cumplir por completo una de
estas. El acreedor no puede ser compelido a recibir parte de una y parte de
otra; (adb: eskumuturreko erlojua salduko dizut, edo lasterketako zaldia,
edo ehun litro ardo; jatetxeko kartak prestazio-aukera aniztunak -plater
desberdinak- dakartza).
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Obligazio aukerakoetan, obligazio bakarra dago eta ez obligazio anitz;
hasieran, hainbat prestazio ezberdin posible badira ere, gauza jakina da
obligazioa sortzen denetik prestazio horietatik bakar bat zor dela (plura
res in obligatione, una autem in solutione).
Obligazio horien dinamikan, bi etapa bereizi behar dira:
1) Lehena obligazioa eratzea da, hainbat prestazio-aukerarekin.
Obligazio oro, haren iturria edozein delarik ere, aukerako gisa
ager daiteke. Lehen fase horretan, prestazioa guztiz zehaztu
gabe dago, prestazio bakoitzak identifikatuta egon behar badu
ere eta prestaziotzat hartzeko eskatzen diren betekizunak bildu
behar baditu ere (KZeko 1.132.2. art.).
2) Bigarrena prestazioa kontzentratzea da, hau da, prestazioetatik
bat zordunak bete beharreko bihurtzen da. Obligazioa
kontzentratzeari esker zehaztu daiteke prestazioetatik zein
burutu behar duen zordunak. Kontzentratu ostean, obligazioak
aukerakoa izateari uzten dio eta kontzentraziotik kanpo
geratutako prestazioak ez dira zor izango; obligazioa, orain,
espezifikoa da.
Kontzentrazioa –prestazio posible guztietatik zordunak bete behar duena
zehaztea–, obligazioa bete aurretik burutu behar da, obligazioa bete baino
lehenago edo aldi berean. Kontzentrazioa honako kasu hauetan egingo
da:
1. Prestazio guztiak, bat izan ezik, desagertu badira zordunak zein
hartzekodunak errurik izan gabe. Orduan, obligazioa geratzen
den prestazioan kontzentratuko da. Betetzeari buruzko arau
orokorrak aplikatzetik datorren erregela da (KZeko 1.182. eta
1.134. art.; 1.136. art. contrario sensu).
2. Aukeratze-eskubidea, hau da, prestazioetatik galdagarri zein izan
behar duen zehazteko alderdietako bati edo hirugarren bati
emandako ahalmena egikarituz. Itunik ez balego, eta favor debitoris
delako printzipioa aplikatuz, KZeko 1.132.1. artikuluak dio
aukeratzea zordunari dagokiola, obligazioaren inguruabarretatik
behintzat bestelakorik ondorioztatzen ez bada. Baina ahalmena
hartzekodunari edo hirugarren bati eman dakioke; azken horrek
aukeratu behar izango balu, emandako aginduen edo datu
objektiboen arabera aukeratu beharko du (DÍEZ-PICAZO).
Aukeratze-eskubidea
egikaritzeko,
legitimazioa
duenak
beste
kontratugileari jakinarazi beharko dio bere erabakia aldebakarreko (eta
esplizitua edo esan gabekoa) borondate-deklarazio bidez (KZeko 1.133.
eta 1.136.1. art.); jakinarazpenaz geroztik bakarrik izango du eragina
hartzaileak
jaso
beharreko
borondate-deklarazioak.
Hartzaileak
deklarazioa onartzea ez da beharrezkoa, baina atzera bota daiteke
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eskainitakoak obligazioa sortzeko unean adierazitako aurreikuspenak
betetzen ez baditu, edo obligazioaren objektu den prestazioa ezinezkoa
edo legez kontrakoa bada (KZeko 1.132.2. art.).
Kode Zibilak obligazioa eratzen denetik kontzentrazioa burutu arteko
fasea arautzen du bereziki: batik bat, aukeratu aurretik eta, norbaiten
erruz edo ezusteko kasuaz, prestazioren bat galtzeak edo suntsitzeak
sortzen duen arazoa. Aukeratze-eskubidea nori dagokion kontuan izanik
ezartzen da erregimena:

art.):

A) Aukeratzea zordunari badagokio (KZeko 1.134 eta 1.135.

1. Bat izan ezik gainerako gauza guztiak zordunaren errurik egon
gabe suntsitzen badira, obligazioa geratzen den hartan
kontzentratuko da automatikoki (KZeko 1.134. art.). Aukeratzeko
eskubidea desagertzen da.
2. Zordunaren erruz gauza guztiak desagertzen badira edo
obligazioa betetzea ezinezko bihurtu bada, hartzekodunak kaltegaleren ordaina jasotzeko eskubidea izango du (KZeko 1.135.1 art.).
Obligazioaren arriskua ez da hartzekodunaren kontura, zordunak
kalte-ordaina emateko obligazioa baitu, desagertu den azken
gauzaren edo azkenean ezinezko bihurtu den zerbitzuaren balioa
oinarritzat hartuta (KZeko 1.135.2. art). Dena den, eta xedapenaren
hitzek bestelakorik adierazten badute ere, ez da benetako kalteen
ordaina, zordunak eman beharreko objektua ordezten duen dirukopurua baita. Gainera kalterik izan bada, logikoa da pentsatzea
hartzekodunak galdatu ere egin ditzakeela.
3. Zordunaren erruz prestazioetatik batzuk bakarrik desagertu eta
beste batzuk bizirik jarraitzen badute, Kode Zibilak ez du
konponbiderik aurreikusten. Kasu
horretan,
zordunaren
aukeratzeko eskubidea geratzen diren aukeretara murrizten da.
4. Gauza hartzekodunaren erruz galtzen bada, Kodeak
ez
du
ezartzen
jarraitu
beharreko
irizpiderik.
Pentsa
daiteke
hartzekodunaren jarduera, efektu horietarako, ezusteko kasutzat
hartzen dela eta, beraz, oraindik bizirik dirauten prestazioetatik
aukeratuz zuzen beteko duela zordunak; baina
posible
da,
halaber, argudiatzea zordunak aukeratu dezakeela, edo ezinezko
egin zen prestazioaren balioa (prezioa) ematea, edo geratzen
direnetatik bat betetzea.
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B) Aukeratzea hartzekodunari
artikuluak hiru kasu bereizten ditu:

badagokio.

KZeko

1.136.

1. Gauzetakoren bat ezusteko kasuz galdu bada, hartzekodunak
geratzen direnen artetik aukeratu dezake, eta, bizirik bakarra
geratu bada, obligazioa horretan kontzentratuko da (KZeko
1.136. artikuluko 1. erregela).
2. Gauzetakoren bat zordunaren erruz galdu bada, hartzekodunak
aukeratu dezake gainerakoen artetik bat edo zordunaren erruz
desagertu denaren balioa (KZeko 1.136. artikuluko 2. erregela).
3. Gauza guztiak zordunaren erruz galdu badira, hartzekodunak
aukera dezake horietako edozeinen balio ekonomikoa (KZeko 1.136.
artikuluko 3. erregela).
4. Hemen ere, gauza hartzekodunaren erruz galtzen bada,
Kodeak ez du ezartzen jarraitu beharreko irizpiderik. Kasu
horretan, hartzekodunari bere aukeratzeko eskubidea murriztuko
zaio, bere erruz ezinezko bihurtu dena ezin izango baitu
erreklamatu, eta zordunak galdutako objektuaren balioa ordain
gisa eska dezake.
Obligazio aukerakoen artean egiteko edo ez egiteko obligaziorik
badagoenean ere, aipatutako arau horiek aplikatuko dira (KZeko 1.136.
art. in fine).
2. Facultas solutionis: ahalmenezko obligazioak
Ahalmenezko obligazioak, ordezteko ahalmendun obligazio izenez ere
deituak, ez ditu Kode Zibilak zuzenean erregulatzen, baina hainbat
xedapenetan jasota daude (KZeko 1.153. eta 1.166. art.) eta
borondatearen autonomia printzipioaren babesean onartzen dira (KZeko
1.255. art.).
Facultas solutionis delakoaren arabera, obligazioa betetzeko unean, bere
gain hartutako prestazioa ez den beste bat egiteko aukera ematen dio
hartzekodunak zordunari, horrela ere obligaziotik askatzeko.
Ez dira nahasi behar obligazio aukerakoa eta ahalmenezkoa. Aukerakoan,
obligazioa sortzean, hainbat prestazio-aukera daude; geroko une batean,
kontzentratu eta bakarra zor izango da (Plura res in obligatione, una
autem res in solutione); ahalmenezkoan, berriz, zor den eta galda
daitekeen prestazioa bakarra da hasieratik, erabat eratua, baina
zordunak, obligazioa betetzeko unean, objektua ordeztuz, obligaziotik
askatzeko ahalmena du (Una res in obligatione, plura res in solutione).
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Hain zuzen ere, horregatik, aukerakoan, jadanik obligazioa kontzentratu
ondoren prestazioa ezinezko bihurtzen bada eta zordunaren errurik ez
badago, obligazioa iraungi egiten da; ahalmenezkoan, berriz, ahalmenez
bete daitekeen prestazioa desagertzen bada baina zor dena ez, obligazioak
bizirik dirau eta zordunak bete beharra dauka. Bestalde, aukerakoaren
aldean, ahalmenezkoan aukeratzeko eskubiderik ez dago. Ahalmenezko
obligazioa, hura bete aurretik itundu behar da, betetzeko unean bertan
hitzartuz gero, ordainketan ematea (ordainketa ordezten duen baliabide
bat) bailitzateke.

V.
PRESTAZIOAREN
ZATIEZINTASUNA

ZATIGARRITASUNA

ETA

Prestazioa zatigarria edo zatiezina izateak ez dakar erregimen juridiko
berezirik, obligaziozko erlazioan zordun bakarra eta hartzekodun bakarra
baldin badaude. KZeko 1.149. artikuluak zera dio: zordun eta hartzekodun
bakar bateko obligazioen objektu diren gauzen zatigarritasunak edo
zatiezintasunak ez ditu ez aldatzen, ezta eraldatzen ere obligazioei, beren
izaerari eta eraginei buruzko arau orokorrak (KZeko 1.094-1-112. art).
Aldakuntza eza horrek zera dakar: ordaintzeko edo betetzeko erregela
osotasunaren erregela da; hots, hartzekodunak prestazio osoa jasotzeko
eskubidea duela, kontrakorik ituntzen ez bada (KZeko 1.169. art.).
Obligazioko posizio juridiko batean edo bietan pertsona bat baino gehiago
badaude, berriz, prestazioaren objektua zatigarria edo zatiezina izateak
badu garrantzirik, horren arabera zehaztuko baita obligazioa izaeraz
partziarioa, mankomunatua ala solidarioa den eta, horren ondorioz,
aplikatu beharreko erregimen
juridikoa (horiek eta bakoitzaren
erregimen juridikoa XV. gaian azalduko dira). Obligazio zatigarri eta
zatiezinez mintzatzeko, beraz, aurreohar horretatik abiatu behar da.
Zer da zatigarritasuna edo zatiezintasuna? Kontzeptua ez da batere
argia, eta doktrinan ere ez dago ahobatezkotasunik definizio edo irizpide
bat emateko orduan; gainera, Kode Zibilak definizio bat ematen badu ere,
hori nahiko iluna eta nahasia da. Lehenik, ondo bereizi behar dira
errealitate fisiko edo materialaren munduko zatigarritasun (zatiezintasun)
kontzeptua eta zuzenbideko alorrean jarduten duen kontzeptua, berez
materialki zatiezinak diren gauzak zatigarritzat jo baititzake zuzenbideak.
Zatigarritasun fisiko edo materialak, eta alderantziz zatiezintasunak,
gauza beraren izaera azpimarratzen du. Hala, ondasuna zatigarria da
bere izaera aldatu gabe zatitu badaiteke, bat zegoen lekuan batzuk
agertzen badira ere. Lursaila zatigarria da; eta, gainera, lursaila sailetan
zatitzeak lursail berriak sortzea ekarriko du -aurrez bakarra bazegoen
ere-, baina ez du ondasunaren izaerarik aldatuko, ondasuna lursail
izango baita gero ere (orain, lursail anitz). Ostera, animalia gauza
zatiezina da, banatuz gero ezinbestez objektuaren izaera aldatzen baita:
animalia izateari utzi eta, kasu horretan, haragi bihurtuko da.
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Zatigarritasun fisikoaren kontzeptu hori zuzenbideak jasotzen du, modu
berdintsuan, gauza beraren gaineko eskubide erreala titularkidetasunean
egon eta egoera horiek iraungitzeko araudia ezartzen duenean; orduan,
juridikoki gauza zatitzea onartzen da, baina zatiketa ez den beste
baliabide batzuk erabili behar dira gauza zatituz gero bete behar duen
helbururako erabilezina bihurtzen bada (KZeko 401. art.) edo gauza
zatitzeak hura asko kaskartzea badakar (KZeko 1.062. art.).
Beste kontu bat da zuzenbideak, gainera, eskubide erreala idealki edo
ekonomikoki zatitzeko aukera onartzea. Hori titularkidetasun-egoera
eman eta eskubidearen gainean titularkide bakoitzak duen parte-hartzea
zehazteko modu bat da, eskubidea administratzeko eta eskubideaz
xedatzeko; baina, zatigarritasun edo zatiezintasun fisikoaren kontzeptutik
ez da inoiz aldentzen, eta eskubidea transmitituko da beraren kuota
guztiak lagatzen badira bakarrik (kuotetako bat lagatzeak ez dakar
eskubide osoa transmititzea).
Obligazioen eremuan, zatigarritasunak edo zatiezintasunak ez du,
ezinbestez, objektuaren izaera oinarritzat hartzen; baizik eta borondateegintza hartuko du abiapuntutzat. Gogora ekarri behar da zordunak zor
duena portaera bat dela, hots, prestazioa, bere eduki zehatza edozein
izanik ere (eman, egin edo ez egin). Horregatik, garrantzi berezia du
obligazioa eratzean agindutako prestazioa izendatzeko moduak eta
hartzekodunaren interesa asetzeko moduak.
KZeko 1.151. artikuluak dioenez, zatiezintzat joko dira gorputz jakinak
emateko obligazioak baita zatika bete ezin daitezkeen beste guztiak ere. Bi
irizpide ezartzen dira: gorputz jakina eta zatika betetzeko aukera. Bi
horiek bideratu daitezke prestazioa izendatu zen modura eta
hartzekodunaren interesa asetzeko modura.
1) Gorputz jakina: horren kontzeptuak gauzaren zatigarritasun
fisiko edo materialarekin ez du zerikusirik, gauza obligazioan izendatzeko
moduarekin baizik. Objektua osotzat eta bakartzat hartzen bada,
zatiezina da (esaterako, unibertsaltasuna edo gauza anitz batera:
adibidez, jaraunspen bat); objektua izendatzerakoan, gauzak bananduta
azaltzen badira, prestazioa eta obligazioa zatigarria da. Obligazioa
zatiezina izan daiteke, berez batasun materialik osatzen ez duten gauzak
bat eginda nahi badira; alderdiek egin duten mugaketaren arabera dago.
Hala eta guztiz ere, zatigarria (edo zatiezina) izatea irizpide fisikora lotzen
ez bada, beharrezkoa da alderdien borondatea, prestazioaren ezaugarri
horri buruzkoa, argia izatea.
2) Zatika betetzeko aukera: borondate bidez ez bada zehaztu argi
eta garbi izendatutako objektua gorputz bakarra dela, obligazioa
zatigarria da baldin eta objektua osatuko duten puska kualitatiboki
berdinetan zatitu badaiteke (ALBALADEJO) eta zatika betetzea ez bada
esplizituki baztertu (hartzekodunak betetze partzial horien aurka ezin du
legez ezer egin).
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KZeko 1.151.2. artikuluak arau interpretatzaile bat jasotzen du
horren harira eta egiteko obligazioei buruz, horiek zatigarritzat hartuko
baitira, objektutzat lan-egun kopurua, unitate metrikoz neurtutako obrak
exekutatzea edo beren izaeraz zatika bete daitezkeen beste gauza
antzekoak prestatzea badute.
Artikulu bereko 3. lerroaldeak zera gehitzen du: ez egiteko
obligazioetan, zatigarritasuna ala zatiezintasuna den erabakiko da kasu
jakin bakoitzean, prestazioaren izaeraren arabera.
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5. GAIA: “Dirua obligaziozko erlazioaren objektu
gisa”
LABURPENA: I. Dirua, moneta eta moneta-sistema. -1. Diruaren kontzeptua eta
funtzioak. -2. Monetaren erabilera eta diru motak. -3. Dirua: ezaugarriak. -4.
Espainiar estatuko moneta-sistema. -II. Diruzko zorrak. -1. Kontzeptua eta
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I. DIRUA, MONETA ETA MONETA SISTEMA
1. Diruaren kontzeptua eta funtzioak
Ekonomikoki eta juridikoki oso garrantzitsua bada ere, Kode Zibilak
diruzko zorrari buruz ezartzen duen araudia oso urria da eta hari
buruzko kontzepturik ere ez du ematen. Kode zibilean, oinarrizko araua
1.170. artikulua da; horretaz aparte, dirua prestazioaren beste hainbat
xedapenetan ere agertzen da objektu gisa.
Esandakoarekin batera, dirua zer den jakiteko definizio legalik ere ez
dago; beraz, ekonomiak ematen duen definizioa erabili behar da. Dirua
ondare-balio abstraktua (ondarezko botere gorpuzgabea) da; merkatuan
gainerako gauzak balioesteko balio du eta, halaber, merkatuan gauzak
trukatzea bideratu edo errazten duen baliabidea da. Gauzak dirutan
neurtzen (balioesten) dira (dirua balioesteko neurria da) eta, pertsonen
artean, gauzak diruagatik trukatzen dira (dirua trukeak egiteko baliabidea
da). Beraz, dirua merkatuan eragiketak egitea errazten duen ondareboterea (ekonomikoa) da, beste edozein gauzagatik truka daitekeen gauza
baita: "trukeak egiteko neurritzat balio duten balio-unitate idealen
multzoa" (A. M. LÓPEZ LÓPEZ).
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Kontzeptu ekonomiko horri, nahitaez, kontzeptu juridikoa, hau da,
pertsonen artean sortzen diren erlazio juridikoen barruan kontuan
hartzen den kontzeptua, gehitu behar zaio. Berez, kontzeptu ekonomikoa
eta juridikoa ezin dira banandu, biak bata bestearen menpe baitaude.
Juridikoki, dirua ondare-balio abstraktua da, funtziotzat obligazioak modu
arruntean edo nahitaez ordaintzeko baliabidea izatea duena, bai zuzenean
(diru-obligazioak), bai subsidiarioki (hasieran diru-obligazioa ez zena
diru-obligazio bihurtzen bada, esate baterako nahitaezko exekuzioan:
PZLko 699. art. eta hurrengoak).
Esandakotik atera daitekeenez, diruaren funtzioak honako hauek dira:
a) Gauzak eta zerbitzuak balioesteko neurria izatea.
b) Trukeak egiteko baliabide (instrumentu) garrantzitsuena
izatea.
c) Obligazioak betetzeko baliabide orokor edo komun gisa
jardutea.
Dirua, ondare-balioa den aldetik, kontzeptu abstraktua da eta,
normalean, zeinutan gauzatzen da. Espezifikazio hori diru-adierazle den
txanponean zehazten da. Ondare-balio horren aurpegia jasotzen duen
kanpoko zeinua da txanpona. Horrela, diruak kontzeptu bi biltzen ditu:
- Immateriala: eskuratzeko ahalmena zehazten duen ondare-balio
abstraktua.
- Materiala: kanporatu edo zehazten duen txanpona, diruaren
kanpo-zeinu gisa erabiltzen dena.
Txanponak berez ez du baliorik, faktore askoren menpe dagoen balio
aldakorra besterik ez baitu irudikatzen. Antzina, txanponaren balioa hura
egiteko erabilitako metalak (urreak, zilarrak, eztainuak) zuen balioa zen.
Baina, gizarteak aurrera egin eta balio abstraktu bidez (diruz) egiten diren
eragiketa ekonomikoak gehitzen diren heinean, txanponaren balioa
(eskuratzeko ahalmena) beste faktore batzuen menpe jartzen da.
Ordenamendu juridiko modernoetan, estatuko agintariek finkatzen dute,
une bakoitzean, txanponaren balio ofiziala. Espainiakoan, txanponsistemaren gaineko eskuduntza esklusiboa estatuak du; horren barruan
sartzen dira: dibisak, trukeak eta bihurgarritasuna; kredituak,
banketxeak eta aseguruak antolatzeko oinarriak (EKko 149.1.11. art.).
Balio ofizial hori da diru-zeinuan jasotzen dena (1.000 pezetako billetea).
Balio ofizial horren ondoan, merkatuko balioa dago, hau da, une
bakoitzean ematen duen eskuratzeko ahalmena: diru kopuru zehatz
baten truk lor daitezkeen ondasun eta zerbitzu kopurua. Merkatuko balio
horrek, garrantzitsua izanik ere, ez du berez bakarrik balio ofiziala
aldatzen. Beste modu batera esanda, merkatuko balioa eta balio ofiziala
desberdinak izan daitezke (ondorioz, kasuen arabera, ondasunak
eskuratzeko diru kopuru gehiago edo gutxiago erabili beharko da); are
gehiago, normalean ez dira bat etorriko, merkatuak gorabehera asko
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baititu; hala eta guztiz ere, agintari eskumendunek bakarrik alda dezake
(egokitzeko) balio ofiziala. Horrek segurtasun juridikoaren printzipioan du
oinarria.
2. Monetaren erabilera eta diru motak
Moneta trukeak egiteko baliabidea da eta, obligazioak ordaintzerakoan
edo betetzerakoan, funtzio garrantzitsua betetzen du; obligazioa
iraungitzeko baliabide egokia da, bai betetze bidez, bai nahitaezko
exekuzio-fasean (batik bat, kalte-galeren ordaina eman behar denean).
Trafiko ekonomikoko moneta-zirkulazioari deritzo monetaren erabilera;
izan daiteke:
-Erabilera fiduziarioa (konfiantza). Partikularrek eduki eta
obligazioa betetzeko ontzat hartzen duten moneta, ondoren beste
ondasunekin trukatzeko aukera emango dielako konfiantzarekin
erabiltzen dutena (eskuratzaileak ondare-balioa eskuratu du).
-Erabilera legala. Estatuak obligazioa iraungitzeko baliabide egoki
gisa onartzen duen moneta. Erabilera legaleko monetak eta
estatuko
monetak ez dute, nahitaez, berdinak izan behar. Esate
baterako, Espainiar estatuan, erabilera legalekoak dira, euroaz
gain, beste monetak
(libera,
dolarra,
florina,
Alemaniako
markoa...).
-Erabilera
nahitaezkoa.
Aginte
eskudunek
partikularrei
obligazioak iraungitzeko ezartzen dien moneta. Gehienetan,
erabilera ezartzen duen estatuko moneta izango da.
Dirua edo hura islatzen duen zeinu den moneta irizpide desberdinei
jarraituz sailkatu izan da:
1. Gauzatzeko erabiltzen den euskarria kontuan hartuz,
honako hauek bereizten dira:
a) Eskudirua: berez, balioa duen moneta da (esaterako, urrezko edo
zilarrezko txanpona). Bere balioa ez da estatuak emandakoa, moneta
egiteko erabili den metalak edo materialak ematen diona baizik (berezko
balioa). Hasiera-hasierako ekonomietan bai, baina, egungo ordenamendu
juridikoetan, ia-ia ez da agertzen.
b) Diru (edo moneta) fiduziarioa: diruari balioa estatuak eman eta
ezartzen badio, fiduziarioa da; islatzen duen euskarriak berez duen
balioarekin bat etorri beharrik ez dauka. Kategoria horretakoak dira
banku-billeteak (hots, diru-papera) eta txanponak (egiteko erabili den
metalaren balioa adierazten dutena edo berez monetak duena baino
txikiagoa denean). Merkatuan, egun, diru moten artean erabiliena
fiduziarioa da.
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2. Diru/moneta fiduziarioa arruntena dela kontuan izanik,
honako hauek bereizten dira mota horretan: diru arrunta;
eskrituratutako, igorpeneko edo bankuko dirua; eta plastikozko
dirua delakoa (izendapen hori ez da oso egokia) edo diru
inteligentea:
a) Diru arrunta: aginte eskudunak egin eta jaulkitakoari deritzo.
Espainiar estatuko sisteman, Monetak eta Tinbreak egiteko Fabrika
Nazionalaren bidez egiten da.
b) Eskrituratutako, igorpeneko edo banku-dirua: kreditu bat
ordezkatzen du, ordaintzeko dokumentu edo aginduan jasotzen da
eta Banketxe edo kreditu-entitatera igor daiteke: txekeak, kanbioletrak, ordaindukoak eta abar. Dokumentu horiek ordaintzeko
baliabideak dira eta, de facto, diruaren ordez erabiltzen dira; hala
ere, horiek entregatzeak ez du zuzenean obligazioa iraungiko,
benetan (eta diru arruntean) kobratu arte itxaron behar baita
(KZeko 1.170.2. art.).
c) Gaur egun, gainera, banku-diru mota berri bat dago: plastikozko
dirua edo diru inteligentea (baliabide informatikoen bidez
funtzionatzen baitu). Kreditu-txartel mota guztiek ordezkatzen dute
dirua eta arazo berezia sortu da egitate hori erregulatzeko araudirik
ez baitago. Berez, plastikozko dirua edo diru inteligentea
ez da
diru mota berri bat. Oro har, txartelak diru arrunta ordezten du eta
ordaintzeko baliabide bat besterik ez da; txartela entregatzeak
dakarrena da KZeko 1.170.2. artikuluak eraginik ez
izatea.
3. Dirua: ezaugarriak
Orain arte esandakotik ondorioztatzen denez, zientziak (ekonomikoak eta
juridikoak) sortutako kontzeptua da dirua. Hala ondare-balio gisa (dirua
esanahi immaterialean), nola moneta gisa (dirua esanahi materialean),
prestazioaren objektu gisa agertzen da, maiz, dirua, hura jasotzen duen
obligaziozko erlazioan. Beraz, zuzenbideko objektua den aldetik (gauza
esanahi juridikoan), bere ezaugarriak zehaztu behar dira. Horretarako,
lehenik, kontuan izan behar da kontzeptu abstraktua eta gainerako
gauza guztiak balioesteko balio-neurria dela dirua: ondorioz, gainerako
gauza zein zerbitzuei buruz agertzen diren ezaugarriek ez dute esanahi
bera diruari buruz adierazten direnean.
1) Dirua gauza higigarria da (islatzen duen moneta), izaeraz
aldatu gabe leku batetik bestera eraman baitaiteke. Baina gainerako
gauza higigarrien trataera bera ez du jasotzen beti; hala, zuzenbideak ez
badu dirua zuzenean aipatzen, ulertu behar da dirua ondasun higigarrien
zerrendatik kanpo uzten duela. Ildo horretan, KZeko 346.2. artikuluak
gizartean gauza higigarriek duten esanahitik urruntzen du dirua (etxeko
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hornikuntza); KZeko 347. artikuluak, berriz, arlo juridikoan gainerako
gauza higigarriek duten esanahitik aldentzen du hura.
2) Dirua gauza generikoa da; dena den, kalifikazio horrek
esanahi ezberdina du gainerako gauza generikoei buruz ari garenean.
Berez, ezin esan daiteke diruak kalitate jakinik duenik, ondare-boterea
den aldetik eta, definizioz, ezaugarri hori ez duen kontu-unitatea baita
(cfr. KZeko 1.167. art.). Pentsa liteke, halaber, inoiz desagertzen ez denez,
genus numquam perit erregela aplika dakiokeela. Hala ere, gauzak ez dira
horrela: dirua suntsiezina da (balio gisa), baina, neurri gisa (kontuunitatea), agian, zordunaren ondarean ez dago hura kaudimengabea
bada. Gainera, kaudimen-gabeziak ez dakar obligazioa iraungitzea, gauza
generiko guztiak desagertzen direnean gertatzen den bezala, baizik eta
obligazioa ez betetzea ekarriko du. Zordunaren zorren aurrean
erantzuteko obligazioa du haren ondareak etorkizunean ere (KZeko 1.911.
art.).
3) Gauza suntsikortzat hartzen da dirua, hura gorpuzten duten
monetak beste batzuekin ordezkatu baitaitezke, kontuan izan gabe
zehazki zein unitate entregatzen diren (2 euroko txanponak edo 500
euroko billeteak). Berez, gauza suntsikorren ezaugarrietatik (zenbatzen,
neurtzen edo pisatzen dira), bakarra du diruak (kontu-unitatea da:
zenbatzen da). Azpimarratu behar da, hala ere, dirua gauza
ultrasuntsikorra dela. Beti egongo da dirua eta ez dio axola hura islatzen
duen uneko moneta zein den. Edozein moneta mota entregatu nahi
bazaio ere, hartzekodunak ezin du atzera bota. Horregatik, diruzko
obligazioak
(eta
gauza
suntsikorrei
dagozkienak)
funtsean
konpentsagarriak dira (KZeko 1.196. art.).
4) Dirua gauza kontsumigarria da, baina kontsumoaren berezko
kontzeptua (bere izaerarekin bat erabiltzeagatik suntsitzen den gauza)
ezin zaio diruari aplikatu. Dirua ez da desagertzen erabiltzeagatik, hau
da, gauza gisa, suntsiezina da. Kontsumoaren kontzeptua, diruari
aplikatuta, gastuarena da, balioa xedatzeak ekartzen duen gastua:
monetak ondaretik ateratzea edo lagatzea (KZeko 1.160. art.).
5) Funtsean, likidoa da: gauzen zein zerbitzuen balio-neurri den
heinean, irizpide edo modulu nagusia denez, dirua balioetsi beharrik ez
dago (SANCHO REBULLIDA). Beti, balio bat du, moneta kopuru edo kantitate
jakin batean zehazten bada ere.
6) Fruitu mota jakin batzuk sortzeko gai da: fruitu zibilak.
Teknikoki sortutako fruituen kontzeptua. Diruaren fruituak interesak
dira, eta horiek ere, halaber, diru kopurua dira (berehala azalduko dira,
III. atalean).
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4. Espainiar estatuko moneta-sistema
Moneta-sistema, nazio edo estatu jakin bateko moneta arautzen duten
erregela-multzoak osatzen du (SANCHO REBULLIDA). Esan denez, arau
horietatik gehienak estatuak ematen dituenak dira. Adibide gisa,
Espainiar estatua jar dezakegu. Bertako ordenamendu juridikoan, arau
horiek emateko eskuduntza esklusiboa estatuari erreserbatu zaio (EKko
149.1.11. art.).
Espainiar estatuko sisteman, egungo moneta, hots, dirua ordezkatzen
duen zeinua eta azaldutako funtzioak betetzen dituena, euroa da. Hala,
abenduaren 17ko 46/1998 Legeak, euroa ezartzeari buruzkoak,
aldaketak ekarri zituen Espainiar estatuko moneta-sisteman. Lege hori,
Espainiar estatuari dagokionez, Europako Batasunaren Kontseiluak
emandako bi erregelamenduen aplikazioa izan zen: 1103/97, ekainaren
17koa, eta 974/98, maiatzaren 3koa.
1999ko urtarrilaren 1etik estatuko moneta euroa da, eta pezeta
funtzio horretan erabat ordezkatzen du (46/1998 Legea, 3. art.). Euroa
sistemaren moneta eta kontu unitatea da. Euroa 100 zentimotan
banatzen da. Estatuko lurraldean, eurotan izendatuta dauden billete
eta monetak izango dira legezko erabilera izango duten bakarrak
(46/1998 Legea, 3. 2. art.).
Hala ere, Legean iragankorra den epealdi bat aurreikusi zen, non
pezetak kontu-unitate eta ordaintze-bitarteko gisa balio izaten
jarraitzen baitzuen. Legearen 4. artikuluak argi xedatzen zuen: pezeta,
euroaren azpizatiketa denez, 2001eko abenduaren 31 arte kontu-unitate
gisa erabiltzen jarraitu ahal izango da. Data horretatik aurrera,
pezetaren erabilerak, kontu unitate gisa, ez du moneta-sistemaren
babesa jasoko.
Halaber, pezetatan izendatuta zeuden billete eta txanpon baliodunak
izaten jarraitu zuten 2002ko ekainaren 30 arte, askatzeko erabateko
boterea zuen legezko erabilerako ordainketa-bitarteko gisa, legez
laburragoa den epealdi bat ezartzen bazen salbu.
Orobat, moneta-sistemaren aldaketarako 46/1998 Legeak printzipio
garrantzitsu batzuk finkatu zituen:
•

Neutraltasun printzipioa (6. art.): Euroak pezeta ordezkatzeak
ez zuen kredituen eta zorren balioa aldatzen. Kredituen eta zorren
balioak ordezkapenaren unean zena izaten jarraitu zuen.

•

Suntsigarritasun printzipioa (7. art.): Tresna juridikoetan
moneta kantitateei buruz jasotzen ziren erreferentziek, beren
kopurua pezetatan zein eurotan adierazi, balio eta efikazia bera
izango zuten, baldin eta legeak ezartzen zituen aldaketa-tasaren
eta borobiltzeko erregelen arabera lortzen baziren.
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•

Baliokidetasun nominalaren printzipioa (8. art.): Eurotan
adierazitako moneta-zenbatekoa (konbertsioa eta biribilketa egin
ostean) bihurtzearen objektu izan den pezetatan adierazitako
moneta-zenbatekoaren baliokidea da.

•

Doakotasun printzipioa (9. art.): Kontsumitzaileentzat, doakoa
izango da pezeta euroarekin ordezkatzea eta ordezkapen hori
gauzatu ahal izateko legez aurreikusi diren eragiketa guztiak
burutzea.
Eragiketa
horiek
ezin
izango
dute
ekarri
kontsumitzaileari gastuak, komisioak, prezioak edo antzekoak
diren kontzeptuak kobratzea. Printzipio honen kontrako edozein
klausula hitzarmen edo itun erabat deuseztzat joko da.

•

Jarraipen printzipioa (10. art.): Pezeta ordezkatzea ezin izango
da inoiz hartu obligazioen betetzean efektu aldatzaileak,
iraungitzaileak, errebokatzaileak, hutsaltzea dakartenak, edo
suntsiarazleak dituen egitate juridikotzat.
Ordezkapenak
-

Ez du justifikatzen ordezkapena ematen den unean indarrean
dauden obligazioen ez-betetzea.
Ez du baimentzen horiek ez-betetzea.
Ez du baimentzen obligazio horien edukiaren aldebakarreko
aldaketa egitea.

Alderdiek esplizituki kontrakoa hitzartu badute salbu.
Legeak ez du akziorik ematen justizia-auzitegietan obligazio baten
edukiaren aldaketa, iraungipena, errebokazioa, hutsaltzea edo
suntsitzea
galdatzeko,
ordezkapenaren
ondorioz
negozio
juridikoaren edozein elementuren edo zor den prestazioaren
balioa aldatu dela argudiatuz (10.3 art.).
Epealdi iragankorra, 1999ko urtarrilaren 1etik 2001eko
abenduaren 31ra bitartekoa. Euroaren eta pezetaren aldibereko
bizitza erregulatzen duten oinarriak 46/1998 Legean daude:
•

•

Bi unitateak erabiltzeko printzipioa (13. art.): Monetazenbatekoak pezeta zein euro kontu-unitatearen bitartez adierazi
ahal izango dira; baldin eta, Zuzenbide pribatuko erlazioetan,
alderdien akordioa badago edo, Administrazio publikoarekin
izaten diren erlazioetan, euro kontu-unitatea erabiltzeko aukera
badago eta interesdunak erabiltzea aukeratzen badu.
Erabili izan den kontu unitatearen arabera exekutatzeko
printzipioa (14. art.): Moneta-zenbatekoak adierazi diren kontuunitatean exekutatuko dira, alderdiek hitzartu dutena kaltetu
gabe. Hala ere, zenbatekoa estatuaren lurraldean ordaingarria
denean, hartzekodunaren kontuan zenbatekoaren ordainketa
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egiteko, zordunak pezeta zein euroa erabil dezake. Aldaketak beti
doakoak izango dira eta finantza-zerbitzuei jarraituz ordaindu
behar diren komisioak eta tarifak pezeta-unitateari dagozkion
berak izango dira.

II. DIRUZKO ZORRAK
1. Kontzeptua eta ezaugarriak
Diruzko obligazioan, zordunak bere gain hartzen du hartzekodunari diru
kopuru jakin bat emateko betebeharra; zehazki, moneta-sisteman hark
duen balio nominala (azaldu denez, ez du zertan bat etorri behar
benetako balioarekin). Azken finean, beraz, erabilera legaleko monetaunitateen kopuru bat ordaindu beharko dio zordunak hartzekodunari,
bere gain hartu duen obligazioa betetzeko (SANCHO REBULLIDA).
Zordunak, berriz, hartzekodunari txanpon kopuru bat emango diola
agintzen badu –berez gauza materialtzat hartzen dena eta ez eskuratzeko
ahalmena islatzen duten baliabidetzat (esaterako, Alfonso XII.aren
txanponak)–, zor hori ez da diruzkoa izango. Kasu horretan, txanpona
gauza espezifikoa da eta obligazioa mota horretako obligazioei buruzko
arau orokorren arabera erregulatuko da. Txanponek, orduan, merkatuak
eskaintza eta eskariaren legearen arabera ezartzen duena balioko dute,
kontratuan beste zerbait hitzartzen ez bada behintzat.
Diruzko zor guztiek honako ezaugarri hauek dituzte:
1) Zorra beti balio bat da (balio-zorra). Balio hori estatuak eman die
ordaintzeko erabiltzen diren monetei, horiekin bete behar baita
obligazioa (balio nominala). Baina, aldi berean, kopuru-zorra ere
bada, erabilera legalekoak diren eta zenbatu daitezkeen monetek
zehazten baitute balioa.
Diruzko zor oro kopuru-zorra da, estatuak diruari emandako
balioarekin batera. Beraz, zehazki agindutako kopuruak axola digu
(esaterako, milioi bat pezeta), kontuan izan gabe hartzekodunari
emateko uneko kopuruak eta obligazioa hitzartzeko ordukoak
ematen zuen eskuratzeko ahalmena berdina den ala ez; ezta
moneta islatzen duen txanponak (urrezkoak, zilarrezkoak,
nikelezkoak) edo billeteak berez duen balioa ere.
2) Diruzko zorretan, hasiera batean, ez du garrantzirik obligazioa
sortzeko erabili den moneta zehatza. Gainera, dirua, berez,
ultrasuntsikorra izanik, obligazioa betetzean erabiliko diren txanpon
edo billete jakinak zein izango diren berdin dio. Obligazioaren
objektu izan daiteke Espainiar estatuan erabilera legalekoa den
edozein moneta (KZeko 1.170. art.).
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3) Gauza galdu delako obligazioa betetzea ezinezkoa izatea ez da
inoiz diruzko zorrekin gertatuko (cfr. KZeko 1.182. art.), dirua
pertsonak duen eskuratzeko ahalmena ordezkatzen duen balioa
izanik, ezin baitaiteke desagertu. Beste gauza bat da zordunak
eman beharreko moneta kopurua entregatzeko beharrezkoa den
jarduteko gaitasunik ez izatea edo moneta kopuru hori bere
ondarean ez edukitzea, hau da, zordunak kaudimen aski ez izatea.
Kaudimen-gabeziak ez du sortuko obligazioa iraungitzea, obligazioa
ez betetzea baizik; zordunak obligatuta jarraitzen du, bere
obligazioak betetzeaz erantzuten baitu oraingo ondasunekin eta
baita etorkizunekoekin ere (KZeko 1.911. art.). Pertsonaren
eskuratzeko gaitasuna ez da desagertzen kaudimen-gabezia
izateagatik.
4) Diruzko zorra egoteko, zor den diru kopurua zehaztu behar da.
Dena den, kontzeptualki dirua balio bat denez, kontuan izan behar
da kopurua zehaztu daitekeela modu zuzenean (200.000 pezeta)
edo ondorengo une batean egiteko utzi, diruzkoak ez diren beste
balioak erreferentziatzat hartuta; esaterako, salmentako prezioari
buruz, KZeko 1.447 eta 1.448. artikuluek xedatzen dituzten
hipotesiak.
Likidezia edo ez-likidezia kontzeptuak diruzko obligazioetan
bakarrik agertzen dira. Likideziak, hain zuzen ere, eman beharreko
moneta kopuru jakina zehazteari egiten dio erreferentzia.
5) Diruzko obligazioetan ez betetzea gertatzen denean, gainerako
obligazioetan ez bezala, hartzekodunak kaltea sortu dela frogatu
beharrik ez du. Zordunak berandutze-interesak ordaindu beharko
dizkio hartzekodunari atzerapenagatik (KZeko 1.108. art.).
2. Motak
Diruzko obligazioetan, doktrina zibilak honako mota hauek bereizten ditu:
1) Diruzko zor arrunta: obligazio horren objektua diru kopuru bat
da, obligazioa bete behar den lekuan erabilera legalekoa eta nahitaezkoa
den moneta emanez ordaindu beharrekoa. Beraz, estatuko monetan
adierazitako zorra da. Jatorrizko diruzko obligazioa da hori; Kode Zibilak
esplizituki aurreikusten ez badu ere, zeharka, KZeko 1.170. artikuluan,
ordainketaren arau orokorretan eta beste hainbat xedapenetan arautzen
du hori.
2) Espezifikatutako zorra edo moneta-espezie jakineko zorra:
zordunak bere gain hartzen duen obligazioa da diru kopuru jakin bat
ematea, baina espezie zehatz bateko monetak emanez (debitor debet
solvere in moneta praecisa in qua est obligatus). Eremu horretan, honako
hauek sartuko dira: eman beharreko moneta (erabilera legalekoa eta
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nahitaezkoa) zehazten duen obligazioa eta objektutzat estatukoa ez den
moneta duen obligazioa. Bi hipotesi horiei buruzkoa da KZeko 1.170.
artikulua, "hitzartutako moneta-espeziea" ematea posible ez denean, horri
esker, erabilera legaleko eta nahitaezko monetak emanez bete daiteke.
3) Balio-zorra edo azken zorra: betetzeko unean eman beharreko
diru-kopurua ez da guztiz zehazten hasieratik; hasieran, gauza bakarra
entregatu beharreko kopurua zehazteko erabiliko den balioaren
erreferentzia bakarrik zehazten da. Doktrinak kasu horretan egiazki
diruzko zorrik ez dagoela esatea ohikoa badu ere –obligaziozko erlazioaren
bukaeran bakarrik dagoelako diruzko zorra (in obligatione ez dago, in
solutione bai ordea)-, diruaren kontzeptua kontuan izanik (ondare-botere
abstraktua eta balio-neurria da), hori ere benetako diruzko zorra dela
adierazi beharra dago. Aurreko bi zenbakietan azaldutako hipotesietan ez
bezala, balio-zorra bete ahal izateko beharrezkoa da diru-kopuru zehatza
zehaztea; gainera, kopurua ondorengo une batean zehazten denez, balio
nominala (moneta-sistemak finkatzen duena) ez den beste bat erabiliz,
diruak ematen duen eskuratzeko ahalmen errealera egokituko da
zehaztutako kantitatea. Obligazio mota horiek egonkortze-klausulek (IV.
atalean azaltzen direnak) diru-obligazio arruntean betetzen dutenaren
antzeko funtzioa betetzen dute; bietan, diruak bere balioan dituen
gorabeherak zuzentzen baitira.
3. Obligazioa atzerriko monetan
3.1. Kontzeptua eta erregimena
Atzerriko monetan dagoen obligazioa ez da obligazio berezia, monetaespezieko diruzko obligazioa baizik. Hor hitzartzen dena da diru kopuru
bat eman behar dela, baina obligaziozko erlazioan zehaztutako atzerriko
moneta emanez.
Atzerriko moneta objektu duen obligazioak honako berezitasun hau du:
estatu bakoitzak bere monetaren truke atzerrikoak eskuratzeko mugak
eta kontrolak ezar diezazkiekeela herritarrei, batik bat estatuko moneta
babesteko. Europar Batasuneko herrialdeei dagokienez, nabarmena da
muga horiek desagertzeko joera dutela, euroaren bidez gertatu den
moneta bateratzearekin merkatua aski liberalizatu baita.
Atzerriko monetan dauden obligazioetan, honako arazoa hau sortzen da:
obligazioa betetzeko unean objektiboki ezinezkoa izatea hitzartutako
moneta-espeziea xedatzea. Ezintasun hori sor daiteke: a) Obligazioa
ordaindu behar den lekuko herrialdean erabilera legaletik kanpo geratu
delako moneta. b) Moneta, erabilera legalekoa izanik ere, trukeen
kontrolari buruzko araudiak ezartzen duena dela medio, ordainketa
egiteko behar adina txanpon-kopuru eskuratu ezin izan bada. c) Moneta
zirkulaziotik guztiz desagertu bada. Kasu horietan guztietan, KZeko
1.170.1. artikuluak ezartzen duen irizpidea aplikatu behar da, egun
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indarrean dagoen sistemarekin batera interpretatuz: Diruzko zorren
ordainketa itundutako espeziean egingo da eta, espeziea ematea ezinezko
izanez gero, Espainian erabilera legalekoa den zilarrezko edo urrezko
txaponetan (egun eurotan).
Ondorioz, aldeek ezer ere hitzartu ez badute, zehaztu beharko da zein une
hartuko den kontuan hitzartutako espeziearen balioa eurotan aldatzeko.
Kontuan har daiteke: 1) obligazioa eratu zen uneko balioa; 2) obligazioa
galda daitekeen uneko balioa, eta 3) zordunak betetzen duen uneko
balioa. Arau orokorra ezartzen duen legezko xedapenik ez dago eta, beraz,
auzitegiek erabakitzen dute kasu zehatz bakoitzean zein une hartu
kontuan. Espainiako Auzitegi Gorenak dio joera dela balio-aldaketa
egiteko unea ordaintzekoa edo betetzekoa izatea, baina beste irtenbideren
bat hartzen duen erabakirik ere badago.
3.2. Trukeen kontrola
Trukeen kontrolari buruzko legeriak, herrialde batekoak eta bertakoa ez
denak elkarrekin egindako negozio juridikoak murrizteko, debekatzeko
edo kontrolatzeko arauak jasotzen ditu, baldin eta, negozio juridiko
horretatik
atzerrirako
kobratzeak,
ordainketak
edo
monetatransferentziak erator badaitezke (ÁLVAREZ PASTOR, EGUIDAZU). Legeria
horrek, funtsean, barne-merkatua eta estatuko moneta babestea du
helburu; horregatik, garai batzuetan besteetan baino murriztaileagoa izan
daiteke, herrialdeko inguruabar politiko, ekonomiko eta juridikoen
arabera. Atzerriko moneta edukitzeko aukeran ere, eragin zuzena du.
Legeria horrek ezarri ohi dituen erabakiak bi motakoak izan daitezke:
murrizketak edo debekuak, hainbat eragiketa egiteko baimen
administratiboa lortzeko beharra ezartzen dutenak; eta kontrolak,
atzerrian transakzioak egiteko zenbait formaltasun (deklarazioak,
egiaztapenak, dokumentazioak eta abar) betetzea galdatzen dutenak.
Egun, indarrean dagoen merkatuaren liberalizazioari jarraituz, uztailaren
4ko 19/2003 Legeak
ematen du oinarrizko araudia, kapitalen
mugimenduak, atzerriko transakzioak eta dirua zuritzearen aurkako
babes-neurriak arautzen dituena. Besteak beste, hauxe dio, zutabe gisa,
lege horren 1.2. artikuluak: Son libres cualesquiera actos, negocios,
transacciones y operaciones entre residentes y no residentes que
supongan o de cuyo cumplimiento puedan derivarse cobros y pagos
exteriores, así como las transferencias de o al exterior y las variaciones
en cuentas o posiciones financieras deudoras o acreedoras frente al
exterior, sin más limitaciones que las dispuestas en esta ley y en la
legislación sectorial específica. Dena den, estatuko gobernuak,
Ekonomia Ministroak hala eskatuta, mugak eta debekuak ezarri ahal
izango ditu inguruabarrek hala galdatzen badute.
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III. INTERES PRESTAZIOA
1. Kontzeptua
Ekonomikoki, beste norbaiten kapitala erabiltzeagatik ordaintzen den
prezioa edo ordaina da interesa. Juridikoki, ondasun jakin baten (dirukapitalaren) fruitu zibila da (KZeko 354.3. art.).
Berezi behar dira interesa eta:
- Amortizazio-kuotak: jasotako kapitala itzultzeko egiten diren
zati baten ordainketak dira. Hau da, obligazio nagusia ordaintzeko,
kopuru osoa hainbat partetan zatitu eta horietako zati bakoitza da
amortizazio-kuota (cfr. KZeko 1.173. art.).
- Irabazi edo etekinetan parte hartzeko kuotak. Interesak
bezala, fruitu zibilak dira, baina beste norbaiten kapitala erabiltzeagatik
ordaintzearekin ez du zerikusirik, irabazien ideiarekin baizik.
- Errentak. Oinarritzat ez dute diruaren emankortasuna edo
etekina, ezta diruarekin duten proportzionaltasuna ere; gainera, dirua ez
diren beste ondasunak ere izan daitezke errenta (cfr. KZeko 1.606 eta
1.607. art.).
2. Interes-prestazioaren ezaugarriak
Interes-prestazioaren edo interes-obligazioaren ezaugarriak hauek dira:
1) Diruzko obligazioa da: zorduna diru kopuru zehatz bat
ordaintzera behartzen da. Beraz, obligazio nagusiaren mota berekoa da.
2) Obligazio osagarria da: interes-prestazioa, sortzeko eta
ordaintzeko unean, juridikoki, obligazio nagusiaren (diruzko kapitala)
menpe dago. Mendekotasun horrek zera dakar: interes-obligazioa egoteko
beharrezkoa da obligazio nagusia existitzea eta obligazio nagusiaren
gorabeherek (iraungitzea, lagatzea, cfr. KZeko 1.871. art.) obligazio
osagarria ukitzen dute (alderantziz ez). Hala ere, jada epemugara
heldutako (eta ordaintzeke dagoen) interes-obligazioak autonomia izan
dezake kapital-obligazioaz aparte jarduteko, eta kapital-obligazioak baino
luzaroago iraun dezake.
3) Arau orokor gisa, interesak beti hitzartu egin behar dira (KZeko
1.755. art.). Hitzarmen hori esplizitua edo inplizitua izan daiteke (KZeko
1.756. artikuluko hipotesia). Adierazitakoa adierazita ere, akordio
esplizituak bakarrik sortuko du interesak galdatzeko aukera; hala,
hitzarmenik ezean, zordunak interesak borondatez bakarrik ordaindu
baditu, atxiki ditzake hartzekodunak. Bestalde, berandutze-interesak
hitzartu beharrik ez dago (cfr. KZeko 1.108. art.), izaeraz zigortzaileak
baitira.
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3. Interes motak
A) Haien jatorria kontuan hartuz, honako hauek bereizten dira:
a) Legezko interesak: legeak ezartzen dituenak dira. Legezkoak dira
esanahi bikoitzean: interesak ordaintzeko obligazioa legeak ezartzen du
(esaterako, KZeko 1.108. artikulukoak) eta interes-tasa, hau da, interes
kopurua ere legeak berak zehazten du.
b) Hitzarmenezko edo negoziatutako interesak: alderdiek ituntzen
dituztenak dira, haiek ezarritako interes-tasa eta kopuruaren arabera
finkatuak.
Hasiera batean, behintzat, alderdiek egokitzat duten kopurua finka
dezakete, baina Lukurreria Zigortzeko Legeak (Azcárate Legeak), 1908ko
uztailaren 23koak, zehaztutako muga errespetatuz. Lege horrek ezzilegitzat hartzen ditu interesak irizpide bikoitzaren arabera:
-Irizpide objektiboa: interesa lukurreriazkoa da hartzekodunak
merkatu-eragiketen prezio arrunta gainditzen duen bat finkatu badu.
-Irizpide
subjektiboa:
interesa leoninoa da zordunaren
inguruabarrak edo esperientzia eza baliatuz ezarri bada.
Bi irizpide horiek batera gerta daitezke, baina bietatik bat egotea nahikoa
da hitzartutako interesak legez kontrakoak izateko. Ez-zilegitasunak
negozioa deuseztatzen du, baina, jurisprudentziaren arabera, kaltea jasan
duen alderdiak bakarrik eska dezake, ez interes lukurreriazkoa edo
leoninoa ezarri duenak. Orobat, lukurreriari buruzko legeak zera
xedatzen du: benetan emandako kopurua baino gehiago jasotzat ematen
duen kontratuaren deuseztasuna (1.2. art.). Hipotesi hori, berez, ez da
lukurreriazkoa, entregatutako (mailegatutako) objektuari (diruari)
buruzko faltsutasuna baitago, hau da, objektua faltsua denez, kontratua
deuseza da.
B) Izaera kontuan hartuz, honako hauek bereizten dira:
a) Berandutze-interesak: zordunak berandu betetzeagatik sortutako
kalte-galeren ordaina zehazteko erabiltzen direnak (cfr. KZeko 1.108. art.).
Atzerapenagatik ematen den ordaina da.
b) Interes zigortzaileak: diru kopuru likidoa ordaintzeko kondena
ezartzen duen prozedura judizialaren ondorioz ezarritako interesak dira.
Kasu horietan, eta Aurrekontuei buruzko Lege Orokorrak Ogasun
publikoarentzat aurreikusten dituen berezitasunak kenduta, lehen
instantziako epaia eman denetik epaia guztiz exekutatu arte, kopuru
likidoak hartzekodunaren aldeko interesa sortuko du; diruaren legezko
interesa bi puntutan gehitua izango da interes-tasa, alderdien artean
hitzartutakoa edo xedapen bereziek ezarritakoa (PZLko 921.4 eta 5. art.).
Interes horiek eta aurrekoak ez dira bateraezinak, hau da, hala

61

dagokionean, batera ager daitezke berandutze-interesak eta interes
zigortzaileak.
4. Zenbatekoa eta ordaintze modua
Interesen zenbatekoari dagokionez, interesak hitzarmenezkoak badira,
Lukurreriari buruzko Legeak ezarritako muga kontuan hartu behar da.
Interesak legezkoak badira, berriz, 1984ko ekainaren 29ko Legeak bere 1.
artikuluan -13/1994 Legeak, Espainiako Bankuaren autonomiari
buruzkoak eman zion idazketan- dio legezko interesa Estatuen
Aurrekontu Orokorrei buruzko urteroko Legean zehaztuko dela.
Interesei buruz ari garela, ezinbestekoa da anatozismoa aipatzea:
interesen interesak, hau da, jada sortutako interesak kapitalari gehitzea
interes berriak sortzeko. Kode Zibilak zordunaren berandutzeari lotutako
legezko anatozismo-hipotesi bat aurreikusten du. KZeko 1.109.1.
artikuluaren arabera, epea bukatuta daukaten interesek legezko interesa
sortzen dute judizialki galdatzen diren unetik, nahiz eta obligazioak berak
horri buruz ezer aipatu ez.
Hitzarmenezko anatozismorik gerta daitekeen ala ez eztabaidatzen du
doktrinak. Legeak hura onartu eta hainbat hipotesitarako arautzen duela
aintzat hartuz, badirudi onartu behar dela alderdiek anatozismoa hitzartu
ahal izatea, betiere autonomia pribatuari ezarritako muga orokorrak
errespetatuz (KZeko 1.255. art.). Hala bada, Lukurreriari buruzko Legeak
interesak baliozkoak izan daitezen ezartzen dituen baldintzak kontuan
hartu beharko dira.
Interesak ordaintzeko modua itunaren edo (legezkoak badira) ezartzen
dituen arauaren araberakoa izango da; interesak ordaindu daitezke
obligaziozko erlazioa amaitzean edo aldika, horrek irauten duen artean.
Kode Zibilak, ildo horretan, kontratugileen borondatea interpretatzeko
irizpideak ezartzen ditu. Hala, KZeko 1.173. artikuluak, egozketari
buruzko eremuan, zera adierazten du: zordunak kapitala baino lehenago
ordaindu behar ditu interesak; horregatik, burututako ordainketa ezingo
da kapitalaren kontura egindakotzat hartu, interesa, estalita geratzen ez
diren bitartean. KZeko 1.110.1. artikuluak, antzera, zera dio:
hartzekodunak kapitala interesei buruzko erreserba egin gabe jasotzen
badu, horiekiko zordunak zuen obligazioa iraungi egiten da.

IV. MONETAREN BALIO ALDAKETAK
1. Nominalismoa eta balorismoa
Gaiaren hasieran azaldutakoari jarraituz, dirua ondare-boterea da,
trukatzeak egitea bideratzen duen balio-neurria. Diruaren balioaz
aritzean, zera adierazten da: edo monetaren berezko balioa, egiteko
erabili den materialaren arabera (urrezkoa edo zilarrezkoa); edo balio
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nominala, moneta-sistemak ezarri eta monetaren azalean agertzen dena
(aurpegi-balioa); edo monetak merkatuan ematen duen eskuratzeko
ahalmena, hau da, benetako balioa (diru kopuru baten truke eskura
daitezkeen ondasun eta zerbitzuen kopurua).
Metalismoan edo bimetalismoan oinarritutako moneta-sistemetan, moneta
urrez edo zilarrez egiten da eta, trukeak gauzatzerakoan, jasotzen den
gauza edo zerbitzua ordaintzeko monetak berez balio duena ematen da
(metalismo hutsa) edo metal baliotsu bihur daitezkeen zeinuak ematen
dira (bankuko billetea alda daiteke hark islatzen duen urrea edo zilarra
jasoz: bimetalismoa). Hasierako ekonomietan agertzen den sistema da
hori, eskualdaketak egiteko erabiltzen den oinarrizko kontratua trukea
baita. Beraz, moneta (metal noblea edo billetea) onartzen da gauzen zein
zerbitzuen truke, merkantzia (gauza) gisa duen balioagatik.
Sistema nominalistetan, estatuak ematen dio balioa monetari eta diruari,
eta balio nominal edo aurpegi-balio hori hartu behar dute kontuan
partikularrek, benetako balioari eta merkatuan garai bakoitzean ematen
duen eskuratzeko ahalmenari kasurik egin gabe. Hala, obligatuak
hitzartutako diru kopurua entregatzen badu, obligazioa zuzen betetzen
du, merkatuko inguruabarren ondorioz monetaren eskuratzeko balioak
galera (edo igoera) jasan badu ere (hau da, hitzartutako prezioa 10.000
euro bada, kopuru hori emanez betetzen da obligazioa, hitzartu zen
unearen eta betetzen den unearen artean prezio horrek ematen duen
eskuratzeko ahalmenean aldaketarik gertatu bada ere). Sistema
nominalistak segurtasun juridikoaren printzipioan du bere oinarria; hau
da, beharrezkoa da jakitea zein den diruaren balioa, balio hori merkatuko
gorabeheren esku utzi gabe.
Baliozko sistemetan, diruak balio finkorik ez duenez, hura islatzen duen
eskuratzeko gaitasunak eta merkatuak zehazten du. Kasu horretan,
diruaren balioa eta ematen duen eskuratzeko ahalmena hurbiltzen dira,
baina, merkatuko inguruabar ekonomikoak eta juridikoak direla medio,
nagusiki trukaketetan beharrezkoa den segurtasun juridikoaren
printzipioak aginduta, inongo ordenamendutan ez da jaso huts-hutsean.
Espainiar estatuko moneta-sistemak, deklarazio espliziturik egiten ez
badu ere, printzipio nominalistari jarraitzen dio. Doktrinaren gehiengoak
uste du KZeko 1.170. artikuluak xedatzen duen sistema nominalista dela
(HERNÁNDEZ GIL). Horren arabera eta xedapen hori interpretatzerakoan,
ulertzen da moneta-espezierik zehaztu ez den diru-zorretan erabilera
legalekoa eta nahitaezkoa dena (euroa) eman beharko dela, duen balio
nominalaren arabera. Printzipio hori berresteko, hainbat egilek KZeko
1.753. eta 1.754. artikuluetara eta MKko 312. artikulura ere jotzen dute
(SANCHO REBULLIDA, PAZ ARES, DÍEZ-PICAZO eta GULLÓN).
Moneta-sistema gehienetan, oro har, printzipio nominalistari jarraitzen
zaio eta, nahiz eta, inguruabar ekonomikoak edota politikoak direla
medio, benetako eskuratze-ahalmenetik aldentzen bada, obligaziozko
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erlazioetan disfuntzioak eragin baditzakeen. Balio ofiziala finkatzen bada,
balioen aldaketek ez dute diru-zorra ukituko (HERNÁNDEZ GIL). Hala ere,
printzipio nominalista zuzentzeko eta obligaziozko erlazioaren objektu
gisa diruak gorabeherarik ez jasateko, baliabideak egon badaude.
Funtsean honako hauek izan daitezke:
A) Legezko baliabideak: legegileak, lege bidez, diruaren balioen
arteko desberdintasunak zuzentzeko erabakiak har ditzake. Erabaki
horiek, gehienetan, izaeraz, salbuespenezkoak dira eta bi motatakoak
izan daitezke (SANCHO REBULLIDA): 1) legeak, batzuetan eta kasuaren
arabera, legez eta automatikoki diruzko prestazioaren balioa gutxitzea edo
handitzea onartu beharra ezartzen die alderdiei. Esaterako, Espainiar
estatuan, hori egin zuen Gerra Zibilaren ostean desblokeatzeari buruzko
legeriak (1939); 2) bestetan, legeak, zenbait obligaziorentzat, diruzko
obligazioak eguneratzeko oinarriak hitzartu beharra ezartzen die
alderdiei. Aurreikuspen hori, egun, Kode Zibilak jasoa du familiazko eta
ezkontzazko erlazioetatik sortutako obligazioetan [seme-alabatasunari,
ezkontzari, banantzeari eta dibortzioari buruzko eremuan, KZeko 90. C),
91., 93., 97., 100., 103. eta 104. art.].
B) Baliabide judizialak: alderdien artean auzia sortu eta judizialki
bideratzen bada, objektutzat dirua duen erlazioa berraztertzen da.
Baliabideak era askotakoak eta kasuistikoak dira, hau da, hipotesi
bakoitzaren araberakoak. Oro har, rebus sic stantibus delako klausula
alegatu eta jokoan jartzea da ohikoena. Ulertzen da irautera bideratutako
erlazio orok barruan beti klausula hori daramala eta horren arabera
erlazioari eutsi nahi zaiola inguruabar berak egon eta segitzen duten
bitartean; hala, inguruabar horiek aldatzen badira, erlazioa judizialki
berraztertzea edo agian suntsiaraztea (iraungitzea) ere eskatzeko
legitimazioa dago. Gertatutako aldaketak garrantzitsua eta iragarrezina
izan behar du; alderdietako ezeinek aldaketa jasateko obligaziorik ez du
izan behar. Auzitegiek, klausula hori diruzko obligazioei aplikatzerakoan,
modu murriztailean jokatzen dute. Zorrotza izate horrek arrazoi nagusi
bat badu, hain zuzen ere, egungo merkatuan alderdiek aurreikus ezin
dezaketen aparteko zerbait ez baita diruak balioz alda dezakeela
(guztientzat, ezaguna da debaluazio- eta inflazio-fenomenoa); horregatik,
alderdiek fenomenoa egonkortze-klausulak aurreikusiz zuzendu ez
badute, ez dirudi egokia denik geroago obligaziozko erlazioa aldatzea (edo
suntsiaraztea) inguruabarrak aldatu direlako.
C) Hitzarmenezko baliabideak: alderdiek obligazio-erlazioari
gehitzen dizkioten egonkortze-klausulak dira. Hurrengo atalean azalduko
dira.
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2. Egonkortze-klausulak
Egonkortze-klausulak, printzipio nominalista zuzentzeko, eta diruaren
balioak, obligazioa eratu denetik bete behar den unera arte izan
ditzakeen gorabeherak aurreikusiz, aldikako ordainketak edo
geroratutakoak ezartzen dituzten diruzko obligazioei gehitzen zaizkien
hitzarmen osagarriak dira. Zor den diruaren balioa eta ordaintzeko
unean diruak benetan ematen duen eskuratzeko ahalmena antzekoak
izatea da klausula horien helburua.
Garai batean, baliozkoak ote ziren ere eztabaidan egon zen, klausula
horiek hitzartzea ordena publiko ekonomikoko printzipioen aurka joan
daitezkeela argudiatzen baitzen. Bereziki, garai bakoitzean diruaren
balioa zehazteko eskuduntza aginte publikoak bakarrik izanik (egun
Estatuak, EKko 149.1.11. art.), printzipio hori urra baitaiteke klausula
horiek hitzartzean. Hala eta guztiz ere, gaur egun, gehienek onartzen
dute klausula horiek baliozkoak direla, kontuan izanik, batetik,
legelariak berak (Kode Zibila argitaratuz geroztik) lege askotan aipatzen
dituela (LELko 38. eta 39. artk.; HELko 18. art.; eta EHko 219.3. art.) eta
zenbaitetan, gainera, esplizituki onartu dituela (lehen aipatu diren
ezkontzari eta dibortzioari buruzko xedapenak). Bestetik, eta funtsean,
moneta-gaietan estatuari dagokion eskuduntza ez dutelako inoiz
oztopatzen alderdiek, diruaren balioa ez baitute aldatzen; egiten dutena
guztiz zilegia da, hots, eman beharreko moneta kopurua obligazioan
bertan jasotzen diren irizpideen arabera zehaztea.
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6. GAIA: “Loturen batasuna eta aniztasuna”
LABURPENA: I. Sarrera. II. Obligazio elkarkariak edo sinalagmatikoak. -1.
Gogapen orokorrak. -2. Bete gabeko kontratuaren salbuespena. -3. Mora
solvendi delakoaren erregimen berezia. -4. Arriskuak esleitzea. -III. Ez
betetzeagatik suntsiaraztea. Kode zibileko 1.124. artikulua. -1. Aurrekariak,
izaera eta funtsa. -2. Eremua eta betekizunak. -2.1 KZeko 1.124. artikuluaren
aplikazio-eremua. -2.1.1. 1.124. artikuluko ahalmen suntsiarazlea eta antzeko
beste figurak. -2.1.2. Ahalmen suntsiarazlearen ezaugarriak. -2.1.3. Beste
erregimen bereziekin bat etortzea. -2.1.4. Itun komisorioaren aukera eta
irismena. -2.2 Ahalmen suntsiarazlearen betekizunak. -2.2.1. Ez betetzea
obligazio elkarrekiko eta nagusi bati buruzkoa izatea. -2.2.2. Suntsiarazi nahi
duen hartzekodunaren aldetik (egotzigarri zaion) ez betetzerik ez egotea. -2.2.3.
Suntsiaraztea bideratzen duen ez betetzeak behar adinako indarra izan behar
du. -3. Hautatzeko aukera betetzearen eta suntsiaraztearen artean. -3.1.
Egikaritza judiziala edo judizioz kanpokoa. -3.2. Kaltetuaren ius variandi
delakoaren irismena. -3.3. Kalte-galeren ordaina. -4. Suntsiarazte-unea eta
haren efektuak. -4.1. Suntsiaraztea gertatutzat jotzen den unea. -4.2.
Suntsiarazteak atzera eragiteko duen joera.
ARAUDIA: KZeko 453., 502., 522., 1.100., 1.101., 1.120., 1.123., 1.124., 1.152.1.155., 1.274., 1.295., 1.298., 1.460., 1.466., 1.469.-1.472., 1.484.-1.492.,
1.503.-1.505., 1.556., 1.569., 1.594., 1.600., 1.700., 1.705., 1.707., 1.730.,
1.780., 1.805., 1.822., 1.826., 1.847., 1.870., 1.887., 1.964. eta 1.966. art.; HLko
11. eta 37. art.; salgaiak nazioartean salerosteko kontratuei buruzko Nazio
Batuen Hitzarmeneko 49. eta 64. art. (Vienan 1980eko apirilaren 11ean egina
eta Espainiak 1990eko uztailaren 17ko Tresnaren bidez onartua: 1991-I-30eko
EBO; errakuntzen zuzenketa: 1996-XI-26ko EBO); Ondasun Higiezinak Epeka
Saltzeari (OHES) buruzko uztailaren 13ko 28/1998 Legearen 9. eta 10. art.;
Aseguru-Kontratuari (AKL) buruzko urriaren 8ko 50/1980 Legearen 15. art.;
Landa Errentamenduei (LEL) buruzko abenduaren 31ko 83/1980 Legearen 75.78., 82. eta 83. art.; Hiri Errentamenduei (HEL) buruzko azaroaren 24ko
29/1994 Legearen, 27., 28. eta 35. art.

I. SARRERA
Orain arte obligazioa aztertzerakoan, beraren elementuak eta ezaugarriak
adieraztean, zordunaren eta hartzekodunaren posizioaz aritu gara: zorra
eta kreditua, egoera juridiko bipolar baten barruan. Hartzekodunak
zordunaren portaera edo jarrera bat galdatzeko kreditu-eskubidea du eta
zordunak bere gain hartutako betebeharra gauzatzeko obligazioa. Hala
ere, obligazioaren dinamikan murgilduta, gerta daiteke obligaziozko
erlazio bat baino gehiago elkarri lotuta agertzea, eta lotura-aniztasuna
agertu. Lotura hori badago, elkarri lotuta agertzen diren obligaziozko
erlazioek hartzekodunaren eta zordunaren posizioak izango dituzte
barruan, bakoitza bere kabuz obligaziozko erlazio osoa baita.
Obligaziozko erlazio-aniztasuna mailakatu daiteke, hainbat kategoria
erabiliz:
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1) Elkarrekikotasuna: Bi obligaziozko erlazio elkarri lotuta
agertzen dira, baten hartzekoduna bestearen zorduna den
heinean. Bi obligaziozko erlazioek jatorri bera dute, eta batak
bestea du oinarri (adb: eroslearen eta saltzailearen artean
salerosketa-kontratutik sortzen diren obligaziozko erlazioak).
Titularrak berak bi obligazioetan, eta biak dira obligazio
nagusiak. Elkarrekiko obligazioak kostubidezkoak dira, bi
alderdiek jasaten baitute ondarezko sakrifizioa. Baina
kostubidezko negozio juridiko guztiak ez dira, halabeharrez,
elkarrekikoak. Badaude aldebakarreko obligazioak sorrarazten
dituzten kostubidezko negozioak ere (gordailua, mandatua,
komodatua eta bahia). Horietan, printzipioz, gauza ematen
denetik, zordunak bakarrik du obligazioa, baina, batzuetan,
kalteak
eragiten
bazaizkio
zordunari,
hori
beraren
hartzekodunaren hartzekodun bilakatzen da kalte-ordaina
kobratzeko. Hala ere, ez dira elkarrekiko obligaziotzat joko,
obligazioak ez baitira aldi beran eta bata bestearengatik sortu.
2) Osagarritasuna: Obligazio nagusiarekin batera edo geroago
jaiotzen direnak dira obligazio osagarriak, baina sortu eta gero
harengandik
independente
direnak
(zigor-klausula
eta
interesak, adibidez). Zordunaren esku ere geratzen dira,
obligazio nagusiarekin batera. Ez daude, hala ere, horren
barruan bilduta eta haietan izango diren aldaketek ez dute hura
kutsatuko (KZeko 1.155. art). Baina obligazio nagusian gerta
daitezkeen aldaketa batzuek eragina izango dute obligazio
osagarrian (KZeko 1.154. art), hura baita hori jaiotzeko
nahitaezko betekizuna edo presupostua.
3) Subsidiariotasuna: Obligazio nagusiarekin batera edo geroago
jaiotzen dira obligazio subsidiarioak eta hark duen helburu bera
dute. Hala ere, ez dira zordunaren gainean nahitaez ezarriko,
osagarriekin gertatzen den bezala. Adibide bikaina da
FIDANTZA. Hirugarren bat obligatu egiten da zordunak bete
behar duena betetzera horrek bere kabuz egiten ez badu.
Prestazioa bera da: zordunak ordaindu behar duena ordainduko
du, gehienez, fidatzaileak. Obligazio nagusiarekin bat datoz
subsidiarioak, eta, hura iraungi egiten bada, horiek ez dute
berezko bizirik izango. Obligazio nagusiaren mendekotasuna
argi adierazten dute, harekin komunikatuta jaio eta bizi baitira.
Obligazio- edo lotura-aniztasuna biltzen duten hiru oinarrizko moldeak
deskribatuta, elkarrekiko obligazioak aztertzeari ekingo diogu hurrengo
atalean, eta besteak aurrerago jorratuko ditugu.
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II. OBLIGAZIO ELKARKARIAK EDO SINALAGMATIKOAK
1. Gogapen orokorrak
Elkarrekiko obligazioak bereizteko ezaugarriak biltzen dituen definizioa
hau da: obligazio tipikoak eta nagusiak dira, negozio juridiko beretik
sortzen direnak eta alderdi berak biltzen dituztenak, nahiz eta alderdi
bakoitzak horietako obligazio batean hartzekodunaren posizioa bete eta
bestean, zordunarena. Elkarren artean gurutzatutako bi obligazio izanik,
ez da zaila ondorioztatzea zordun bakoitzak bere gain obligazioa hartzeko
arrazoia beste alderdiak eskaintzen dion prestazioa dela. Objektiboki,
elkarrekiko obligazio bakoitzak zentzua du bestea existitzen delako.
Elkarren artean menpekoak izateari, bata besteagatik egoteari, deritzo
sinalagma.
Adibide gisa jar dezagun salerosketa-kontratua. Kontratu horren barruan, bi obligazio
daude, eta elkarrekikoak dira: saltzaileak gauza entregatu behar dio erosleari eta horrek hari
gauzaren balioa ordaindu. Saltzailea, prezioa jasotzeko obligazioan, hartzekoduna da; eroslea,
berriz, zorduna; eta gauza entregatzeko obligazioan, saltzailea da zorduna, eta eroslea,
hartzekoduna. Biak dira obligazio batean hartzekodun eta bestean zordun. Bi obligazioak elkarren
mendekoak dira; gauza entregatuko du saltzaileak, erosleak prezioa ordainduko duelako, eta
alderantziz. Horri deritzo sinalagma: bi obligazioek elkarrenganako duten loturari, mendetasunari.
Bata ez litzateke egongo bestea egon gabe. Batak besteari ematen dio existitzeko arrazoia edo
kausa.

Elkarrekiko obligazioak elkarren artean mendekoak dira obligazioak
sortzeko unean eta ondorengo gorabeheretan; horregatik, bereizten dira
sinalagma genetikoa eta sinalagma funtzionala. Sinalagma genetikoak
aditzera ematen du, beraz, elkarrekiko obligazioek, bata bestearekin eta
bata besteagatik sortu behar dutela. Obligazioetako bat objekturik gabe
geratu delako hasierako harmonia hori falta bada, eta alderdiek ez
badakite ere, kontra-obligazioa ez da sortuko (vid. 1.460.I. art.).
Elkarrekikotasunak ez du eskatzen, ordea, tartean dauden obligazioek
edo, nahiago bada, bakoitzaren prestazioak balio objektibo bera izatea.
Obligazioak elkarrekikoak izango dira neurriz benetan desberdinak badira
ere; axola duen gauza bakarra bata besteagatik nahi izatea da (gauza
prezioagatik, prezioa izaeraz sinbolikoa ez bada behintzat, kasu horretan
zantzuz itxurazko salerosketa bailitzateke).
Sortu ondoren ere, obligazioak elkarren artean mendekoak izatea, oro
har, sinalagma funtzionala terminoarekin adierazten den ideia da.
Horrekin, zera esan nahi da: elkarrekikotasuna obligazioen dinamikan ere
agertzen dela eta eragina ere baduela, bereziki obligazioa galdatzeko,
berandutzea eratzeko, arriskuak leporatzeko eta, batik bat, kontraobligazioa betetzen ez denean, lotura suntsiaraziz obligaziotik askatzeko.
Gai horiek guztiak, hurrenez hurren, ondoren azalduko dira.
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2. Bete gabeko kontratuaren salbuespena
Statim debetur delako printzipioaren arabera, edozein obligazio berehala
galda daiteke, baldin eta obligazioa sortzea ez badago etete-baldintzapean
edo obligazioa betetzeko garaia geroratu ez bada (vid. VII. kapitulua).
Salbuespen bi horiek kontuan hartuta, bi obligazio izaeraz elkarrekikoak
badira, biak aldi berean dira galdagarriak eta batera bete behar dira
(sinalagma funtzionala). Elkarrekiko obligazioak aldi berean bete behar
direla agintzen duen erregelarik ez da, oro har, Kodean formulatu
(erregela hori eratortzeko araurik badago ere: vid. 1.466. eta 1.500. art.),
baina elkarrekiko obligazioen erregimenean funtsezkoak diren bi arauk
hastapentzat hartzen duten erregela da: a) KZeko 1.100.III. artikuluaren
arabera, obligatuetako inor ez da berandutzean erortzen, besteak berari
dagokiona aldi berean betetzeko prestasunik agertzen ez badu; b) inork
ezin du ondoriorik atera bere zordunak obligazioa ez betetzetik, aldi
berean zor duena betetzen edo eskaintzen ez badu (1.124. art.).
Zalantzarik ez dago, aldi berean bete beharra, izaeraz, xedapenezko
erregela dela eta, beraz, alderdietako batek, bere obligazioa aurretik
betetzeko konpromisoa har dezakeela (AGE 1998-II-17koa). Kasu horretan,
geroago bete behar den obligazioaren zordunak, beste kontratugileari
berea betetzea eskatzeko ahalmena du, hark epearen onura galdu duela
ulertzeko arrazoirik ez badago behintzat (vid. 1.467. art.); baina,
salbuespen hori kenduta, eperik gabeko obligazioa hartu duena, beste
alderdiak oraindik berea ez bete izateaz ezin da baliatu, horren obligazioa
oraindik galdaezina baita.
Hala ere, ohikoena da bi obligazioak soilak edo garbiak izatea
(epemugarik edo baldintzarik ez dutenak); orduan, kontratugileetako inork
ez du besteak bere prestazioa aurreratzea galdatzeko eskubiderik.
Ondorioz, babes-taktika gisa norbaiti elkarrekiko obligazioa betetzea
eskatzen bazaio, betebehar horrek baldintzatu eta erreklamazioa
neutraliza dezake, betetzea eskatzen duenak bere obligazioa ez duela bete
alegatuz (exceptio non adimpleti contractus). Aurrez egin den
erreklamazioa judizioz kanpo edo demanda bidez egitea berdin da; bai
modu batera egin, bai bestera egin, obligazioa betetzeko eskaera jaso
duenak ezezkoa eman dezake erreklamatzaileak berea betetzen ez duen
bitartean. Baina kontra-obligazioa bete gabe egoteak ez du legitimaziorik
ematen norberak bete behar duen obligaziotik behin betiko aske
geratzeko. Bete gabeko kontratuaren salbuespena alegatzea da, beraz,
erreklamatzaileak berari dagokiona bete arte edo betetzeko prest agertu
arte norberari dagokion obligazioa betetzeko unea atzeratzea. Bere
obligazioa bete ez duenaren erreklamazioa, izaeraz, judizioz kanpokoa
bada, ez du balioko eskaera jaso duena berandutzean erorarazteko (vid.
1.100.I eta III. art.), eta horren erantzuna betetzeari oraindik ezezkoa
ematea izango da, salbuespena erabiltzea erabakitzen badu.
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Bete gabeko kontratuaren salbuespena bi motatakoa izan daiteke,
batetik, demandatzaileak bere obligazioa ez duelako bete kontra egin
badakioke (exceptio non adimpleti contractus) eta, bestetik, betetze
akasduna egin duelako kontra egin badakioke (exceptio non rite adimpleti
contractus), eta emandako hitzaren eta fede onaren printzipioetara
bideratzen ditu Espainiako Auzitegi Gorenak. Oinarritzat, inplizituki,
lehenengoak 1.466, 1.500.II, 1.100. eta 1.124. artikuluak ditu, eta
bigarrenak, 1.157., 1.100.III eta 1.154. artikuluak (1991-III-27ko AGE).
Gainerakoan, erreklamatzaileak bete ez duena obligazio osagarria bada,
hori ez betetzetzat ez jotzea da onartutako doktrina (1995-VI-19ko AGE),
berez benetako obligazio nagusi bat ez betetzea eskatzen baita
salbuespena baliatu ahal izateko (AGE 1992-XI-25ekoa). Bestalde, bete
gabeko kontratua salbuespen gisa alegatu eta onartzeko, beharrezkoa da
egindako prestazioaren akatsak garrantzi nahikoa izan eta prestazioak
hartzekodunaren interesa asetzeko balio ez izatea (1991-III-27ko AGE);
bestela, salbuespena ez da onartuko, baina demandatzaileari aginduko
zaio hitzartutakoaren arabera prestazioa betetzea edo akatsa konpontzea
(AGEE1993-XII-23koa, 1996-X-29koa eta 1997-X-22koa).
3. Mora solvendi delakoaren erregimena berezia
Elkarrekiko obligazioen sinalagma funtzionalak, obligazio bateko zein
besteko zordunak berandutzean erori diren zehazterakoan ere, badu
garrantzia. Arazo hori Kodeak araututa dauka, beste ikuspegi batetik
arau bereziaren beste interpretazio kontraesanduna egin badaiteke ere.
Zehazki, KZeko 1.100. III. artikuluak hauxe dio: elkarrekiko obligazioetan,
obligatuetako inor ez da berandutzean erortzen besteak berea betetzen ez
badu edo dagokiona zuzen betetzera makurtzen ez bada. Obligatuetako
batek bere obligazioa betetzen duen unetik hasten da bestearentzako
berandutze-egoera.
Behar den lekuan (XI. gaian) lasaiago azalduko denez, zera dago ezbaian:
arau horrek, osorik hartuta, elkarrekiko zorduna berandutzean
erorarazteko betekizun bat gehiago (norberak bere obligazioa beteta
izatea) galdatzen duen (artikuluak duen egiturak, argi eta garbi, hori
erakusten du, II. paragrafoari 3. zenbaki bat erantsi ordez beste paragrafo
bat jarri baita; aparte jarritako paragrafo horren lehen esaldiak ere gauza
bera adierazten du: vid. AGEE 1992-III-23ko eta 1994-XI-21ekoak,
bereziki azken hori), edo, beste interpretazio batek dioenez, azken
esaldiak berandutze automatiko hipotesi bat gehiago aurreikusi eta,
kontratuaren arabera obligazioa bete duen alderdiak, zordunari ezer
jakinarazi beharrik ez dion (vid. 1987-VI-1eko AGE). Baina, aukeratzen
den sistema edozein izanik ere eta aukeratutako horri egin ahal zaizkion
ñabardurak kontuan izan gabe (lehen aipatu den lekuan azalduko
baitira), azpimarratu beharrekoa da beharrezkoa dela norberak berea
betetzea beste elkarrekiko zorduna berandutzean jartzeko (1993-XI-10eko
AGE). Ondorioz, alderdi kontratugile bakoitzak berea betetzen ez badu,
besteari egozgarri zaion ez betetzetik sortzen den kalte-ordaina
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konpentsatu egiten da norberak
sortutakoarekin (1994-VII-2ko AGE).

berea

ez

betetzearen

ondorioz

4. Arriskuak esleitzea
Azalpen tradizionalari jarraituz, aldebakarreko obligazioan, zordunaren
errurik gabe gauza galtzen bada, arriskua hartzekodunarentzat da
(zorduna obligaziotik askatu eta hartzekodunak gauzarik ez baitu
jasotzen); elkarrekiko obligazioetan, erregela kontrakoa da: prestazioetako
bat bere gain hartu ostean ezinezkoa bihurtzen bada, zorduna prestazio
hori betetzetik aske geratzen da -bere aldetik errurik ez badago-, eta (aldi
berean eta automatikoki) beste alderdia ere berea betetzetik aske geratzen
da (CASTÁN). Beraz, elkarrekiko obligazioetan, zordun bakoitzak bere
arriskuaz erantzuten du (aske geratu bai, baina jaso ez).
Espainiako Kode Zibilak ez du jaso Alemaniako zuzenbidean jaso den
erregela orokorraren parekorik: aldebiko kontratutik eratorri eta
alderdietako bati dagokion prestazioa ezinezko bihurtzen bada, ez batak
ez besteak erantzun beharrik ez duten inguruabarren ondorioz,
kontraprestazioa eskatzeko aukera galtzen du..." (BGBko 323.I.
paragrafoa). Hala ere, uste osoa zegoen erregela berak euskarririk bazuela
konpromisoak izaeraz elkarrekikoak izateak etengabe duen eraginean: bat
desagertuta, besteak ezin du bizirik iraun. Bat desagertuta besteak bizirik
irautea, alegia, erregela salbuestea, legeak ezar dezake; esaterako,
salerosketaren eremuan, 1.452. artikuluak, interpretazio tradizionalari
jarraituz, periculum est emptoris delako printzipioa jasotzen du (prezioa
ordaindu beharra dago, saltzailearen errurik gabe gauza galdu bada ere,
berandutzeko egoerarik ez badago eta gauza aldi berean bi aldiz saldu ez
bada behintzat).
Hala ere, teoria modernoenak arazoa ez du arriskuen ikuspegitik azaltzen
eta, noski, baztertu egiten du, halaber, esatea prestazioetako bat, berez,
egin ostean eta ustekabean ezinezko bihurtu izanak kontra-obligazioa ere
automatikoki askatzen duela. Gertatzen dena da elkarrekiko obligazio bat
ez betetzeak (kausa edozein izanik ere, kalte-ordainen eraginetarako izan
ezik) hartzekodunari obligaziozko erlazioa suntsiarazteko aukera ematen
diola (baldin eta arau berezi batek galarazten ez badio); hala, berari
dagokion obligaziotik aske geratzen da, eta, hala dagokionean, egindako
prestazioa berreskuratuko du. Gaia, beraz, hurrengo atalak bilduko du
(beste ikuspuntu batetik, kontratuaren aldaketarenetik, XXV. gaian
landuko da berriz alderdi hori).
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III.
EZ
BETETZEAGATIK
ZIBILEKO 1.124. ARTIKULUA

SUNTSIARAZTEA.

KODE

1. Aurrekariak, izaera eta funtsa
Hasteko, aurreratu behar da 1.124. artikuluan jasotako suntsiaraztemekanismoak (Code frantsesaren 1.184. artikuluko ereduari arinki
ñabartuta jarraitzen dionak) ez duela erromatar zuzenbidean pareko
erakunderik; zuzenean, zuzenbide kanonikoko eta Frantziako kodeketako
doktrina- eta ohitura-oinarriekin du lotura. Sistema erromatarrak bete
gabeko kontra-obligazioa betetzea galdatzeko akzioa bakarrik ematen zion
bere obligazioa betetzen zuen kontratugileari. Betearazteko akzio hori
hipotesi berezietan bakarrik agertzen da lotura suntsiarazteko
aukerarekin batera: a) izengabeko kontratuetan eta beste alderdiak
obligazioa bere erruz bete ez badu, jadanik burututako prestazioa
berreskuratzeko ahalegina egin zezakeen condictio baten bidez (causa
data, causa non secuta); b) hipotesi horietatik at, kontratugileek
esplizutuki hitzartu behar zuten lex commissoria delako ituna, zeinaren
arabera saltzaileak, salneurria jasotzen ez bazuen, gauza berreskuratuko
aukera baitzuen.
Obligaziozko
lotura
suntsiarazteko
aukera
obligazioak
izaeraz
elkarrekikoak izateak berez dakarren ondorioa izatea kanonistek
egindako interpretazioari esker gertatu da. Kanonistek ulertzen zutenez,
alderdi bakoitzak obligazioa bere gain hartzen du besteak ere bere gain
beste obligazioa hartzen duelako: haietako norbaitek agindu duena
betetzen ez badu, bestea joan daiteke auzitegietara nahitaezko exekuzioa
galdatzera edo berak bete behar duen obligaziotik askatzea eskatzera
(agindutako fedea urratu dela alegatuz: frangenti fidem, non est fides
servanda). Ildo horretan, kodetze aurretiko doktrina frantsesak formulatu
defendatzen zuen
zuen tesiak (DUMOULIN, DOMAT eta POTHIERrek)
interpretazio haren borondatezkotasunari eutsi eta elkarrekiko obligazio
orok beste alderdiak bere obligazioa betetzen ez duenenean suntsiaraztebaldintza berekin daramala.
Kodeko 1.124. artikuluak erregulatzen duen erakundearen izaera
juridikoari dagokionez, bat datoz egile guztiak: ez da, esanahi teknikoan,
kontratugileek isilbidezko borondatez ezarritako baldintza suntsiarazlea;
izaeraz, ordenamenduak (eta alderdiek beren borondatez nahi dutena
aintzat hartu gabe) elkarrekiko obligazioa duen edonori ematen dion
ahalmena edo ahalmenezko eskubidea da, baldin eta berari dagokion
obligazioa betetzen badu edo betetzeko prest badago eta besteak bere
konpromisoa bete ez badu. Egia da 1.124. artikuluan arautzen den
suntsiarazteko aukera isilbidezko borondatez alderdiek ezarritako
baldintza suntsiarazlea dela tradizionalki argudiatu dutenek bi oinarri
sendo zituztela beren tesia defendatzeko: batetik, arauak duen kokapen
sistematikoa (baldintza suntsiarazlea burutzeak dituen ondorioak
erregulatzeko arauaren ondoren kokatuta dago 1.124. artikulua) eta,
bestetik, xedapenak berak erabiltzen duen esapidea ("...isilbidez ulertzen
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da..."). Baina, azaleko ikuspegi horretatik, egia da eta kontuan izatekoa,
halaber, 1.124. artikuluak "baldintza suntsiarazle" esapidea ez duela
erabiltzen (Frantziako arauak horrela jasotzen du eta Espainiako Kodeak,
berriz, "suntsiarazteko ahalmena" esapidea erabiltzen du). Gainera,
analisian sakonduz gero, gutxienik, beste bi eragozpen topatzen dira (vid.
VII. gaia): a) Condicio facti delakoa, alderdiek berek arbitrarioki borondatez
ezartzen duten zerbait da; suntsiarazteko ahalmena -elkarrekiko
obligazioen efektu, berriz, legegileak ezarritakoa da (1992-XI-16ko AGE); b)
Ustezko baldintza hura betetzeak bakarrik (zordunak obligazioa ez
betetzeak) ez dakar, halabeharrez, efektu suntsiarazlerik, kaltetuaren
aukeraren eta epailearen balioespenaren araberakoa baita efektu
suntsiarazlea. Hala ere, 1.124. artikuluak suntsiaraztearen ondorio
zehatzak aipatzen ez dituenez, horrek ez du galarazten, 1.123. artikuluak
baldintza bat betetzeagatik suntsitzen den obligazioarentzat ezartzen
duen erregimenera jotzea (1977-VI-28ko AGE).
Suntsiarazteko ahalmena obligazioa bete ez duen kontratugilearen aurka
eta, besteak beste, ezartzen den zigor gisa azaldu badaiteke ere –hari
kontraprestazioa jasotzeko aukera kendu eta, hala dagokionean, kaltegalerak ordaindu beharra ezartzen baitzaio-, egokiago dirudi
suntsiarazteko ahalmenaren oinarria obligazioa bete edo betetzeko prest
dagoen kontratugileari babesa emateko ideian jartzea; prestazioa jaso
behar duenak berea emana izan edo emateko prest egon eta bestearena
ez jasotzeko susmoa edo ziurtasuna badu, hori arrazoi nahikoa da bere
konpromisotik askatzeko aukera emateko eta jasan dituen kalteen
ordaina eta egindako prestazioa atzera jasotzeko.
2. Eremua eta betekizunak
Suntsiarazteko ahalmenaren eremua legegileak berak elkarrekiko
obligazioetara mugatu eta, gainera, ahalmen hori jokoan jartzeko
presupostua edo betekizuna ezartzen du. Hain zuzen, 1.124. artikuluak
zera xedatzen du: isilbidez ulertzen da elkarrekiko obligazioak
suntsiarazteko ahalmena dagoela baldin eta obligatuetako batek bete
behar duena betetzen ez badu. Esaldi bakoitzak, hala ere, ñabardura
asko ditu, agerian jarri dutenez bai doktrinak, bai gaiari buruz eman den
jurisprudentzia ugariak.
2.1 KZeko 1.124. artikuluaren aplikazio-eremua
2.1.1. 1.124. artikuluko ahalmen suntsiarazlea eta antzeko
beste figurak
Arazoa bi ikuspegitatik azaldu daiteke. Lehenengo ikuspuntutik, bietan
orokorrenetik, 1.124. artikuluak araututako suntsiarazteko ahalmenaren
antzeko mekanismoak jasotzen dituzten xedapenak ikus daitezke;
ikuspuntu horretan sortzen den zalantza da ea 1.124. artikuluak
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(oinarrizko arauak) ezartzen dituen betekizunak eta aukerak besteen
(hipotesi berezien) hutsuneak osatzeko erabil daitezkeen ala ez. Bigarren
ikuspuntutik, 1.124. artikulua hartu eta obligazioak izaeraz
elkarrekikoak izatea aztertzen da, azaltzen ari garen suntsiarazteko
ahalmena aplikatzeko nahitaezko eta nahiko betekizuna den jakiteko.
1) Lehenbiziko
ikuspegitik,
suntsiarazteko
mekanismoaren
bitarteko antzekotzat jo dira, izen desberdina eman bazaie ere,
erlazio juridiko jakin bat iraungiaraztera zuzentzen direlako,
salerosketa-kontratuan hainbat atzera egite (KZeko 1.460.II, 1.4691.471 eta 1.486. art.; OHESLko 9. art.) eta errentamendu-erlazioa
iraungitzeko zenbait kausa (KZeko 1.569. art., LELko 83. art., eta
HELko 28. art.).
*KZeko 1.124. artikuluko suntsiarazteko mekanismoa eta
1.594. artikuluak obra-kontratuan aurreikusten duen atzera egitea
hurbiltzeko aukera txikiagoa da (MONTÉS PENADÉSek dio bien arteko
lotura oso txikia dela; 1983-VII-8ko AGEk adierazten duenez, "bietan
presupostuak heterogeneoak dira, eta ondorioak ere oso
desberdinak dira"; eta 1993-II-20ko AGEk argitzen du ezen, 1.124.
eta 1.594. artikuluek beren artean erlaziorik ez dutela eta bi arauak
bata bestearekiko autonomoak eta independenteak direla). Horrek
esan nahi du obra-kontratuan eta 1.594. artikuluak araututako
atzera egitea baztertu gabe jokoan ere sarraraz daitekeela,
presupostuak biltzen badira, 1.124. artikuluko suntsiarazteko
ahalmena (1985-V-13ko AGEk kontratua suntsiaraztea onartzen du
kontratistak obligazioa bete ez duelako; vid. 1996-XI-11ko AGEE eta
1997-II-4koa).
*Sozietate-kontratuaren barruan, ez betetzeen erregimena ere
berezia da, sozietatearen izaerak eta erregulazioak 1.124.
artikuluko arau orokorrari funtzionatzeko lekurik ez baitiote uzten:
jurisprudentziak ulertzen duenez, kontratua suntsiarazteko
mekanismoaren ordez obligazioa bete ez duen bazkidea
kanporatzeko baliabide onuragarriagoa xedatzen da (1986-X-1ko
AGE; 1993-X-7ko AGE bazkide bat klub batetik kanporatzea eta
elkarrekiko obligazioak suntsiaraztea parekatzen baditu ere); KZeko
1.700.4. artikuluaren arabera, edozein alderdik, 1.705. eta 1.707.
artikuluak diotenari jarraituz, sozietateko obligaziozko erlazioa
bukatutzat emateko ahalmena badu ere, KZeko 1.124. artikuluaren
babesean erlazioa suntsiarazteko aukerarik ez du (helburu komuna
lortzeko egindako egintza kolektibotik sortutako obligazioak, begibistakoa denez, elkarrekikoak ez direlako; helburua lortzeko,
bazkideek prestazioak koordinatu egiten dituzte eta ez beren artean
elkar trukatu: 1995-VII-29ko AGE).
*Bukatzeko, KZeko 1.124. artikulua aukera-kontratuari
aplikatzeari buruz jurisprudentziak duen jarrera ez da batere argia
(vid. 1993-III-29ko AGE, beste epai batzuek ere aipatu eta
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eskatutako suntsiarazteari ezezkoa ematen diote, epe osoan aukera
egikaritzeko ahalbidea gordetzeko hitzartu den saria ordaindu ez
den arren; vid. AGE 1993-XI-22koa); eta, halaber, ez dira ondo
bereizi karga modala ez betetzearen ondorioz dohaintza
errebokatzea eta elkarrekiko obligazioak ez betetzearen ondorioz
suntsiaraztea (vid. 1995-I-31ko AGE, zeinak, 647. artikulua
aplikatzea zuzentzat hartuz, adierazten du "horren efektuak eta
1.124. artikuluko suntsiarazteko akzioarenak antzekoak" direla,
lehenbizikoan, suntsiaraztean ez bezala, "efektuak ipso iure ez
badira ematen ere"; ikus 1997-VII-28ko AGE).
2) Bigarren ikuspuntutik, zenbait egilek (ÁLVAREZ VIGARAY)
azpimarratu dute beste ordenamenduetan ez bezala Espainiar
estatukoan suntsiarazteko ahalmenaren eremua eta elkarrekiko
obligazioena berdinak direla. Ausazko kontratuak, kategoria gisa,
ez dira baztertzen eremutik (Frantzian, baztertu egiten dira), eta
kostubidezko kontratuak, aldebakarrekoak badira, ez dira sartzen
eremuan (Codeak bahitura-kontratua suntsiarazteko baimena
esplizituki ematen du). Bigarren horiek eremuan ezin sartu izana
1.124.I. artikuluko esapidetik ondorioztatzen da (elkarrekiko
obligazioetara mugatzen baita ahalmena) eta KZeko 1.870.
artikuluak berresten du: bahiturako hartzekodunak gauzaz
abusatzen badu, bahiturak iraungo du, gordailua eratzen bada
ere. Mailegu interesduna egin eta mailegu-hartzaileak bere
obligazioa betetzen ez badu, halaber, ezin da 1.124. artikulua
alegatu; horretarako, mailegatzaileak, 1.129. artikuluaren
babesean, epemuga aurreratzeko bidea irekia du (AGE 1997-XII22). Eremutik kanpo utzitakoei dagokienez, 1.805. artikuluak,
biziarteko errenta ordaintzen ez bada, kaltetuak bidera dezakeen
erreakzioa zehazten badu ere --hau da, atzeratutako pentsioak
galdatzea eta etorkizunekoak segurtatzea (suntsiarazteko aukera
esplizituki baztertuz)--, ausazko kontratuek ere suntsiarazteko
ahalmena badutela esaten duen erregelaren salbuespentzat hartu
behar da xedapen hura (ÁLVAREZ VIGARAY; 1.124. artikuluko
suntsiarazteak,
berriz,
izengabeko
kontratua
-hau
da,
"kostubidezko biziarteko kontratua" izenez ere ezagutzen denaukitzen du: AGE 1992-VII-2koa, eta, hil arteko errentan ere,
bideragarria da horrela hitzartu bada: 1998-IV-23ko AGE). Hala ere,
ez da ahaztu behar Aseguru-Kontratuari buruzko 50/1980 Legeak,
urriaren 8koak, primak ez ordaintzeak dituen efektuak zehazten
dituela (vid. 15. artikulua, zeinak aditzera ematen baitu kontratua
suntsiaraztearen eta prima bide exekutiboz galdatzearen artean
aukeratzea ez ordaintzea aseguru-hartzailearen erruz gertatzen den
hipotesietara mugatzen dela).
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2.1.2. Ahalmen suntsiarazlearen ezaugarriak
Azaltzen ari garen suntsiarazteko ahalmenak oinarrizko bi ezaugarri ditu:
a) elkarrekiko obligazioetarako, arau orokorra da; beraz, zenbait obligazio
bereziren arauketan, beste modu batera azal daiteke, ordeztu daiteke edo
baztertu; b) jasotzen duen araua izaeraz xedapenezkoa da; horren
ondorioz, alderdiek hitzar dezakete araua areagotzea –esplizituki
benetako baldintza suntsiarazlea ezarriz (lex commissoria delako ituna)
nahiz obligazioa betetzeko ezarri den epea funtsezkotzat hartuz-, edo
suntsiarazteko ahalmena bera baztertu dezakete (besterik gabe nahitaez
betearazteko aukera utziz), baldin eta ez betetzean dolorik ez badago
(ÁLVAREZ VIGARAY). Nolanahi ere, suntsiarazteko ahalmena baztertzea edo
hari uko egitea zuzenean hitzartu behar da: berandutze-interesa jartzeak
edo klausula penala ezartzeak ez dio prestazioa bete duen kontratugileari
kontratua suntsitzeko aukera kenduko beste alderdiak bere prestazioa
bete ez badu (1994-IX-26ko AGE).
2.1.3. Beste erregimen bereziekin bat etortzea
Lehenengo ezaugarriaren (suntsiaraztearen erregimen komuna izatearen)
ondorioz, erlazioa suntsiaraztea lortu nahi duen obligatuak ezin du leunleun 1.124. artikuluko erregela erabili, izaeraz elkarrekikoa den
obligaziozko erlazioak jakin horrek legez suntsiarazteari buruzko
berariazko erregimena aurreikusia badu. Arau bereziaren printzipioari
jarraituz, hipotesi zehatza arautzen duena aplikatu beharko da lehenik,
erregimen berezia eskasa denean 1.124. artikuluko erregimen
orokorraren aurreikuspenek eta jurisprudentziak garatutako doktrinak
hura osatu behar badute ere. Horri dagokionez, honako araudi hauek
dute lehentasuna: errentamendu-erlazioa suntsiarazteko erregelak (vid.
KZeko 1.556. art., LELko 75.-78. art. eta HELko 27. eta 35. art.) eta
salerosketarako ezartzen diren arauak (vid. KZeko 1.503.-1.505. art. eta
1987-IX-30eko AGE; OHESLko 10. art. eta 1987-VII-7ko AGEE eta 1994-II3koa). Dena den, errentamendua eta salerosketa euskarri horren III.
zatian azalduko direnez, oraingoz, nahikoa da gogoraraztea
jurisprudentziak sarritan azpimarratu duela 1.504. artikulua eta 1.124.
artikulua, hurrenez hurren, arau berezia eta arau orokorra, bateragarriak
eta osagarriak direla ondasun higiezinen salmentan prezioa ordaintzen ez
bada: zordunari zuzen jakinarazi bazaio judizialki edo notario bidez;
epaileak ezingo du betetzeko beste epe bat eman (vid. AGEE 1997-IX-22koa
eta XII-29koa), baina, artikulu horretan araututako suntsiarazteko
akzioak arrakasta izateko, beharrezkoa da 1.124. artikulutik eratorritako
akzioa egikaritzeko eskatzen diren betekizunak ere egotea (1990-IX-5eko
AGEE eta 1996-I-26koa).
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2.1.4. Itun komisorioaren aukera eta irismena
Araua izaeraz xedapenezkoa izateak 1.124. artikuluak berez arautzen
duen suntsiarazteko ahalmena esplizituko itun bidez baztertzeko edo
indartzeko aukera ematen du. Alegia, elkarrekiko obligazioen titularrek,
suntsiarazteko ahalmena hitzartu beharrik ez dute (ezta higiezinen
salerosketan ere: 1994-IX-26ko AGE) 1.124. artikuluak hari buruz
ezartzen duen erregimena aplikatzeko (artikuluko irismena ematen
badiote, ituna alferrikakoa da); baina beharrezkoa da esplizituki
hitzartzea, hala nahi badute behintzat, bai ahalmen horren neutralizazioa
(dolua, KZeko 1.102. art., eta kontsumitzailearen kaltea dira errespetatu
beharreko mugak: 1996-XII-21eko AGEk aipatzen ditu beharrezko oreka
eta itunaren neutraltasuna, eta KEDLko 1. XG, 12, 7/1998 Legekoak
txertatuak, abusuzko klausulatzat jotzen du honako hau: "profesionalak
obligazioa ez betetzeagatik kontsumitzaileak kontratua suntsiarazteko
ahalmena modu ez egokian mugatzea edo baztertzea"), bai
suntsiaraztearen automatikotasuna.
Betiere, lex commissoria delako ituna erabiliz, bat-bateko suntsiaraztea
hitzar daiteke, baina horri bi muga ezartzen zaizkio: a) higiezinen
salerosketan geroratutako salneurria ordaintzen ez den kasurako txertatu
bada, erosleari judizialki edo notario-akta bidez (suntsiarazteko
borondatea)
jakinarazten
ez
zaion
bitartean,
hark
oraindik
eraginkortasunez ordain dezake (1996-I-26ko 1.504. art. eta AGE); b) beste
edozein kasutan, obligazioa ez betetzeagatik bakarrik kontratua
zuzenbidez suntsiaraziko dela hitzartzen bada, ez betetzea gertatu den
datan automatikoki suntsituko da (baldintza suntsiarazlea burutu balitz
bezala: 1990-IV-4ko AGEE eta 1993-IV-12koa), baina suntsiarazteak ipso
facto eraginkortasuna izateak, noski, obligazioa bete ez duenari
auzitegietara jotzeko aukera ez dio kenduko, eska baitezake
hitzartutakoaren arabera benetako ez betetzea gertatu den ala ez
aztertzea eta berak obligazioa bete duela deklaratzea (1991-IV-4ko AGE).
2.2. Ahalmen suntsiarazlearen betekizunak
Espainiako Auzitegi Gorenak berak esan duenez, jurisprudentziadoktrinak, KZeko 1.124.I. artikuluak arautzen duen suntsiarazte-akzioa
bideragarria izateko, honako betekizun hauek frogatzea eskatzen du
(1994-III-21ko AGE): 1) kontratuzko lotura indarrean egotea egin zutenen
artean; 2) han hitzartutako prestazioak elkarrekikoak eta galdagarriak
izatea; 3) demandatuak berari dagozkionak modu larrian bete ez izana; ez
betetze horren garrantzia instantzia-auzitegien irizpide askeak erabakiko
du; 4) eragindako emaitza, zalantzarik gabe, erabat eta konponbide gabe,
demandatuaren portaeraren ondorioz gertatu izana, eta 5) akzioa
egikaritzen duenak berari dagozkion obligazioak bete izana; edo,
obligazioa bete ez izana beste alderdiak berea bete ez duelako gertatu
bada, bigarren horren portaera baita suntsiarazteko eskubidearen arrazoi
eta portaera horrek askatzen baitu akzioa egikaritzen duena bere
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konpromisotik (1992-XI-27ko AGEn ezaugarrien beste zerrendatze mota
bat, kasuan printzipioen zerrendaketa, agertzen da, zerrendan eta
printzipioak formulatzeko moduan desberdintasun nabarmenik azaltzen
bada ere).
Hala ere, betekizunon azalpena behar bezala gauzatzeko, hiru oinarrizko
ataletan biltzea da egokiena.
2.2.1. Ez betetzea elkarrekikoa eta nagusia den obligazio bati
buruzkoa izatea
Jurisprudentzia-doktrinak, lehenbizi, eta presupostu gisa, tartean
dauden obligazioak nahitaez elkarrekikoak izatea eskatzen du beti.
Elkarrekikoak diren ala ez diren ikusteko, Espainiako Auzitegi Gorenak
sinalagma bikoitza egiaztatzea galdatzen du: hala genetikoa, hots,
obligazioa sortzeak bere arrazoia beste bat sortzean izatea, nola
funtzionala, hots, obligaziozko erlazio biak betetzeko garaian elkarren
artean mendekoak izatea; modu horretan, prestazio bat bete beharra
beste alderdiak obligazioa bere gain hartzeko kausa da eta, bi
betebeharrak estuki lotuta egonik, biak aldi berean bete behar dira (hala,
ez da posible erlazionatzea finka entregatzeko obligazioa eta kontuak
kitatzeko obligazioa, kitapen hori galdatzeko aukera egonda ere: 1994-XI18ko AGE -RA. 9322-). Eta, esapide klasikoa erabiliz, EAGk gogorarazten
du kontratu berean alderdi bien lepora prestazioak jartzea ez dela
nahikoa; beharrezkoa da elkarrekikotasun-printzipioak ezaugarri guztiak
biltzea, hau da, alderdi bakoitzak bere obligazioa bestearen baliokide gisa
nahi izatea (berez, horrelakorik ez dago esplizituki lotu gabeko
hitzarmenen artean:1994-XI-18ko AGE -RA. 8843).
Orobat, elkarrekikotasunak, obligazioak erlazionatzeko elementu gisa,
obligazio nagusiak soilik lotzen ditu, eta, ezinbestez, egintza beretik
sortutakoak. Komeni da argitzea, beraz, obligazio horiek beste
osagarriekin (interesekin edo fruituekin) batera joaten badira ere,
elkarrekikotasunik ez dagoela obligazio osagarri horietan (BADOSA).
Horregatik, alderdietako batek bete beharreko obligazio nagusia (1994-XI15eko AGE: hitzartutakoaren funtsa) betetzen ez duenean bakarrik izango
da bidezkoa suntsiaraztea, baina ez prestazio osagarri bat bete gabe uzten
badu, baldin eta, noski, alderdiek, obligazio osagarri bat ez betetzeak
(salerosketan geroratutako salneurriaren interesak ez ordaintzeak)
hartzekodunari lotura suntsiarazteko ahalmena emango diola hitzartu ez
badute. Jurisprudentziak, berriz, berretsi du 1.124. artikulua zentzu
arrazional, logiko eta moralean interpretatu behar dela, ez automatikoki;
horrela, urratze bat egoteaz gain, beharrezkoa da elkarrekikotasunprintzipioak ezaugarri guztiak biltzea. Obligazioak aldebakarreko zein
aldebiko kontratuan sartuta badaude eta izaeraz osagarriak badira,
elkarrekikotasun-printzipioa ez da jokoan jarriko (esaterako, saltzaileak
titulua Jabetza Erregistroan inskribatzeko obligazioa: 1993-III-22ko AGE;
edo transmititzailearen hipoteka-kredituan eroslea subrogatu ordez,
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erosleari beste hipoteka-kreditu bat gestionatzeko obligazioa: 1996-XII3koa; aldiz, izaeraz nagusia da hitzartutako epearen barruan erakusteko
etxebizitza-pilotu obligazioa, eraikitzear dauden 23 etxebizitza erosi eta
horiek promozionatzeko eta saltzeko erakusteko etxebizitza beharrezkoa
bada: 1997-X-6ko AGE). Beraz, ondoriozta daiteke obligazio osagarria ez
betetzeak aparteko kasuetan bakarrik suntsiaraziko duela kontratua,
baina hura betearaztea eta sortutako kalte-galeren ordaina galda daitezke
(ÁLVAREZ VIGARAY; 1998-III-10eko AGE ).
2.2.2. Suntsiarazi nahi duen hartzekodunaren
(leporatu dakiokeen) ez betetzerik ez egotea

aldetik

Betekizun horri buruzko jurisprudentzia-formulazioak aditzera ematen
du, zenbaitetan, erreklamatzaileak bere aldetik berari dagokiona zuzen
bete behar duela; bestetan, berriz, suntsiaraztea eskatzeko legitimazioa
ematen dio obligatuari, berea bete ez arren, ez betetze hori beste
alderdiak aurretik bere obligazioa bete ez izanaren ondorioa bada (1990VI-20ko AGE). Dena den, elkarrekiko ez betetzea delakoa alde batera utziz,
zera esan behar da: a) geroratutako obligazioa bete behar duenak, berea
betetzeko epea iritsi aurretik, suntsiaraztea (edo betearazpena) eska
dezake, baldin eta, kontra-obligazioa purua izanik, bete ez bada; b) bi
obligazioak aldi berean betetzekoak badira, suntsiaraztea (eta, exceptio
non adimpleti contractus delakoa jasotzeko aukerarik utzi gabe,
betearazpena) eskatzeko legitimazioa bere obligazioa zuzen bete duenak
(akats txikiekin bada ere: 1987-XI-6ko AGE; baina akatsak ez-funtsezkoak
direnean: 1994-X-21eko AGE) edo benetan betetzeko prest dagoenak (AGE
1995-VI-7koa) bakarrik izango du. Betekizunari buruzkoak dira, oro har,
1996-X-29ko AGEE, 1997-IX-24koa eta X-23koa, eta 1998-II-24koa.
2.2.3. Suntsiaraztea bideratzen duen ez betetzeak behar
adinako indarra izan behar du
Hain zuzen ere, betekizun hori badagoen ala ez zehaztea da lanik zailena
1.124.I. artikulua aplikatzekorakoan. Obligatuak berari dagokion
obligazioa bete ez izana galdatzera mugatzen da 1.124.I. artikulua, eta,
zehaztugabetasun hori aprobetxatuz, Espainiako Auzitegi Gorenak
kasuak ondo neurtuz aplikatu du suntsiaraztea. Konponbide hori
(suntsiaraztea irtenbiderik larriena da, negozioa kontserbatzearen aldeko
printzipioaren aurkakoa baita: 1992-XI-27ko AGE) hertsiki interpretatuz
gero, suntsiarazteko ez betetzeak osoa, behin-betikoa eta zordunari
leporagarria izan beharko du (horretaz gain, azaldu denez, bete ez den
obligazioak nagusia behar du izan). Lehen eman den betekizunen
zerrendan, bik aditzera ematen dute interpretazio horren aldeko jarrera
(1994-III-21eko AGE): demandatuak berari dagozkion obligazioak larriki
bete ez izanak eta ez betetzea zalantzarik gabe, erabat, zehazki eta
konponbiderik gabe haren portaeraren ondorioz sortu izanak. Hala ere,
jurisprudentziak sarritan onartu du erlazioa suntsiaraztea obligazioaren
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zati bat bakarrik bete bada, akatsekin bete bada (aliud pro alio
entregatzea) edo atzerapen luzez bete bada. Bestalde, gero eta itzulinguru
gutxiagorekin, Espainiako Auzitegi Gorenak ez du kontuan hartzen ez
betetzea demandatuari leporagarria zaion ala ez; hori kontuan izango da
kalte-ordaina bidezkoa den erabakitzeko, baina ez obligaziozko erlazioa
suntsiarazteko, kontratuaren helburua besterik gabe zapuzteagatik
onartuko baita suntsiaraztea.
A) Ez betetze partziala
Askotan gertatzen da, geroratutako salneurria duten salerosketetan,
gauza jadanik jaso duen erosleak epemugetako batean ordaindu
beharrekoa ez ordaintzea; edo, zordunak entregatu beharrekoa prestazio
bat izanik ere, zati bat bakarrik ematea (eta hartzekodunak onartzea).
Betetze partzial hori ikusita, hartzekodunak betiere eska diezaioke
zordunari falta den gainerakoa eta kalte-galeren ordaina. Baina,
zordunaren ez betetze partziala egonik, ba al du hartzekodunak, hala
nahi badu, erlazioa suntsiaraztea eskatzeko aukera?
KZeko 1.124. artikuluaren idazkerak aukera hori ez du baztertzen, ez
baititu bereizten, Espainiako Auzitegi Gorenak gogorarazi duenez, ez
betetze osoa eta partziala (AGE 1951-IV-24koa). Beste gauza bat da, lotura
suntsitzea berez neurriz kanpokoa eta fede onaren aurkakoa izatea
betetzeko falta den zatia ezer gutxi denean. Horregatik, auzitegien
zeregina judizioz kanpo egikaritu den suntsiaraztea abusuzkoa izan den
erabakitzea da eta, hala dagokionean, auzian eskatu dena ez onartzea. Ez
dirudi gehiegizkoa denik suntsiaraztea eskatzea, salneurriaren ehuneko
56 ordaindu ez bada, benetako ez betetzea baita eta ez atzerapen soila,
eta, beraz, nahikoa beste alderdiaren xede legitimoak zapuzteko (1994-III21eko AGE); gogorarazten da salneurriaren zati handi bat ordaindu izana
ez dela suntsiaraztea saihesteko nahiko arrazoi, ordaindu gabekoa
kopurua mamitsua bada (1994-X-10eko AGE -RA 7472).
B) Ez betetze akastuna
Ez betetzearen garrantzia neurtzeak ematen duen arazo bera sortzen du
prestazio akastunak ere, beste alderdiak obligazioa betetzean egindako
akats txikiak aitzakiatzat hartuta elkarrekiko obligazioa suntsiaraz
daitekeen ala ez erabakitzeko orduan. Arazoa, zenbaitetan, korapilatu
egiten da elkarrekiko obligazio zehatzak arautzerakoan, legelariak,
konponbide bereziak aurreikusten dituenean (horrela, salerosketan eta
obra-kontratuan: KZeko 1.486.I eta 1.591. art.). Kontratu bakoitza
azaltzekorakoan ikusi ahal izango dugu legegileak bateragarri egin dituela
konponbide bereziak (iraupenez laburrak: 1.490. art.) eta ez betetzeari
buruzko arau orokorrak (ez betetze akastunagatik suntsiaraztea barne),
akatsen garrantzia kontuan izanik prestazioa guztiz desitxuratu eta bere
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helburura gauzatzeko desegokia denean edo agindutako prestazioa ez eta
beste bat betetzen denean, behintzat.
Zenbaitetan, doktrina orokor gisa, kontratua suntsiarazteko edo non
adimpleti contractus salbuespena oinarritzeko, kontratutik sortutako
obligazio nagusi bat benetan eta berez bete gabe uztea eskatzen da.
Printzipioz, orduan, ez betetze akastunak ez du ez bata ez bestea eragiten,
akatsa ez delako nahikoa eskaera horiek oinarritzeko, nahiz eta beste
akzio batzuk egikaritzeko bidea ireki, bereziki bermezkoak edo kalteordaintzekoak, (1994-III-21eko AGE, 1992-XI-25koa eta XII-3koa aipatuz).
Testuinguru honetan azpimarratu nahi da akats txiki batek besterik gabe
ez duela konponbide sinalagmatikoak martxan jartzeko behar adinako
indarrik (epai horren kasuan, salneurriaren erdia baino gehiago ez
ordaintzeko arrazoiak, eman beharreko fakturak ez igorri izana zuen
oinarri).
Halaber, doktrina hori dela-eta, sarriago errepikatu den honako beste
hau jarri behar da: objektuak bere xedea betetzeko gaitasunik ez badu,
eroslearen interesa asetzen ez duelako, ez betetzea osoa da, gauza
desberdin bat entregatzen dela estimatzen delako ("aliud pro alio"); horren
ondorioz, KZeko 1.101 eta 1.124. artikuluek ematen duten babesera jo
daiteke eta preskripzio-epeen onuraz baliatu (AGE 1995-V-17koa:
nekazaritza-lanak behar bezalako efikazia eta bermearekin egiteko
gaitasunik ez duen traktorea; 1995-III-16ko AGE: garajeko lekuek beren
helbururako egokiak izan behar dute, erabilera arrunteko automobilak
edukitzeko adinako neurrikoak eta lokalaren barruan automobilek egin
beharreko maniobrak egiteko leku nahikoa dutenak; 1994-XI-10eko AGE:
uretako parkea jartzeko lurrazala, behar adinako ur-jariorik ez duena;
1994-IV-29ko AGE: etxebizitza baten salerosketa suntsiaraztea eskatzen
da, saldu zenetik urte eta erdi iragan aurretik eraikuntza osoa, eta
etxebizitza hori zehazki, hondoratzen hasi eta hango biztanleentzat
arrisku larria eta berehalakoa sortu baita; 1996-XI-29 AGE: nazioartean
sona handiko markari erloju sorta erosi eta, marka horretako itxura
hartzeko aldatu diren beste batzuk eman, gainera, horren ondorioz,
dagokien berme-estaldurarik gabe; 1997-XI-11koa: saltzaileak gauza
berea ez zela ezkutatu bazuen, erosleak aukera dezake erlazioa
errakuntzagatik deuseztatzea edo ez betetzeagatik suntsiaraztea,
"emandako gauza askatasunez xedatzeko ahalmena edota besterentzeko
gaitasuna ere ematen ez bazaio, gauza hori onartzeko obligaziorik ez baitu
-KZeko 1.160. art.-"). Obra-kontratua ere suntsiaraz daiteke egindakoaren
akatsek hain handiak izanik kontratuaren helburu arrunta eragozten
badute, eta alderdiaren itxaropen legitimoak zapuztu (1995-II-23ko AGE:
eskuratutako ekipoak eta programak ez dute eraginkortasunik, duela
urte eta erdi jarritako informatika multzo osoaren emaitza normala eta
efikazia eragozten duten doikuntza, instalazio eta hornidura batzuk falta
baitira).
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C) Betetzeko epea emaitzarik gabe gainditzea
Gehienetan, aurreikusitako epearen barruan prestazioa ez betetzeak eta
hartzekoduna berari dagokiona betetzeko prest egoteak ez du esan nahi
1.124. artikuluak jasotzen duen ez betetzea dagoenik. Zera egin daiteke:
normalean, obligazioa betetzeko prest ez dagoena berandutzean jarri,
horrela atzerapen berezi horretatik kalte-ordaina ateratzeko eta,
prestazioa ezinezko bihurtzen bada, ustekabeko eta ezinbesteko kasuak
hari egozteko. Gainerakoan, doktrina-iritzi zabalduenak dioenez
(ALBALADEJO, LACRUZ eta DELGADO, DÍEZ-PICAZO), berandutze-egoeran
egoteak, berez, ez du suntsiarazteko ahalmenik ematen eta hura
suntsiaraztea gertatzeko betekizuna ere ez da (vid. AGE 1994-VII-20koa).
Nolanahi ere, jurisprudentziak, printzipio gisa, ez du suntsiarazterik
onartzen, ez agintzen, atzerapena edo berandutzea egoteagatik bakarrik,
horien ondorioz prestazioa hartzekodunarentzat ezerezten ez den
bitartean behintzat (1986-VI-9ko AGEk ez du onartzen, epea funtsezkoa
izan arren, ez betetzea oso arina zelako). Arau modura, Espainiako
Auzitegi Gorenak zera dio: epez kanpo obligazioa betetzeak,
aurreikusitako kausan sartutako emaitzaren gainean alderdiak duen
itxaropen legitimoa desagertzea eragin dezake eta, orduan, prestazioak,
fisikoki posible bada ere, ez du, jada, hartzekodunaren interesa asetzen.
Horrek negozio-loturarekin lortu nahi zuen helburu ekonomikoa zapuzten
du, eta, horren ondorioz, negozioari eustea zentzugabeko bihurtzen da,
eta, beraz, KZeko 1.124. artikuluaren baliabideari bidea irekitzen zaio
(1986-X-27ko AGE: kasu horretan, obligazioa hain berandu bete izanak
kontratuaren helburua zapuztea ekarri zuen;1990-VI-26ko AGE: prestazioa
betetzeko garaia nabarmenki iragan ostean, zehaztu gabe noiz arte eta
erosleak hitzartutakoa beteko duen itxaropenik gabe zain egotea juridikoki
ez da bideragarria; vid. 1996-XI-16 eta 1997-X-10ekoak). Geroago
betetzeak, Auzitegiaren iritziz, kontratuaren helburua zapuzten edo
hausten ez badu, suntsiaraztea eragiteko adinako pisurik ez du; aldiz,
sortutako kalteak ordaintzeko obligazioa egongo da (1995-III-7ko AGE:
Espainiako Auzitegi Gorenak Auzitegiko epaitzari eusten dio, hotelean
jarri beharreko telebista eta irrati instalazioak zein satelite bidezkoak,
berrogeita hamahiru egunetan bukatuko zirela esan, lau hilabete
beranduago amaitu eta hurrengo urte osoan zehar konponketak egin
behar izan arren).
D) Ez betetzea egoztea
Seguruenik ere, suntsiarazteko ahalmenaren gaineko jurisprudentziarik
nahasgarriena betekizun horri buruzkoa da. Jurisprudentziak, 1983. urte
arte, suntsiaraztea onartzeko, zera egiaztatzea eskatzen zuen: arretagabezia edo zabarkeria hutsagatik ez eta borondatez nahita edo apropos
egindako ez betetzea egotea, hau da, ez betetzeko erabakia argi eta garbi
azaltzea (1972-XII-19ko AGE); beraz, betetzen ez zuenaren portaera
dolozkoa izatea eskatzen zen (OGAYAR). Dena den, aipatutako dataz
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geroztik, ikur antzeko betekizun hori baztertu duten adierazpenak
ugaritu eta, egun, gehiengoak urrutiratu egin dira; hala, zenbaitetan, ez
betetzea leporatzeko bakarrik balio duen betekizun dela ulertu da eta,
gehienetan, ez betetzeak edo kontratuaren helburua zapuztu izanak bere
barruan daraman betekizun dela interpretatu.
Hala, 1993-XII-2ko AGEk azaldu duenez, betetzera makurtu nahi ez
izatea dagoela erabakitzeko, ez da beharrezkoa obligazioa bete nahi ez
duen kontratatzaileak ez betetzea eragiteko asmoz apropos jardutea,
nahikoa baita beraren portaera borondatezkoa izan dela ikustea, baldin
eta ez betetzeko bidezko kausa eragozlerik ez badago (azken finean,
alderdiak ez betetzailearen kondizioa hartzea, bere borondate aske eta
irmo bidez: 1994-VII-4ko AGE); eta, zorrotzago, 1994-X-10eko AGEk -RA
7472- aldarrikatzen duenez, jurisprudentzia berriak (1995-X-2ko AGEk
"sendotutzat" eman eta 1997-VII-30ekoak ere aipatzen duenak). Beraz,
kontratua suntsiarazteko, ez da eskatzen ez betetzaileak dolozko jarrera
izatea, nahikoa baita kontrako alderdiarentzat kontratuaren helburua
zapuztea, zalantzarik gabeko ez betetze objektiboa gertatzea. Betetzea
etengabe eta gogorki eragoztea ez da eskatzen, nahikoa baita, esaten
denez, kontrako alderdiaren xede legitimoak zapuztea (1992-III-31ko AGE).
3. Hautatzeko aukera betetzearen eta suntsiaraztearen artean
Baldintza suntsiarazlea gertatzeak (ez betetze kasurako alderdiek
hitzartutakoak ere eta, hala dagokionean 1.504. artikuluko salbuespena
kenduta: erosleak ordain dezake suntsiarazteko jakinarazpena jaso
bitartean) sortzen duen efektua automatikoa bada ere, 1.124. artikuluak
aurreikusten duen ez betetzeak, azaldu dugun garrantzia badu ere, ez du
erlazioa ipso facto suntsiarazten; suntsiarazteko ahalmena bakarrik
sorrarazten du. Ahalmena denez, haren titularrak, nahiago badu, ez du
egikarituko eta erabaki dezake zordunari eskatzea dagokiona bete dezan.
Gainerakoan, nahitaezko betearazpena eskatzea hartzekodunaren
borondatearen (eta berak agindutakoa betetzeko prest egotearen) menpe
bakarrik dagoen bezala, 1.124. artikuluaren arabera lortu nahi den
suntsiarazteak, gainera, beste zerbait eskatzen du: ez-betetzaileak
onartzea edo erabaki judiziala egotea.
Aukera horri buruz ari da 1.124.II. artikulua zera ezartzen duenean:
"obligazioa bete nahiz suntsiaraztea aukeratu ahal izango du kaltetuak,
eta, bi kasuetan, kalteen eta interesen ordaina egingo da. Kaltetuak
betearaztea aukeratzen badu eta ezinezkoa bada, kaltetuak suntsiaraztea
eskatu ahal izango du era berean. Baina legelariak loturak bizirik irautea
nahiago duela berehala adierazten du: eskatzen zaion suntsiaraztea
erabakiko du Auzitegiak, obligazioa betetzeko epea eskaintzeko bide
ematen dioten arrazoizko kausarik ikusten ez badu behintzat (1.124.III.
art.). Lerroalde hori oinarritzat hartuta, jurisprudentziak ziurtatu ahal
izan du xedapena kontratuzko loturaren aldeko printzipioak argitzen

84

duela; ondorioz, betetzeko eskubidea eta suntsiarazteko eskubidea ez dira
baliokideak, ez baitaude pare-parean (1959-V-16ko AGE).
3.1. Egikaritza judiziala edo judizioz kanpokoa
Aurrekariek eta 1.124. artikuluaren idazkerak suntsiarazteko ahalmena
prozesu bidez egikaritu behar dela aditzera ematen badute ere, Auzitegiak
bidezkoa bada suntsiaraztea ezartzeko, jurisprudentzia-doktrinak behin
eta berriz adierazi duenez, bide judiziala erabiliz egikaritzeko aukera
egoteaz gain, beste alderdiari forma berezirik segitu gabe zuzendutako
deklarazio bidez egikaritzeko aukera ere badago (1995-X-24koa AGEE eta
1996-VI-7koa).
Inork ez du zalantzan jartzen betetzen ez duen zordunak esplizituki edo
esan gabe suntsiaraztea onartzeak (eta hala dagokionean betetzeak,
hartzekodunak hori aukeratu badu) eraginik baduela; halaber, denek
onartzen dute zordunak judizio bidez kontra egin diezaiokeela judizioz
kanpo bideratzen zaion suntsiarazteari. Orduan, arazoa prozedura nork
hasi dezakeen eta parte-hartze judizial hori noraino irits daitekeen
erabakitzean datza. Erlazioa bukarazteko nahitaez suntsiaraztea judizio
bidez egikaritu behar dela defendatzen duenik ere badago; ikuspegi
horretatik, betetzen ez duenak suntsiaraztea isilbidez onartzen ez badu,
kaltetuak demandatu beste erremediorik ez du izango, eta epaileak
dagozkion oinarrizko bi ahalmenak erabili beharko ditu: ez betetzearen
garrantzia balioetsi eta, ez betetzea justifikatzeko funtsezko kausarik
balego, betetzeko epe berria eman (MONTÉS PENADÉS; vid. AGEE 19911-IV-4
eta 1994-X-20koak).
Hala ere, autore gehienek uste dute suntsiaraztea judizioz kanpo
gertatzen dela, nahiz eta zordunak onartu ez. Jurisprudentzia etengabe
jarrera horren alde agertu da: Suntsiaraztearen aurka egiten bada,
auzitegiak bidezkoa den aztertu, zuzen ala bidegabeki egin den zehaztu
eta erabaki behar baitu (AGE 1995-X-24koa), edo kontratua suntsiaraztea
kontratatzailearen egintza dela esan eta, suntsiaraztea jasotzen duen
erabakiak jada gertatutako suntsiaraztea soilik aldarrikatzen duela
egiaztatu baitu (AGE 1990-III-12koa). Azkenik, erabaki behar da nork has
dezakeen prozedura, aurka egin duenak ala suntsiarazleak, prozedura
martxan dagoenean epaileak erabaki baitezake ez betetzerik ez dela egon
edo kontratua suntsitzea ez dela irtenbiderik egokiena (vid. AGE 1989-II28koa). Judizialki, demanda bidez egikaritzeko legitimazio aktiboa bere
burua kaltetutzat duenak izango du suntsiarazteko ahalmena; edo,
errekonbentzio bidez (esplizituki edo isilbidez), ez betetzeagatik
demandatu duten horrek, bereziki elkarrekiko ez betetze kasuetan.
Baina, betetzea galdatzen zaion demandatuak demanda ez onestea
bakarrik eskatzen badu (bete gabeko kontratuaren salbuespenaren aurka
joan gabe eta errekonbentzioa formulatu gabe), epaileak ezingo du
suntsiaraztea ezarri (deuseztasuna eta aipatutako exceptio hori ez bezala,
suntsiaraztea ezin baita salbuespen soil bidez eskatu: AGE 1994-XI19koa).
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Kodeak epe berezirik ezarri ez duenez, suntsiaraztea galdatzeko akzioa,
preskripzioko epe orokorrera lotuko da: hamabost urte (KZeko 1.964. art.).
Epe horren interesa, bereziki, obligazioa akatsekin betetzen den kasurako
legelariak iraupen laburragoko erremedioa xedatzen duen hipotesian (vid.
KZeko 1.490. art.) nabarmenduko da.
3.2. Kaltetuaren ius variandi delakoaren irismena
Suntsiarazteko ahalmena judizialki eta judizioz kanpo egikaritzeko
aukera badagoela argi geratu da, baita kaltetutako hartzekodunak
suntsiaraztearen eta betearaztearen artean aukeratzeko beta baduela ere.
Azpimarratu beharra dago suntsiaraztea aukeratu eta kontrako alderdiari
zuzendutako deklarazioa eman ondoren hartzekodunak ezingo diola
zordunari betetzea galdatu, ez prozeduran bertan, ezta prozeduratik
kanpo ere. Ez betetzailetzat jotzen denak, hala ere, suntsiaraztearen
presupostuak ukatzeko, demanda ezartzea ere posible izango du, eta
auzitegiak, azkenean, betetzeko epe berria eman diezaioke. Gauza bera
gertatzen da suntsiarazteko ahalmena judizialki egikaritzen denean:
demandatzaileak suntsiaraztea eskatu badu, ezingo du gero betearaztea
aukeratu (aukera -OGAYARrek dioenez- eskuratutako eskubidea da
demandatuarentzat eta, beraz, akzioa ezin da aldatu proposatu ondoren;
vid. AGE 1983-XI-18koa: suntsiaraztea eskatu eta gero, ezin da aldatu eta
betetzea eskatu -una via electa non datur recursus ad alteram-, horrela,
alderdi biek, egitatez, kontratua iraungitzea onartzen baitute, batak ez
betez eta besteak suntsiaraztea eskatuz). Beste kontu bat da auzitegiak
eskatutako suntsiaraztea ukatzea demandatuari epe berria emateko
bidezko kausa dagoenean. Labur-labur esanda: kaltetuak suntsiaraztea
deklaratu edo eskatu ostean, ezingo du gero betetzea aukeratu, ez
betetzailetzat jotzen denak suntsiaraztearen aurka egiten duenean edo
suntsiarazteko eskaera jasotzen duen demanda onesten ez denean.
Aldiz, betetzea galdatu bada, judizialki edo judizioz kanpo, suntsiarazteko
ahalmena egikaritzeko aukera egongo da gero ere, galdatze hura onetsi ez
bada (baina ez alderdietako inork eskatu ez badu: AGE 1997-XII-31koa).
Noski, judizioz kanpo behin eta berriz betetzea eskatu bada, ez betetzeak
irauten duen artean, kaltetuak suntsiaraztea deklara edo eska dezake.
KZeko 1.124.II. artikuluak azpimarratzen duenez, betetzea eskatzen
duenak suntsiaraztea eska dezake, betetzea ezinezkoa gertatzen bada.
Ezintasuna izan daiteke fisikoa, objektiboa nahiz egitatezkoa, baita
juridiko-ekonomikoa ere, helburua zapuztu bada zordunak obligazioa
akatsekin, anormaltasunez edo berandu betetzeagatik edo betetzeari
aurka gogor egiteagatik (AGE 1983-XI-18koa). Ezintasuna ez da kontzeptu
absolutua, erlatiboa baizik, garaiko eta tokiko inguruabarrei egokitua (AGE
1993-V-18koa).
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Gainerakoan, jurisprudentziak berak azpimarratu du ezen, arau orokor
gisa obligazioak edo kontratuak betetzea eta horiek suntsiaraztea aldi
berean eskatzea elkartezinak badira ere, ezerk ez duela oztopatzen
demanda berean akzio biak egikaritzea, baldin eta alternatiboki edo
subsidiarioki egikaritzen badira (AGEE 1991-XI-29, 1997-VI-9 eta XII31koak).
3.3. Kalte-galeren ordaina
Aukera edozein izanda ere, hots, betetzea nahiz suntsiaraztea, ez
betetzearen ondorioz kalteak jasan dituenak, kasu bietan, kalteen eta
interesen ordaina eska dezake (1.124.II. art.). Arauaren esanahiari buruz,
autoreak bat datoz baieztapen hauetan: esapide hori (frantsesetik
egindako itzulpen kaxkarraren ondorioz) eta kalte-galeren ordaina (vid.
KZeko 1.101. art.) parekoak dira, eta arauak kasu guztietan ez du kalteordainik ezartzen; alegia, arauak, kalte-ordaina eskatzeko presupostuak
agertzen direnean, eta egindako aukera edozein izanda ere, hura eska
daitekeela gogorarazten du (LACRUZ eta DELGADO). Hala, galdatu eta
lortzen dena obligazioa betetzea bada, kalte-ordaina bidezkoa den
zehaztuko da, baita arau orokorren arabera haren zenbatekoa ere (vid.
XII. kapitulua).
Aldiz, kontrako alderdiari leporagarria zaion ez betetzearen ondorioz
kalteak jasan dituenak suntsiaraztea eta dagokion kalte-ordaina
galdatzen dituelako hipotesiaren gainean bada desadostasunik doktrinan.
Erakundearen halako logika batetik (suntsiarazleak betetzea galdatzeari
uko egiten diolako eta suntsiarazteak atzeraeraginez lotura, hau da,
kontratugileak mugitzen ziren testuinguru bera, desagerrarazten
duelako), aitortu behar litzateke suntsiarazleak eska dezakeen gauza
bakarra kontratuko interes negatiboa dela: kontraturik egin ez balitz
izango lukeen ondare-egoeran jartzea (ÁLVAREZ VIGARAY, LACRUZ, DELGADO,
JORDANO FRAGA). Baina, ez betetzea zordunari leporatzen zaionean,
suntsiaraztea aukeratzeak ezin du ordenamenduak ase gabeko
kontratugileari eskainitako itxaropena kaltetu eta, beraz, zentzuzkoagoa
dirudi hari kontratuko interes positiboa delakoa galdatzeko aukera
ematea: egindako kontratua, kontrako alderdiak bere erruz zapuztu
duena, zehatz-mehatz bete izan balitz lortuko lukeen egoera ekonomikoan
jartzea (PANTALEÓN, DÍEZ-PICAZO). Doktrinan, bigarren aurkera hori ari da
hedatzen, argi eta garbi bidezkoena dela uste delako (vid. AGEE 1987-IV21ekoa, 1988-X-31koa eta 1989-II-17koa, zeinetan suntsiarazleak lortu
ezin izan dituen irabaziak edo irabazi-itxaropenak kalte-ordainean sartu
baitira; AGE 1993-V-13koa, zeinak baitio ezen, obiter dicta, 1.124.
artikuluko kalte-ordainean sartu behar direla damnum emergens eta
lucrum cesans, hau da, 1.594. artikuluak aipatzen duen baliagarritasuna)
edo baliokide bidez betetzea eta ez betetze leporagarriak sortutako kaltegaleren ordaina ere galdatzea (kontratuko interes positiboa), ekonomikoki,
gauza bera delako (vid. LACRUZ eta DELGADO).
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4. Suntsiarazte-unea eta haren efektuak
4.1. Suntsiaraztea gertatutzat jotzen den unea
Obligazioa zein unetan suntsitu den jakiteko, suntsiaraztea baliarazteko
erabili den arrazoia eta prozedura bera ikusi behar dira. Elkarrekiko
obligazioetako bat hartu ostean ezinezko bihurtzen bada, lotura
suntsiarazteko eta desegiteko deklarazio judiziala beharrezkoa da; beraz,
epaiak ezartzen duen unean suntsituko da lotura, atzeraeraginez gertaera
zapuztailea gertatu deneko unetik aurrera kontatuta (vid. AGE 1994-IV20koa). Suntsiarazteko ahalmena judizioz kanpo egikaritzen bada, hau
da, bete ez duen alderdiarentzat idatzitako deklarazio bidez, obligazioa
suntsitutzat jo daiteke jakinarazpen hori jasotzen den unetik
(adierazpenak ezarritako epe berrian suntsiarazteko borondatea ez
betetzeari lotzen ez bazaio, zeren, orduan, suntsiarazteak, deklarazio
berria eman gabe, indarra izango baitu epe hura amaitzen denetik;
mutatis mutandis, sistemak, salerosketa suntsiarazteko balio du, ex
KZeko 1.504. art: suntsiarazteko demanda edo notario-jakinarazpena).
Ondoren sor daitekeen eztabaida judizialak suntsiaraztearen unea ezin
du aldatu, ondo ez dela egin ikusi eta eraginik gabe utz badezake ere
(bestelako iritzia du MONTÉS PENADÉSek). Baina, suntsiarazteko ahalmena
zuzenean demanda (edo errekonbentzio) bidez egikaritzen bada, eta
aurreko logika berak agintzen duenez suntsiaraztea aukera hori aditzera
ematen den unean berean egiten bada ere (LACRUZ eta DELGADO),
kontuan hartu behar da betearaztea eta suntsiaraztea alternatiboki edo
subsidiarioki eskatzeko aukera duela auzilariak, eta aukerok neurtzeko
botereak dituela epaileak. Hala, zentzuzkoagoa dirudi suntsiaraztea hura
ezartzen duen epaia irmo bihurtzean gertatuko dela jotzea, edo, zordunari
obligazioa betetzeko epea eman zaionean, epe hori amaitzean (iritzi
horretakoak dira ÁLVAREZ VIGARAY eta MONTÉS PENADÉS).
4.2. Suntsiarazteak atzera eragiteko duen joera
Kode Zibileko sistemak suntsiarazteko ahalmena arautzen du, baldintzak
betetzeari lotutako atzeraeraginaren diziplina erregulatu ostean eta
hirugarrenek eskuratutako eskubideak mantentzen direla adierazi
ondoren (1.124.IV. art.). Bistakoa dirudi, orduan, 1.124. artikuluko
suntsiarazteak suntsiaraztea gertatzen denetik elkarrekiko obligazioak
iraungitzeaz gain (ex nunc efikazia) atzeraeraginkortasuna duela (ex tunc):
kontratuaren
objektu
diren
gauzak
elkarri
itzultzea
dakar.
Suntsiaraztearen atzeraeraginkortasunak esan nahi du, beraz,
bestearengandik jasotako prestazioak, partzialak edo desegokiak direnean
ere, ezin direla kontratugile baten onerako utzi, bestela, aberaste
bidegabea babestuko bailitzateke (AGE 1992-II-11koa).
Hala ere, autoreen iritziak eta jurisprudentziaren doktrinak, berehalako
eraginak
dituzten
truke-obligazioetara
bakarrik
mugatu
du
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atzeraeraginkortasuna osoa (DÍEZ-PICAZO), eta alboan uzten ditu segidako
traktua duten obligazioak, horietan suntsiaraztea eman arteko (aldikako)
prestazioa bakoitza bere kausa izan eta lortu nahi zuen helburua bete
baitu (AGE 1994-IV-20koa), zein egiteko eta ez egiteko obligazioak,
horietan egokiagoa baita auzitegiek kasuz kasu suntsiaraztearen atzera
eragina zehaztea (LACRUZ eta DELGADO, KZeko 1.123. artikulura igorriz).
Prestazioak itzultzea, egin behar denean eta ahal bada behintzat, in
natura egin behar da. Edonola ere, jasotakoa itzultzea ezinezkoa izateak
ez du esan nahi suntsiaraztea ezin eska daitekeenik; suntsiaraztea
deklaratzen bada, itzultzea baliokidez egin beharko da. Gehienetan,
erosleak kalte-galeren ordainak lotu ez duen prezioaren zatia
berreskuratuko du eta saltzaileak objektua, saldu zuen egoeran edo
erosleak edukitzan izan duen artean erantsi dionarekin, bete ez duena
saltzailea bada, gozamendunaren egoera bera izango baitu (AGEE 1988-II24 eta 1995-X-13koak; hala ere, bigarrengoan, obren garrantzia, kalitatea
eta zenbatekoa kontuan izanda, kausarik gabe aberastea egon dela onetsi
eta, baliokide gisa, instantziako epaitegian deklaratutako hobekuntzen
eta erosleak ordaindu beharreko kalteen arteko konpentsazioa egiten da).
Bukatzeko, 1.124. artikuluak berak ere suntsiaraztea eman aurretik
hirugarrenek kostuzko tituluz eta fede onez eskuratutako eskubideak
atzeraeraginkortasunetik kanpo uzteko erabiltzen du bere azken
lerroaldea. Ezarritako guztia -arauak esaten duenez- ulertzen da
hirugarren eskuratzaileen eskubideen kalterik gabe, 1.295 eta 1.298.
artikuluen eta Hipoteka Legearen xedapenen arabera (vid. HLko 11 eta 37.
art.).
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7. GAIA: “Obligaziozko erlazioaren inguruabarrak”
LABURPENA: I. Obligazioaren inguruabarrak: ideia orokorra. -II. Obligaziozko
erlazioaren lekua eta prestazioaren lekua. -1. Obligazioaren sortze-lekua: haren
garrantzi erlatiboa.-2. Betetze- edo exekutatze-lekua: garrantzi ekonomikoa eta
juridikoa. -III. Obligaziozko erlazioaren denbora eta prestazioaren denbora. -1.
Lotura eta portaerak denboran kokatzea. Terminoa eta epea. -2. Obligaziozko
erlazioaren denbora zehaztea: berehalako lotura eta lotura atzeratua. Obligazio
bat-batekoak eta iraunkorrak. -3. Prestazioaren denbora. Epeari lotutako
obligazioak. -3.1. Obligazio hutsa eta obligazio atzeratua (edo baldintzapekoa). 3.2. Epea ezartzea, epe motak, kontatzea eta zehaztea. -3.3. Epearen
onuradunak. -3.4. Epea indarrean dagoen bitartean ordaintzea (aurrez betetzea).
-3.5. Epea erabiltzeko eskubidea galtzea (epemuga aurreratzea). -4. Epemuga
arrunta eta epemuga funtsezkoa: data jakineko negozioak. -IV. Baldintzapeko
obligazioa. -1. Kontzeptua, funtzioa eta baldintza motak. -1.1. Baldintzaren
esanahi orokorra eta berezia. -1.2. Betekizunak: ziurgabetasuna eta
borondatezkotasuna. -1.3. Baldintzaren balio praktikoa. -1.4. Baldintza motak. 2. Baldintza betetzea eta ez-betetzea. -2.1.Esekita egoteko fasearen gehienezko
iraupena. -2.2. Betetze desegokia edo itxurazkoa. -3. Baldintza etengarripeko
obligazioaren erregimena. -3.1. Ziurgabetasun fasea (condicio pendet). -3.2.
Gertaera baieztatzea (condicio existit). -3.3. Gertaera baldintzatzailerik eza
(condicio deficit). -4. Suntsiarazte-baldintzapeko obligazioaren erregimena. -4.1.
Ziurgabetasun fasea (condicio pendet). -4.2. Gertaera baieztatzea (condicio
existit). -4.3. Gertaera baldintzatzailerik eza (condicio deficit). -V. Obligazio
modala. -1. Sub modo obligazioa eta karga modala. -2. Karga modala beste
ezarpen batzuen aldean . -3. Karga modala betetzea. -4. Karga modala ez
betetzea: liberaltasuna errebokatzea.
ARAUDIA: Hagako Hitzarmena, 1971eko maiatzaren 4koa, errepideetako
zirkulazio-istripuetan aplikatu beharreko Legeari buruzkoa, 1987ko irailaren
4ko Instrumentu bidez berretsia (1987 IX 5eko EBO, 1987-IX-22az geroztik
indarrean); Hagako Hitzarmena, 1973ko urriaren 2koa, ekoizkinen gainean
dagoen erantzukizunari aplikatu beharreko Legeari buruzkoa, 1988ko azaroaren
7ko Instrumentu bidez berretsia (EBO, 1989-I-25, 1989-II-8az geroztik
indarrean); Erromako Hitzarmena, 1980eko ekainaren 19koa, kontratuko
obligazioei aplikatu beharreko Legeari buruzkoa eta Espainiako Erreinua eta
Portugaleko Errepublika atxikitzeko Hitzarmena, Funchalen (Madeiran) egina,
1992ko maiatzaren 18an, 1993ko maiatzaren 7ko Instrumentu bidez berretsia
(EBO, 1993-VII-19koa, 1993-IX-1az geroztik indarrean); Esparru zibileko eta
merkataritzako alorreko eskuduntza judizialari buruzko eta ebazpen judizialak
exekutatzeari buruzko Hitzarmena, 1988ko irailaren 16ean Luganon egina,
1994ko abuztuaren 9ko Instrumentu bidez berretsia (EBO, 1994-X-20koa, 1994XI-1az geroztik indarrean); KZeko 10.5 eta 9, 1.113-1.130. art.; Landaerrentamenduei (LEL) buruzko abenduaren 31ko 83/1980 Legearen 33. art.;
Hiri-Errentamenduei (HEL) buruzkoaren azaroaren 24ko 29/1994 Legearen 17.
art.; Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsari (KEDL) buruzko uztailaren
19ko 26/1984 Legearen 1. XG (Kontratazioaren baldintza orokorrei buruzkoaren
apirilaren 13ko 7/1998 Legearen , 1. Xedapen Gehigarriak txertatua); Hipotekamaileguak subrogatu eta aldatzeari buruzkoaren martxoaren 30eko 2/1994
Legearen 3. art. (EBO, IV-3); Kontsumorako Kredituei (KKL) buruzkoaren
martxoaren 23ko 7/1995 Legearen
10. art. (EBO, III-25ekoa); Ondasun
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Higiezinak Epeka Saltzeari (OHESL) buruzkoaren uztailaren 13ko 28/1998
Legearen 9.3, 10.1 eta 2, eta 11. art. (EBO, VII-14koa).

I. OBLIGAZIOAREN INGURUABARRAK: IDEIA OROKORRA
Obligaziozko erlazioa inguratu eta haren edukia nahiz erregimen juridikoa
hobeto mugatzeko balio duten kanpo-elementuak dira obligaziozko
erlazioaren inguruabarrak (DÍEZ-PICAZO). Funtsean, lekuari eta
denborari buruzko zehaztapenek osatzen dute erlazioaren inguruabarra;
horiekin, alderdiak erlazioan jartzen dituen lotura leku batean kokatu eta
haren iraupena mugatzen da. Baina, zehaztasun horiek azaltzearekin
batera, obligazioa sortzen duen negozioaren elementu akzidentalak
(epea, baldintza eta modua) aztertzen dira, negozio hartatik sortutako
loturak zehazteko balio baitute.
Egia esan, alderdiek egiten duten negozioan edo kontratuan, alderdiek,
nahi izanez gero, erantsi ditzaketen borondate-deklarazioaren modulazio
horiek ez ditu arautzen, berariaz, Kode Zibilak: epea, baldintza edo
modua duen kontratu zein testamentuari buruzko errotulurik ez dago.
Kodeak nahiago izan du, zuzenean, haiek eransteak sortzen dituen
ondorioak arautzea. Ikuspegi horrekin, "Oinordetza" arautzen duen
tituluak (KZeko III. Liburuko III.ak), baldintzapeko edo epeari lotutako
jaraunspena nahiz legatua (4. sekzioaren izenburua: 790.-805. art.)
arautzeko, igorpena egin eta II. kapitulua (jaraunspenari buruzkoa)
aplikatuko da; eta, askoz ere argiago, IV. Liburuak (I. tituluan) bereizten
ditu, espezie desberdinak balira bezala (III. kapitulua), lehenik obligazio
soilak eta baldintzapekoak (1. sekzioa) eta, segidan, epe bati lotutako
obligazioak (2. sekzioa).
Amaitzeko, bada azpimarratu beharreko ideia garrantzitsu bat: aldez
aurretik epea edo terminoa jartzea ez da oztopo obligazioa sortzeko,
loturaren iraupena edo prestazioa galdatzeko unea zehazten badu ere.
Aldiz, baldintzak obligaziozko erlazioaren gainean duen eragina haratago
doa; obligaziozko erlazioan agertzen bada, obligazioaren irismena
neurtzeko balio duen kanpoko datu soila izateaz gain, etete-gertaera
gertatzeak edo ez gertatzeak lotura bera sortzea edo ez sortzea ekarriko
du, obligazioa alderdiek baldintza gisa jarritako egitatea gertatzen bada
bakarrik nahi baitute. Moduak, berriz, aurreko bien tarteko eragina du:
ez da oztopo lotura sendotzeko, ez eta obligaziozko efektuak berehala
emateko ere, baina, moduak zehazten duen portaera ez betetzeak sub
modo emandako ondare-esleipena (doakoa) errebokatzea edo iraungitzea
ekar dezake.
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II.
OBLIGAZIOZKO
ERLAZIOAREN
PRESTAZIOAREN LEKUA

LEKUA

ETA

Atal honen izenburuak aditzera ematen duenez, gerta daiteke
obligaziozko erlazioa leku batean sortzea eta prestazioa galdatzeko zein
betetzeko tokia beste bat -agian gainera urrunekoa- izatea. Kokagune
horietako bakoitza bat edo bestea izateak ondorio garrantzitsuak ekar
litzake eta, horregatik, komeni da, bai obligaziozko erlazioa sortu den
lekua zehazteko, bai obligazioa (zuzen) bete behar den tokia zein den
jakiteko balio duten arauak arakatzea. Hala ere, aurrera daiteke
prestazioa bete beharreko lekuari buruzko azterketa askoz ere
aberatsagoa dela ondorioetan, obligazioa sortu den lekuari buruzkoa
baino (kontratukozko obligazioetarako bederen). Hain zuzen ere, betetzelekuaren garrantzia azpimarratuko da berriro IX. gaian, prestazioa
(geografikoki eta denboran) zuzen ordaintzeari edo burutzeari buruz
azalpenak emateko orduan.
1. Obligazioaren sortze-lekua: haren garrantzi erlatiboa
Obligazioaren sortze-lekuak erabaki dezake sortutako loturari aplikatu
beharreko erregimen juridikoaren alderdiren bat. KZeko 10.5. artikuluaren
arabera, kontratutik sortutako obligazioari -alderdien aukerarik edo
naziokotasun nahiz ohiko egoitza komunik egon ezean- kontratua egin
den lekuko legea aplikatu zaio (lex loci contractus); eta kontratuz kanpoko
obligazioa -10.9. artikuluak agintzen duenez- hura sortu duen egitatea
gertatu den lekuko legeak erregulatuko du (artikuluko II. eta III.
lerroaldeek negozioak kudeatzeri eta kausarik gabe aberasteari buruzko
arau bereziak ezartzen dituzte). Obligazio horiei aplikatu beharreko
ordenamendua aukeratzeko arauak eta beren funtzionamendua zehaztea,
argi dagoenez, ez da Zuzenbide Zibilaren zeregina, Nazioarteko zuzenbide
pribatuari dagokion lan berezia baizik.
Agian, zuzenbide materialari dagokion gauza bakarra da obligaziozko
erlazioa sortutzat non jotzen den aurrez zehaztea, inguruabar horri lot
daitezkeen efektuak alde batera utziz. Ondare-zuzenbideari dagokionez,
kontratuzko obligazioa (eta sortzen duen kontratua) alderdiek beren
adostasuna eman duten lekuan kokatzen da eta, deklarazioak toki
desberdinetan egin badira, eskaintza egin den lekuan (KZeko 1.262.II. art.,
merkataritzako kontratuei ere aplikatzen zaiena; MKko 54. artikuluak
perfekzionatze-unea bakarrik salbuesten du); aldiz, kontratuz kanpoko
obligazioa (kalte-ordaina ematekoa) kaltea eragin duen egitatea gertatu
den lekuan kokatzen da (KZeko 10.9. art.).
Beste ikuspuntu batetik, obligazioa sortu den lekuak erabaki dezake
obligazioa betetzeari buruzko auzia ezagutu eta ebatz dezakeen epailearen
(lurralde-)eskuduntza edo eskuduntza eza. Hala ere, lurralde-eskuduntza
hori zehazteko arauek ere zuzenbide substantiboaren eremua gainditu
eta auzibide-zuzenbidearen eremuan sartzen dira.
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2. Betetzeko edo exekutatzeko lekua: garrantzi ekonomikoa
eta juridikoa
Atal honetan, obligazioa sortu den lekuari buruzko arazoa (locus
contractus o delicti) alde batera utzi eta hartzekodunak obligazioa non
galdatu eta zordunak non prestatu behar duen azalduko da (locus
solutionis). Ikuspegi juridikotik, erantzuna erabakigarria izango da beti
(obligazioa zuzen bete den erabakitzeko), baina, gainera, alderdi horrek
duen eragin ekonomikoa interesgarria izan daiteke. ULPIANOk aipatzen
duen utilitas loci ekonomikoki aintzat hartzekoa da: agindutako portaera
betetzeko edo exekutatzeko aurrez ezarri den lekuak baliokide egin
ditzake prestazioaren balio objektiboa eta hartzekodunaren interesa
(dagoen tokian eskaintzen bazaio), edo hartzekodunaren interesa hustu
prestazioa berez baliotsua izan arren (prestazioa jasotzeko eskubidea
urruneko lekuan baldin badago). Zordunarentzat, alderantziz izango da:
zordunak prestazioa bere gain har dezake bera mugitzen den eremu
geografikoan betetzekoa bada, edo ekonomikoki bere gain hartzeko
ezinezkoa izatea urruneko tokian betetzekoa bada. Exekutatze-lekuaren
alderdi ekonomikoa garrantzitsua bada ere, agindutako prestazioaren
balioari -eta obligazioa ematekoa denean- garraioaren kostua gehituko
baitzaio (vid. ikuspegi horretatik 1.199. artikulua, leku desberdinetan
ordaindu beharreko zorrak konpentsatzea onartzen duena), hark
juridikoki duen garrantzia askoz ere handiagoa da, obligazioa bete den
ala ez zehazten baitu eta, horren ondorioz, zorduna juridikoki aske
geratzen den ala ez.
Ikuspegi horretan sakontzeko, zuzena da hemen Frantziako eta
Alemaniako
doktrinak
zabaldutako
sailkapenak
aipatzea.
Alemaniakoaren arabera, eta DÍEZ-PICAZOk jaso duen moduan, emateko
prestazioak honelakoak izan daitezke:
A) Lekualdatzeko prestazioak, prestaziotzat zor den gauza
hartzekodunaren tokira edo eremura eramatea agindu bada.
Frantziako kategorien aldean, eramateko obligazioen parekoa da:
obligazioa beteko da gauzak -hala dagokionean zordunaren kontura
eta hark arriskua bere lepora hartuz garraiatuko direnak-,
hartzekodunaren eskura daudenean.
B) Eskura edo jasotzeko moduan jarritako prestazioak,
hartzekodunak zorduna dagoen tokian prestazioa jasotzeko edo
hartzeko zama bere gain hartu badu (Frantziakoentzat, obligazio
bilagarriak: latinez quaero, hots, bilatu). Hala, zordunak obligazioa
beteko du zor duen gauza hartzekodunarentzat eskuragarri jarriz
eta, hala dagokionean, hartzekodunari jakinaraziz.
C) Igortze-prestazioak (aurreko bien tarteko kategoria; Frantziakoek
ez dute bereizi), baldin eta zordunak bere kokaguneko eremuan
obligazioa zuzen betetzen badu, baina, gainera, betebehar osagarri
gisa, gauza hartzekodunari iritsaraztea agintzen badu, bidaia eta
arriskuak hartzekodunaren lepora izango badira ere.
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Egiteko obligazioei dagokienez, antzeko sailkapena egin daiteke (DÍEZPICAZO) eta bereizi, batetik, etxeko prestazioak, zordunak obligazioa bere
egongian edo egoitzan bertan betetzen badu, eta, bestetik, prestazio
bidaiariak, zordunak prestazioa exekutatzeko beste nonbaitera joan
beharra baldin badauka. Bukatzeko, ez egiteko obligazioek ere zordunak
agindutako jarduerarik ezak duen esparru geografikoa zehaztea eskatzen
dute (debeku espliziturik ezean, hartzekodunaren interes- edo eragineremua ezingo da gainditu: esaterako, lehiarik ez egiteko obligazioan).
Zuzen betetako ordainketari buruzko kapituluan arazoa berriro azalduko
bada ere, atal hau amaitzeko, komeni da azpimarratzea KZeko 1.171.
artikuluak obligazioa exekutatzeko lekua zehazteko hiru erregela orokor
ematen dituela (eta gogora ekarri behar da, halaber, obligazio
sinalagmatikoetan, prestaziorako adierazitako leku berean bete behar
dela kontra-prestazioa ere: vid. 1.500.II. art.):
1. Lehenik eta behin, ordainketa exekutatu beharko da alderdiek
esplizituki eta zehazki ezarri duten lekuan (adb: Askatasunaren
Hiribidea, 10, lehenengo solairua) edo isilbidez eta merkatuko
erabilerak (adb: automobila zordunaren tailerrean konpontzea)
nahiz prestazioaren izaerak (adb: berogailua hartzekodunaren
etxean jartzea) adierazten duen lekuan.
2. Gauza zehatza ematea (beste zehaztapenik ezean) obligazioa
sortzeko garaian hura zegoen tokian beteko dela ulertuko da (beraz,
noski, eskura jartzeko prestazioa da).
3. Gainerako kasuetan, ordaintzeko lekua zordunaren egongia
izango da (itunik ezean, Kodeak, berriro ere, etxeko prestazioa edo
eskura jartzekoa aukeratzen du).

III. OBLIGAZIOZKO ERLAZIOAREN
PRESTAZIOAREN DENBORA

DENBORA

ETA

1. Lotura eta portaerak denboran kokatzea. Epemuga eta epea
Hala obligaziozko erlazioa (hura sortzea), nola prestazioa (hura
exekutatzea) leku batean koka daitezkeen bezala, bata zein bestea
denbora batean ere kokatu behar dira. Aurrekoarekin parekotasuna
bilatu nahian edo izanik, bereizten dira obligaziozko erlazioaren denbora
(dies obligationis), loturak eraginkortasuna duen unea edo aldia zehazten
duena (efikaziazko terminoa), eta prestazioaren denbora (dies solutionis),
agindutako portaera -obligazioak indarra duen aldian- galdatu eta bete
behar den data edo denboraldia bereizten duena (epemugaren edo
exekuzioaren epemuga, edo prestazioak betetzeko epemuga; vid. AGE
1987-III-13koa).
Obligaziozko erlazioaren efikaziak duen iraupena eta prestazioa betetzea
bidezkoa izateko ezarritako denboraldia adierazteko, bi hitz erabiltzen
dira: epemuga eta epea. Baliokidetzat hartzen dira biak, baina, zehazten
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hasita, bakoitzak denboraldi zehatz berezia adierazten du. Zehazki,
epemuga hitzak, beti, egutegiko une jakin bat adierazten du: epemugaren
menpe dagoen obligaziozko erlazioa (haren efikazia) hasteko edo
bukatzeko unea (hasierako epemuga edo dies a quo eta bukaerako
epemuga edo dies ad quem), edo prestazioa denbora barruan betetzeko
muga jartzen duen unea (mugaeguneko terminoa). Aldiz, epe hitzak,
berez, segidako denbora edo denboraldi -gehiago edo gutxiago irauten
duen- baten ideia adierazten du, zeinaren barruan obligaziozko erlazioak
efektuak izango baititu edo agindutako prestazioa exekutatu beharko
baita (AGEE 1986-V-5 eta 1994-X-31koak); baina epe hitza ere erabiltzen
da obligazioa sortu den unearen eta hura betetzeko terminoaren artean
dagoen itxaronaldia adierazteko.
2. Obligaziozko erlazioaren denbora zehaztea: berehalako
lotura eta lotura atzeratua. Bat-bateko obligazioak eta obligazio
iraunkorrak
Denboraz neurtzen dena obligaziozko erlazioa bera bada, hau da, loturak
zenbat irauten duen; bi sailkapen egin daitezke obligaziozko erlazioak
kontuan hartuz:
1. Obligazioa
sortzen
den
unearen
eta
obligazioaren
eraginkortasunaren artean eperik ezarri den ala ez den kontuan
izanik, obligazioa efikaziaz berehalakoa izan daiteke, sortzeko
unea eta indarrean jartzekoa une berean gertatzen badira
(esaterako, errenta eman edo asegurua egin eta hitzartzeko une
horretan bertan indarrean jartzea), edo efikaziaz geroratua,
indarrean ondorengo data batean jartzen bada (alokatzea
indarrean egokitze-lanak egin ondoren sartzen bada edo
aseguruak eragina datorren urte naturalean izango badu).
Prestazioaren edo prestazioen denborari buruzko iritzia
hurrengo atalean azalduko bada ere, aurreratu daiteke
berehalako eragina duen obligaziozko erlazioa eta obligazio soila
baliokideak direla, efikazia izateko ez baita itxaron behar ez
(hasierako) epea iristea ezta gertaera ez ziur bat (baldintza)
gertatzea ere; eta efikazia atzeratu zaion obligazioa -hemen axola
duen esanahian- epeko obligazioa dela (zehazkiago, hasierako
epemugaduna), baina ez da nahasi behar etete-baldintzapean
dagoen obligaziozko erlazioarekin.
2. Sailkatzeko irizpidetzat loturaren iraupena kontuan hartzen
bada, bat-bateko obligaziozko erlazioak izango ditugu, berehalakoak
zein geroratuak izan sortzen duten loturak iraupen oso laburra
badu (esaterako, salerosketa), eta, bestetik, obligaziozko erlazio
iraunkorrak, loturak denboraldi batean irauten badu, alderdiek
aurrez
ezarritako
bukaerako
epemuga
iritsi
arte
edo
ordenamenduak jasotako beste iraungitze-kausa bat eratorri arte
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(zerbitzu-alokatzeari, sozietateari eta mandatuari buruz vid. 1.583.,
1.700. eta 1.732. art.).
Prestazioaren denbora. Epeko eta epemugatutako obligazioak
Atal honetan azaltzen den gaiak aurrez azaldu direnek baino zehaztasun
eta isla handiagoa du Kode zibilean. Epeko obligazioei buruzko arauetan,
legegilearen kezka nagusia geroago bete behar den obligazioa izateak
sortzen dituen aukera eta ondorio mordoari buruzkoa da (1.125.-1.130.
art.). Beraz, prestazioaren denborari (dies solutionis delakoari) buruz ari
gara,
bereziki
interesdunen
ikuspegitik,
agindutako
portaera
hartzekodunak noiz galda dezakeen eta zordunak noiz bete behar duen
(epemuga edo exekutatzeko denbora-muga) zehaztea beharrezkoa baita.
3.1. Obligazio hutsa eta obligazio atzeratua (edo baldintzapekoa)
Prestazioaren denbora zehazteko, Kodeak erromatar erregela tradizional
hau onartzen du: quod sine die debetur, statim debetur (eperik gabe zor
dena berehala zor da); erregela hori osatzeko, 1.113.I. artikuluak, etetebaldintza baten menpeko obligazioa baztertzen du: egin eta berehala
galdagarria izango da ezein obligazio, baldin eta hura betetzea
etorkizuneko gertakari (termino) edo gertakari ez-ziur (baldintza) baten
menpe ez badago.
Berehalako galdagarritasuna (statim debetur) ezartzen duen arauak
obligazio soilak (eta suntsiarazte-baldintza baten menpekoak: 1.113.II eta
1.114. art.) bakarrik ukitzen ditu. Aldiz, etete-baldintzapeko obligazioei
ezin zaie aplikatu, kreditu-eskubidea ziurra izan ezean (hura eskuratzea
baldintza osatzen duen gertaeraren menpe baitago: 1.114. art.),
galdatzeko uneari buruzko edozein adierazpen gerorako utzi behar baita.
Baina, baldintza egiaztatu orduko, statim debetur erregela aplikatzeko
eragozpenik ez dago.
Epe (edo termino) bati lotutako obligazioak (legegilearen hitzetan,
betetzeko egun zehatza finkatu zaien obligazioak), eskubideak eta
betebeharrak obligazioa hartzen denetik sortzen badira ere, eguna heltzen
denean bakarrik izango dira galdagarri (1.125.I. art.), aurretik zordunak
epea erabiltzeko eskubidea galdu ez badu behintzat (1.129. art.).
Hala, baldintzapeko obligazioen arazoa dagokion atalean azaltzeko utziz,
legegileak egiten duen bereizketa aztertu behar da hemen, berehala
betetzeko obligazioak (1.113.I. art.) eta epera menderatutako obligazioak
(1.125.I. art.) alderatuz. Berez, berehala galdagarri diren konpromisoei
arreta berezirik eman beharrik ez dago, obligazioen erregimenari buruzko
xedapen orokorren barne dagoen erregela edo paradigma baita berehala
galdatzea. Hala ere, ez dago sobera statim debetur erregelaren eremuari
eta eraginkortasunari buruz ideia pare bat azpimarratzea:
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1. Ezein obligaziok, naturalki, berehalakotasunerantz jotzen du;
obligazioa berez soila da, hura betetzea, positiboki, egun zehatz bat
(epemuga) iritsi arte atzeratu dela edo gertakari bat (etete-baldintza)
gertatzearen arabera gelditu dela frogatzen ez den bitartean
behintzat. Beste modu batera esanda -jurisprudentziaren hitzak
erabiliz-, epemuga nahiz baldintza ez dira ustekizun (vid. AGEE
1987-IV-21, 1995-VI-16 eta VII-29koak); hala eta guztiz ere, horrek
ez du esan nahi isilbidez atzeratu ezin denik (1.128.I. art. eta AGE
1993-IX-22koa) edo baldintza ezin denik ere isilbidez ezarri (vid.
AGEE 1990-V-25 eta 1996-VII-29koak).
2. Berehala galdagarri izateak zordunak besterik gabe prestazioa
betetzeko obligazioa duela eta hartzekodunak ipso facto galda
dezakeela esan nahi badu ere, epemuga arin-arin iriste hori
moteltzeko, zera ezartzen da: a) zordunak obligazioa betetzeko,
obligazioa sortzearen eta galdagarri izatearen artean, fede onak
eskatzen duen tempus modicum delakoa jartzen du doktrinarik
zabalduenak (itxaronaldi bat, esaterako, merkataritzako zordunak,
tituluak berekin exekuzioa daraman ala ez kontuan izanda, egun
bat edo hamar egunetan jarria duena: MKko 62. art.); b)
berandutzean jarrarazteko kodeak berak arautu duen sistemak
ezarri duenez -eta berandutzea egoteko interpelazioa eskatzen
denez (KZeko 1.100. art.)-, obligazioa berehala galdagarria izateak ez
dakar, besterik gabe, berandutze-ondoriorik (aldiz, merkataritzako
obligazioek, normalean, "epemugara iritsi eta hurrengo egunetik"
sortuko dituzte: MKko 63. art.).
3.2. Epea ezartzea, epe motak, kontatzea eta zehaztea
Obligazioa betetzeko epemuga zehazteko, interesdunen hitzarmenek,
legegilearen aurreikuspenek baita ebazpen judizialek ere har dezakete
parte. Ikuspegi orokor horretatik ondoriozta daitekeenez, epea jatorriz
negozioak jarritakoa izan daiteke, obligazioa betetzeko egun jakina
alderdiek berek jarri badute (1.125.I. art.); legez ezarritakoa, obligazioa
galda daitekeen unea ordenamenduak ezartzen badu (vid. HELko 17.2.
art. eta KZeko 279. art.); edo judizialki eratua, Auzitegiak zehaztutakoa
bada (1.124.III eta 1.128. art.).
Azken bi aukera horien esanahia argitu beharra dago. Hasteko,
azpimarratu behar da obligazioei betetzeko epemuga nahitaez finkatzen
dien arau partikular askorik ez dagoela; jarrera hori eta obligazioa
berehala galdagarri dela esaten duen erregela aurrez ezartzea bat datoz
(1.113.I eta 1.258. art.). Bestetik, gogorarazi behar da, halaber, gai
honetan Auzitegiek egin dezaketen jarduerak ezin duela betetzeko
epemugarik ez duen obligazioa, inoiz ere, geroratutako beste obligazio
bihurtu (AGE 1992-I-31koa). Hemendik aurrera, orduan, epearen iraupena
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negozioaren bidez finkatzeaz arduratuko gara, inplizituki emana edo
zordunaren borondatearen mende utzia (1.128. art.).
Beraz, hipotesi arruntera itzuliz, hau da, hitzarmenez ezarritako epera
etorriz, nabarmentzekoa da 1.125. artikuluak egiten duen bereizketa:
epemuga zehatza (jakina), obligazioa galdagarri zein egunetan izango den
ondorengo une zehatz batek finkatzen badu, edo egun jakin batetik
zenbatutako hainbat egun igarotzeak finkatzen badu (dies certus an et
quando: datorren otsailaren 23a edo hogeita hamar eguneko epean); eta
epemuga malgua edo ez-zehatza (ez ziurra), betetzeko unea oraindik
egutegian koka ezin daitekeen etorkizuneko gertaera edo une bat bada
(dies certus an, incertus quando). Baldintza horietan guztietan,
epemugaren betekizunak betetzen dira, eguna iritsiko dela -eta horrekin
obligazioa galdagarria izatea- ziurra baita, egun zehatza zein izango den
jakiterik ez badago ere: "egun jakintzat jotzen da -zehazten du 1.125.II.
artikuluak- nahitaez ailegatu beharko duen hori, noiz ailegatuko den
ezagutzen ez bada ere" (Jonan hiltzen den egunean: vid. AGEE 1990-VII-20
eta 1993-XII-3koak). Interesdunek ezin dute epemuga gisa ziurra ez den
gertaera hartu, gertatzekotan noiz gertatuko den jakin arren (ume
jaioberria adin nagusiko bihurtuko den eguna -aurrez ziur ezin da jakin
adin nagusi izatera iritsiko den-). Ondorioz, bukatzeko, 1.125.III.
artikuluak zera dio: eguna ailegatuko den ala ez den ailegatuko puntu
horretan eztabaida baldin badago, orduan obligazioa baldintzazkoa da.
Obligazioan epemuga sartzeko erabili den forma kontuan hartuta,
Kodeak, batetik, epe esplizitua biltzen ditu, obligazioak berak betetzeko
egun jakina adierazi badu (1.125. art.), eta, bestetik, isilbidezko epea
(inplizitua), obligazioak eperik finkatu ez baina beraren izaera edo
inguruabarretatik zordunari epe bat eman nahi izan zaiola eratortzen bada
(1.128.I. art.). Epea esplizituki ezarri bada, egunetan ezarritako epeetan
egun zehatz batez geroztik kontatzen denean, hura at geratuko da
zenbaketatik, epeari hurrengo egunean eman beharko baitzaio hasiera
(jaiegunak kanpo utzi gabe); eta epeak hilabete edo urtetan finkaturik
baleude, data batetik bestera zenbatuko dira; epemugaren hilabetean
zenbaketa hasten den egunaren baliokiderik ez balego, epea hilaren
azken egunean emango da amaitutzat (5 eta 1.130. art.). Epea
isilbidezkoa edo zordunaren borondatearen mende utzitako (cum voluerit)
esplizitua bada, 1.128. artikuluak xedatzen duenez, Auzitegiek finkatuko
dute epe horien iraupena (AGEE 1986-XI-8, 1988-VI-30, 1991-V-8, 1994IV-13, 1994-X-31, 1995-I-27 eta 1996-VII-26koak).
Aurreko sailkapenaz gain, bada beste bat, zeinaren arabera bereizten
baitira epemuga arrunta, obligazioa galda daitekeen unea adierazi bai
baina beranduago betetzea ere onartzen duena, eta funtsezko epemuga,
hartzekodunarentzat agindutako prestazioak interesa galtzen duen data
adierazten duena. Normalean, lehenengoari buruz ariko gara,
funtsezkoari trataera berezia emango baitiogu.
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3.3. Epearen onuradunak
Betetzeko epemuga, normalean, negozioak ezarritakoa izanik, Kodeak
biltzen du ezen obligazioari eransten zaizkion denborari buruzko
zehaztapenek alderdi bien interesei erantzun dietela. Hortik hasten da
1.127. artikulua: baldin eta obligazioetan epemuga finkatzen bada,
hartzekodunaren eta zordunaren onerako ezarri delako ustekizuna egongo
da.
Ustekizun horrek (ikusiko denez, iuris tantum izaeraduna) favor debitoris
delakoaren logika apurtzen du: zordunak jasaten du betebehar juridikoa
eta, beraz, ez da harritzekoa betetzea atzeratu nahi izatea. Erromatarren
logika horri jarraituz, ordenamendu gehienek (Frantzia, Alemania, Italia
eta Portugal) formulazio positiboari eusten diote, alegia, epea egonik,
zordunaren onuran bakarrik jarri dela usteko da, eta, horren ondorioz,
epeak hartzekodunaren ahalmenak bakarrik mugatuko ditu (prestazioa
ezin da galdatu epea amaitu arte, baina zordunak, obligaziotik aske
geratzeko, epea amaitu aurreko edozein unetan bete dezake prestazioa:
vid. AGEE 1985-IV-2 eta 1989-XII-29koak). Jarrera hori, ondo begiratuta,
bat etorriko litzateke 1.125.I. artikuluaren esanahiarekin (literalki
galdagarritasuna bakarrik atzeratzen du) eta, noski, 1.128.I. artikuluko
esapidean ere azaleratzen da (epe inplizitua, zordunari eman nahi izan
zaiona da -esan ez bada ere-).
Bestalde, epea hartzekodunaren onerako bakarrik ezartzen duen erregela
ezein Kodek jaso ere ez badu, doktrinak hainbat obligaziozko erlazio
aipatzen ditu zeinetan, berez, hartzekoduna bakarrik baita "epearen
jabe". Orduan, gehienetan gertatzen ez den bezala, hartzekodunak ez du
prestazioa lehenbailehen jaso nahi, beraren interesa obligaziotik
eratorritako posizio hartzekoduna luzatzea delako. Adibide moduan,
gordailua aipa daiteke: gauza gordetzeko eta itzultzeko obligazioak sortu
eta gordailuan utzitakoa gordailugileak (hartzekodunak) erreklamatzen
duenean itzuli behar da, kontratuan itzultzeko epe edo denbora bat
finkatu bada ere (1.775.I. art.). Horren ondorioz, hipotesia horrela eratuta,
epea zordunak bakarrik bete behar du eta, beraz, epea iritsi aurretik ezin
du obligaziotik aske geratzea eskatu.
Hasieran esan bezala, Espainiako Kode zibila ez da, ez zordunaren
aldekoa, ez hartzekodunaren aldekoa. Aukeratu duen arauaren arabera,
epea interes komunean ezarritzat hartu eta, epeak, hartzekoduna zein
zorduna lotuko ditu: hartzekodunak ezin du epemuga iritsi aurretik
obligazioa galdatu eta zordunak ere ezin du behartu hartzekoduna
epemuga iritsi aurretik prestazioa jasotzera. Baina ustekizun hori iuris
tantum da; alegia, interesatuetatik edonork froga dezake epea bere
onerako bakarrik ezarri zela eta, horren ondorioz, beste alderdia bakarrik
lotzen duela epeak. KZeko 1.127. artikuluak berak argitzen duenez, onura
hartzekodunaren zein zordunaren aldekoa bakarrik izatea jaso daiteke
kontratuaren aurreikuspen berezi batean edo beste inguruabar
batzuetatik erator daiteke.
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3.4. Epea indarrean dagoen bitartean ordaintzea (aurrez betetzea)
Ikusi dugun bezala, KZeko 1.125.I. artikuluak aldarrikatutako arau
biribila –epeko obligazioak eguna iristean bakarrik dira galdagarriakñabartu egin behar da, ez baita dirudien bezain zurruna.
Epea hartzekodunaren onerako bakarrik ezarri dela frogatzen bada,
orduan, hartzekodunak edozein unetan galda dezake prestazioa (1.127.
art.). Kasu horretan zordunak hartzekodunaren eskaera onartzen badu,
berez, ez da aurrez ordaintzea izango. Arrazoibide bera egin behar da
alderantzizko kasuan ere, epea zordunaren onerako bakarrik ezarri, hark
epea erabiltzeari uko egin eta, eguna iritsi aurretik, hartzekodunari
ordainketa eskaintzen badio: zordunari ezin zaio epeari uko egitea
galdatu, baina, egiten badu, aurrez betetzen du eta aske geratzen da.
Ikusitako kasuak ante diem egindako ordainketa hipotesiak dira, epeak
zordunaren edo hartzekodunaren alde jokatzen duenean eta horiek epea
heldu baino lehen kobratu edo ordaindu nahi dutenean. Printzipioz, hala
ere, erregela orokorra kontrakoa da: geroratutako obligazioa ezin da aldez
aurretik galdatu. Arau orokorrari jarraituz, beraz, ba al dago, egoera
arruntetan, obligazioa aurrez betetzeko aukerarik? Eta, zordunak aurrez
betetzen badu, betetako prestazio hori errepikaezina ote da?
Kodeak aurrez betetzeko ahalmen horri buruz zehazki ez du ezer ere
esaten; beraz, zordunak, epemugara iritsi aurretik ordaintzeko eskubidea
duenik ezin da esan, epea bien onerako edo hartzekodunaren onerako
bakarrik ezarritakoa bada (vid. AGE 1982-I-29koa). Hala ere, 1.126.
artikuluak, obligazioa aurrez bete dela aurrez suposatuz (oraindik
galdaezina bazen ere) betetze hori zuzena dela adierazten du: epeko
obligazioetan, garaiaren aurretik ordaindu dena ezingo da atzera eskatu
(errepikatu). Arauak ez ditu bereizten betetze osoa eta ordainketa
partzialak; ordaindutakoa berriro ezin dela eskatu adierazten du; hau da,
ordaindu ez den zatiaren gainean obligazioa eta epea indarrean dago.
Hala ere, zordunak epea iritsi baino lehenago hartzekodunari zorra
errakuntzaz ordaindu badio, eta errakuntza dagoela frogatzen badu,
1.126.II. artikuluak hartzekodunari ordaindutakoaren fruituak eta
interesak galdatzeko eskubidea ematen dio. Eskubide hori egikaritzeko
orduan, xedapenak ez du bereizten zordunaren fede ona edo txarra, ezta
errakuntza-epearen existentziari edo iraupenari buruzkoa den ere.
Zordunaren erreklamazioa bidezkoa den ala ez ikusteko eta haren edukia
zehazteko, honako hau hartu behar da kontuan:
1. Errakuntzaz behar baino lehenago ordaindu bada, ezin da
prestazio nagusia erreklamatu (ordaindutakoa errepikaezina dela
esaten du 1.126.I. artikuluak eta orain azaltzen den artikulu horren
bigarren lerroaldea ez da aurrekoaren salbuespena; vid. 1.895. eta
1.901. art.). KZeko 1.126.II. artikuluak interusurium delakoa
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erreklamatzeko bidea bakarrik ematen du, hau da, prestazioak
solvensari eman ziezazkiokeen onurak (interesak edo fruituak),
ordainketa egiten denetik epea bete arteko tartean.
2. Egiteko edo ez egiteko obligazioa aurrez bete bada, edo emateko
obligazioa izanik fruiturik ematen ez duen gauza bada, ezin da
interusurium delakoa erreklamatu. Emandakoa diru kopurua edo
fruituak ematen dituen gauza bada soilik aplikatuko da KZeko
1.126.II. artikulua.
3. Aurrez ordaindu edo iraungitzen den zorrak zordunaren aurka
interesak sortzen baditu, orduan ere, interesik ezin da erreklamatu.
Kasu
horretan,
aurreratutako
ordainketa
onartu
bada,
aurreratutako kopuruak sortzen dituen interesak geldiaraztea da
solvensak lortzen duen konpentsazioa (hala dagokionean,
aurreratzeagatik ezarritako zigorra kenduta).
4.Ordainketa -solvensaren okerragatik aurrez jasotakoa- jaso duen
epeko hartzekodunari percipiendi fruiturik --hau da, lortzea izan
baina zabarkeriagatik lortu ez dituen fruiturik-- ezin zaio inoiz
erreklamatu (balizko bere fede gaiztoa ez baita kontuan hartzen:
vid. 1.896. art.). Benetan jasotako fruituak bakarrik erreklamatuko
dira. Fruitu kopurua zenbatekoa den frogatzea solvensari dagokio;
ordaindutakoa diru kopurua bada, accipiensak izandako irabazia
frogatu beharrik ez badago ere, diruaren legezko interesa bakarrik
erreklamatuko da (vid. 1.108 eta 1.896. art.).
3.5. Epea erabiltzeko eskubidea galtzea (epemuga aurreratzea)
Hartzekodunaren erabakiz (epea bere onerako bakarrik ezarri delako)
epea aurreratzeko aukera aparte utziz, beste hainbat kausaren ondorioz
ere, aurrez galda daiteke epeari lotutako zorra. Zenbaitetan, epemuga
aurreratzen da interesdunek borondatearen autonomiaren arabera
horrela erabaki dutelako eta, inoiz, prestazioa aurrez galdatzea arauzko
aurreikuspen zehatzek baimentzen edo dekretatzen dutelako. Beraz,
epemuga aurreratzeko aipatutako lehen hipotesiak jatorriz negozioak
ezarritakoak dira, eta, gainerakoetan, epemuga legezko xedapenez
aurreratzen da. Bestalde, bigarren sailkapen batek, aurreratutako
epemugaren funtsa ez, baina bereziki gauzatzeko modua aintzat hartuz,
honako hauek bereizten ditu -batik bat legeak aurreikusitako aurrez
galdatzeko hipotesien artean-: epemuga automatikoki aurreratzea eta
epemuga hartzekodunaren borondatez aurreratzea. Aurrenekoetan,
arauak berak erabakitzen du, nahitaez, epeko obligazioaren epemuga
aurreratzea (1.915. art.); bigarrengoetan, legegileak geroago kobratzea
arrisku larrian jartzen duten inguruabarrak finkatu eta hartzekodunari,
nahi badu, hasieran geroratutako zorra berehala galdatzeko ahalmena
ematen dio (1.129. art.). Azter ditzagun, banan-banan, aurreratzehipotesiak:
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1) Alderdiek epemuga aurreratzea. Epemuga aurreratzeko
klausulak kontratuan bertan ezar daitezke. Zalantzarik gabe,
hartzekodunak eta zordunak eperik gabeko obligazioa hitzar
badezakete, arrazoi gehiagorekin erabaki dezakete ezarritako
epea (hartzekodunaren onerako bakarrik ezarri ez dena)
agortutzat jotzea (automatikoki edo hartzekodunaren erabakiz)
zehaztutako inguruabarrak gertatu orduko (adb: zordunak
higiezin
jakin
bat
besterentzen
badu).
Beharbada,
kontsumitzailea babesteko, erabaki daiteke abusuzkoak diren
klausulak inter partes erlaziorako efikaziarik gabeak direla.
Baina gauzak ez dira hain errazak negozioak berak
aurreratutako epemugak hirugarrenentzat, bereziki zordunaren
beste hartzekodunentzat, duen efikazia jokoan sartzen bada.
Arazo horren ildotik, epemuga aurreratzeko klausulak (edo
kausak) inskribagarriak edo inskribaezinak diren zehazteko,
Erregistroen Zuzendaritza Orokorrak adierazpen ugari egin ditu.
Hala, ENZOE 1992-IV-24koak gogorarazten duenez, klausula
inskribagarria da, besteak beste, epemuga aurreratzeko
ahalmena ematen duena, hipoteka-hartzekodunari zor zaion
edozein kopuru ez ordaintzeagatik, zergak eta kontribuzioak ez
ordaintzeagatik, finkan eskrituran jaso gabeko kargak
agertzeagatik edo ezarritako errenta baino gutxiagogatik
alokairuan emateagatik; aldiz, Erregistroan ez da jasoko
epemuga aurreratzeko klausularik, beraren funtsa deklarazio
faltsua egitea, kontratua ez betetzea, hipotekatutako finka
besterentzea edo bahitzea, edo edozein exekuzio hastea bada
(ildo berean, ENZOEE 1994-III-17, 1996-VII-22 eta 1998-I30ekoak, horiek zehaztasun gehiagorekin).
2) Legeak ezarri eta hartzekodunak epemuga aurreratzeko
duen ahalmenari buruzkoa da, oro har, KZeko 1.129.
artikulua. Hor adierazten denez, aurreikusten diren
hipotesietan, zordunak epea erabiltzeko eskubidea erabat
galduko du, beraren onerako (bakarrik nahiz ez) ezarritakoa izan
arren. Ondorioz, hartzekodunak prestazioa (kasurik txarrenean
ere, berme eraginkorra) galdatzeko baimena du, hasieran
ezarritako egunaren zain egon beharrik izan gabe (vid. 1.125.I.
art.). Nahikoa da honako premisa hauetako bat gertatzea
hartzekodunak ahalmen hori egikaritu ahal izateko:
1. Zorduna kaudimen-gabezian erortzea. “Zordunak obligazioa
hartu eta gero kaudimenik ez badu, hark zorra bermatzen ez badu
behintzat” (1.129.1. art.). Beraz, geroratutako obligazioa egin
aurretik kaudimenik ez izatea ezin da arrazoitzat argudiatu zorra
betetzea aurrez galdatzeko: jadanik kaudimengabeari emandako
epeak errespetatu behar dira. Gainera, epemuga aurreratzeko
ahalmena egikaritzeko unean, kaudimenik ezak iraun behar du
(desagertua ez egotea). Bestalde, zorduna kaudimengabea dela
jotzeko, beharrezkoa da haren ondareko aktiboa (bahitu ezineko
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ondasunak kenduta) jadanik epemugara iritsitako zorren kopurua
(beraz, oraindik galdagarri ez direnak, eta horien artean aurreratzea
erabaki behar den geroratutako zorra, kontatu gabe) baino askoz
ere txikiagoa izatea. Benetako defizit-egoera hori dagoela ezin da
esan behar besteko ondareak likideziarik eza duenean; hala ere,
epemuga aurreratu nahi duen hartzekodunari ezin zaio eskatu
ondare-urritasuna azken zentimoraino frogatzea: zantzuen bidez
antzeman dezake, konkurtsoa eskatzeko baimena ematen zaionean
bezala. Nolanahi ere, zordunari aurretik konkurtso- zein kiebraegoera deklaratu bazaio, epemuga aurreratzeko ahalmena
desaktibatuta geratzen da, deklarazio harekin ipso iure aurreratzen
baita epemuga (KZeko 1.915.I. art.). Azkenik, 1.129.1. artikuluko
presupostuak osatu eta hartzekodunak epemuga aurreratzea
aukeratu ostean, oraindik ere, zordunak eskari hori indarrik gabe
utz dezake zorra bermatzen badu. Arauak ez du besterik eransten,
baina eman beharreko bermeak hartzekoduna bera harekin
etsitzeko adinakoa edo epaileak nahikotzat deklaratua izan behar
du.
2. Eskainitako bermeak ez eratzea. "Hartzekodunaren alde
egiletsi beharreko bermeak ematen ez baditu" (1.129.2. art.).
Dirudienez, legegileak zera du buruan: zordunak esplizituki eta
bereziki agindutakoa ez betetzea, gerorapena lortu baitu eskaini bai
baina eman ez dituen bermeengatik. Premisa beteko da bahitura
nahiz hipoteka eratzeko promesa egin bada (vid. 1.862. art.); era
berean, fidatzailea emateko agindua (ganorazkoa eta formala) ez
betetzea ere nahikoa izango da. Kodeak, 2. zenbaki honetan, ez du
esaten hartzekodunak zorra aurrez eskatzea zordunak indarrik
gabe utz dezakeenik, baina, zordunak agindutako bermea modu
eraginkorrean ematen duen unetik hasita, epemuga aurreratzeko
ahalmen hura gainbehera etorri dela onartzeko eragozpenik ez
dago.
3. Emandako bermeak narriatzea edo desagertzea. "Bermeak
ezarri eta gero berezko ekintzaz gutxitzen badituzte eta ustekabeko
kasuz desagertzen badira, segurtasun bereko beste berri batzuekin
berehala ordezkatzen ez badira behintzat" (1.129.3. art.). Atal
horrek bi hipotesi jasotzen ditu: a) bermeen balioa narriatzea edo
gutxitzea, baldin eta zordunaren jarduerari leporagarri bazaio
(bermea hipotekazkoa bada, HLko 117. artikuluak, aurreratzea
galdatzearen aukera gisa, narriatze- edo hondatze-akzioa aurkezten
du); b) bermeak suntsitzea edo desagertzea, zordunaren
portaerarekin inolako erlaziorik ez badu ere: desagertzea,
ustekabeko kasuz bada ere, zordunaren lepora izango da, eta,
beraz, hark epea erabiltzeko bere eskubidea galduko du (vid. 1.105.
art.). Nolanahi ere, zordunak, epea erabiltzeko bere eskubidea ez du
galduko, narriatutako bermea berehala osatzen badu edo
desagertutakoak ordezkatzeko beste berriak, balioz berdinak,
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jartzen baditu (legegileak, modu ez oso aproposean, "segurtasun
bereko" esapidea erabiltzen du).
Bukatzeko, beste hipotesi bat aipatu behar da. Legeak, zordunari
konkurtso- edo kiebra-egoera deklaratzen bazaio, automatikoki eta oro har,
zorren
epemuga
aurreratzen
du.
Konkurtso-deklarazioak
konkurtsopekoren epeko zor guztiak epemugara ekartzen ditu fikzio bat
eginez (kreditu guztien zerrenda egin beharko baita ordainketa-prozedura
kolektiboan), eta, "kiebra-deklarazioaren arabera, kiebra jotakoak
betetzeko dituen zorrak hura gertatu den datan epemugara iritsi direla
joko da" (MKko 883. art.). Arau biek exekuzio kolektiboko prozedura hasi
eta oraindik epemugara iritsi ez diren kredituak galdatzeko ahalmena
aurreratzen dute. Epeko hartzekodunek ere (hartzekodun sendotuak
baitira, etete-baldintzapean daudenak ez bezala; azken horiek horrelako
prozeduran dituzten arazoei buruz ezein Kodek ez du ezer esaten), beren
zordunaren ondarea kitatzen denean dagokien ehunekoa jasotzea da
helburua. Batik bat, erabaki horrekin, eta kutsu "babeslea" egonik ere,
konkurtsoko edo kiebrako masa pasiboa ordaintzeko mekanika argitu
nahi da. Xede hori lortzeko, batetik, hartzekodun bakoitzaren jarrera
partikularra alboratzen da (geroratutako kreditu guztiek ipso iure jotzen
dute epemuga eta interesak sortzeari uzten diote) eta, bestetik, itxurazko
epemugaratze bat nahikoa da ("datan, epemugara iritsi direla joko da",
zehazten du MKak), berez kreditu bakoitzak galdatzeko data duela kendu
gabe; izan ere, bakoitzaren epemugak erabaki dezake pribilegioagatik
kredituaren lehentasuna eta, noski, kreditu bakoitza ordaintzeko garaian
egin beharreko "beherapena" neurtuko du. Ezin baita ahaztu (1.129.
artikuluko hipotesietan ez bezala), ordainketa obligazioan aurreikusitako
epea baino lehenago egiten bada, diruaren legezko interesari dagokion
beherapenarekin egingo dela (MKko 883.II. art.). Hala ere, XIII. gaian
jorratuko dugu konkurtso-adierazpena, 22/2003, uztailaren 9ko
Konkurtso Legea aztertuz (KZeko 1.912.-1.920. artikuluek indargabetu
dituena).
4. Epemuga arrunta eta epemuga funtsezkoa: data jakineko
negozioak
Kode Zibilaren ikuspegitik, epemugak (arruntak), esan denez, prestazioa
noiz galda daitekeen erakusten du (1.125.I. art.) eta, horren ondorioz,
zorduna noiztik aurrera jar daitekeen edo erortzen den berandutzean
(1.100. art.). Baina, zordunak prestazioa berehala betetzen ez badu,
geroago bete dezake; hori bai, agindutako prestazioari hartzekodunari
sortutako kalte-galeren ordaina gehituz (1.101. art. eta AGE 1994-VII20koa). Noski, geroago betetako prestazioak hartzekodunaren interesa
asetzen du oraindik ere.
Erregimen arrunt horren ondoan, badaude aintzat hartu beharreko beste
hipotesiak, data jakineko edo funtsezko terminodun negozioak direlakoak,
horietan "prestazioak eta epeak bat egin eta berandutzeak ez-betetzea
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baitakar" (CARDENAL FERNÁNDEZ, MONTÉS PENADÉS). Beste modu batera
esanda, hipotesi horietan, hartzekodunarentzat interesa du prestazioak
une jakin batean edo aurretik betetzen bada bakarrik (kontzertu edo
ikuskizun baterako sarrera erostea, emanaldi jakin batean parte hartzeko
agindua), edo, prestazioa berez interesgarria izanik, ezarritako eguna igaro
ostean, haren balioa nabarmenki txikitzen da (kargu bati zina edo promesa
egiteko jantzia eskuratzea).
Aipatutako aniztasunari kasu eginez, funtsezko epemuga objektiboa edo
ez-berezkoa eta funtsezko epemuga subjektiboa edo berezkoa bereizten
dira; lehenbizikoa balio ez izate hori prestazioaren izaeratik sortzen bada
izango dugu, eta bigarrena, berriz, funtsezkotasuna esplizituki edo esan
gabe interesdunek hitzartutakotik eratortzen bada (prestazioak,
objektiboki hartuta, hartzekodunarentzat oraindik balio badu ere).
Italiako ordenamenduan, funtsezko epemuga duten bi hipotesi horiek,
prestazioa garaiz bete ezean zorduna behin betiko ez-betetze egoeran
jartzen badute ere, hartzekodunaren ahalmenak desberdin tratatzen dira:
a) epea izaeraz objektiboa (absolutua ere deitu daitekeena) bada,
prestazioa epemugan ez betetzeak berehalako eta konponezineko ezbetetze egoera sortzen du eta, beraz, hartzekodunak ezingo du jadanik
prestazioa (berez, baliorik gabea) galdatu; b) aldiz, funtsezko terminoa
subjektiboa (edo erlatiboa) bada, hartzekodunak prestazioa betetzea eska
dezake oraindik ere, baldin eta epea igaro eta hurrengo hiru egunetan
eskatzen badu. Bigarren kasuan, geroago betetzeko aukera ez da erabat
kentzen, denboran mugatu eta hartzekodunaren borondatearen arabera
geratzen bada ere.
Espainiako ordenamendu juridikoan, Kodeak ezer esaten ez duenez,
egileen eta jurisprudentziaren doktrinak antzeko eskema bat
errepikatzera jotzen du, oinarritzat KZeko 1.255. artikuluak
aldarrikatutako itun-askatasuna hartuz edo, hitzarmen berezirik egon
ezean, 1.100.II.2 eta 1.124.III. artikuluek agintzen dutena hartuz.
Alderdien autonomiari dagokionez, inolako zalantzarik ez da haiek hitzar
ditzaketela ezarritako epearen funtsezko izaera eta epea ez errespetatzeak
sortuko dituen ondorioak (prestazioa geroago betetzeko ezinezkotasun
absolutua eta automatikoa, edo, hartzekodunaren borondatearen
arabera, geroago galdatzeko aukera). Baina, alderdiek terminoa
funtsezkoa denik adierazi ez badute edo denbora barruan ez-betetzearen
eraginak ezarri ez badituzte, interes-gatazka konpontzeko Kodean
jasotako gidabide orokorrak hartu behar dira:
a) Epea izaeraz funtsezkoa dela esan daiteke, baldin eta
prestazioaren izaera eta inguruabarretatik hura betetzeko garaia
izendatzea obligazioa egiteko arrazoi erabakitzailea izan zela ondoriozta
badaiteke (1.100.II.2. artikuluak horrela eratzen du zordun ezbetetzailearen berandutze automatikoa);
b) Obligazioa betetzeko (isilbidezko) funtsezko epemuga hori igaro
ostean, hautazko konponbidea sortzen da: a') ez-berezko epearen ereduari
jarraituz, (garaiz kanpoko) prestazioa ezinezko bihurtu dela jotzea eta,
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horren ondorioz, zordunak, nahi izanda ere, ezin du bete, eta
hartzekodunak ezin dio prestazioa galdatu, alderdiek lortu nahi zuten
helburu praktikoa zapuztu delako (AGEE 1947-XII-10, 1948-I-27, 1954-IX24, 1963-X-25, 1967-I-17 eta 1972-IV-29koak); b') edo defendatzea
zordunak obligazioa bete ez izan arren hartzekodunak oraindik ere
aukeratu dezakeela (1.124. artikuluak elkarrekiko obligazioetarako
ezartzen duen bezala) prestazioa (oraindik interesatzen zaiona) geroago
galdatzea edo obligazioa suntsiaraztea -berezko funtsezko epemugetan
aitortzen den aukerarekin antza du aukera horrek-, baina berezitasun
batekin: obligazioa suntsiaraztea aukeratzen badu, Auzitegiek nahitaez
dekretatu behar dute, epea berrezartzeko bidezko kausarik ez baitago
(1.124.III. art.). Bada, jurisprudentziak lehen bidetik jotzen duela ematen
badu ere, bigarrenak -prestazioa geroago galdatzeko aukera
hartzekodunaren borondatearen arabera uzten duenak- jokoan dauden
interesak egokiago zaintzen ditu eta hobeto txertatzen da Espainiako
ordenamenduan (MONTES PENADÉS; vid. AGE 1991-I-29koa).

IV. BALDINTZAPEKO OBLIGAZIOA
Obligazio soiletan eta terminoko obligazioetan (zeinak osatuak sortzen
baitira, berehalako edo geroratutako efikaziarekin) ez bezala,
baldintzapeko obligazioetan eskubideak eskuratzea, eta aurretik
eskuratutakoak iraungitzea edo galtzea, baldintza hori osatzen duen
gertakariaren menpe egongo da (1.114. art.). Hau da, obligazioa
baldintzapekoa dela esateko, funtsezkoa da hura egiteko unean behin
betiko efektuak sortuko dituen ziur ez jakitea, efektuak sortzea zerbait
gertatzera lotzen delako (etete-baldintza), edo sortzen diren behinbehineko efektuak zerbait gertatzen bada ezabatu egingo direlako
(suntsiarazte-baldintza). Berez, ziurgabetasunak eta mendekotasunak
interesdunen borondate berezitik sortu behar dute; horren ondorioz,
interesdunek ezarritako parametroetan bakarrik hartuko dute obligazioa
(mendekotasunik ezean, obligazioa baldintzarik gabe sortzen da: vid.
1.113.I. art. eta AGE 1996-VII-29koa).
1. Kontzeptua, funtzioa eta baldintza motak
1.1. Baldintzaren esanahi orokorra eta berezia
Esanahi orokorrean, kontratuaren erregelak osatzen dituzten hitzarmen
edo klausula bakoitzari deritzo "baldintza" (vid. 1.203.1 eta 1.255. art.;
AGEE 1983-IV-27 eta 1995-VI-16koak). Kodeak berak, zenbaitetan, zerbait
doan emateari gehitutako karga edo zama (hots, modua: 647. art. eta AGE
1988-IV-15ekoa) aipatzeko eta interesdun baten inguruabarrak ere
adierazteko (879.III. art.) erabiltzen du hitza. Baina, esanahi teknikoan,
baldintzak (condicio delakoak) adierazten du, batetik, gertaera ez-ziurra,
hura gertatzearen menpe baitaude obligazioaren efektuak, eta, beste
ikuspegi batetik, subjektuak bere borondate-deklarazioari jarritako muga,
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zeinaren arabera mendekotasun hura ezartzen baita (ALBALADEJO,
ÁLVAREZ VIGARAY).
1.2. Betekizunak: ziurgabetasuna eta borondatezkotasuna
Ezein gertaerak, baldintza gisa jartzeko, bi betekizun izan behar ditu:
1. Gertakizun ez-ziurra izatea (incertus an), hau da, ez da
segurua gertatuko den (gertatzeko aukera handiagoa edo txikiagoa
den kontuan izan gabe: ALBALADEJO). Ezin da jakin gertaera
gertatuko den ala ez. Ziur jakin ezin dena gertaera gertatuko den
unea bada, baina, zalantzarik ez badago ziur gertatuko dela,
gertaera hori epemuga da (certus an, incertus quando: 1.125.II. art.
eta AGE 1980-XII-30ekoa); aldiz, gertaera iritsiko den ala ez ziur ezin
bada jakin, baldintza da (incertus an, certus edo incertus quando:
1.125.III. art.). Obligazio bat baldintzazkoa edo epemugakoa den
jakiteko, ez da nahikoa interesdunek erabilitako hitzak bakarrik
kontuan hartzea ("ehun emango dizkizut, baldin eta... edo ...z
gero"); beti, aukeratutako gertakizunaren ziurgabetasuna edo
ziurtasuna aztertu behar da, baldintza ezar baitaiteke (denborazko)
adberbioa den ...z gero aurretik jarriz (bulegoa irekiz gero, ehun
emango dizkizut) eta epemuga ezar baitaiteke (baldintzazko)
juntagailua den “baldin eta” erabiliz (baldin eta Josu hiltzen bada,
ehun emango dizkizut).
2. Gertakizuna interesdunek beren borondatez lotu behar dute
negoziora; hau da, gertaera ez du eskatzen ez legeak, ez eta gauzek
berez duten izaerak ere. Horrela bakarrik esan daiteke baldintza
negozioaren elementu akzidentala (gerta daitekeena) dela:
subjektuak jarri du, jartzeko beharrik izan gabe (ALBALADEJO).
Baldintza egoteko, interesdunek beren borondatez jartzea eskatzen
denez, ez dira baldintza condicio iuris delakoak. Horietan ere,
obligazioaren efikazia zerbait gertatzeak ekarriko du, baina
legegileak berak ezarritako mendekotasuna dago (adibidez,
ezkontza-kapitulazioak indarrean sartuko dira ezkontza egiten
bada bakarrik: vid. KZeko 1.334. art. eta AGE 1994-X-18koa). Beste
ikuspegi batetik, ohartarazi behar da baldintza ezartzeko aukera
posible dela interesdunen autonomia mailarik gorenera heltzen den
negozioetan (kontratuen eta testamentuzko xedapenen eremuan)
eta kanpoan geratzen dela legearen aginduz nahitaez soilak izan
behar duten borondate-deklarazioetan (actus legitimi: adopzioa,
emantzipazioa, ezkontza, senipartea esleitzea, jaraunspena
onartzea eta zapuztea).
1.3. Baldintzaren balio praktikoa
Borondatezko deklarazioa baldintzatzeko aukerak, oro har, autonomia
pribatua izugarri zabaltzen du, eta, horri esker, subjektuaren
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borondateak botere subiranoa du bere kontu eta aferen testuinguru
juridikoari buruzko erabakiak hartzeko (VON TUHR). Hain zuzen ere,
gertakizun baldintzatzaile bat diseinatu eta obligazioan txertatzeak
obligazioa moldatu eta hainbat helburu indartuko ditu: a) agindutakoaren
efektuak etorkizuneko aukeretara egokitzea; horrela, lotura sortuko da
bakarrik bilakaerak gustuko egoera sendotzen badu (mila emango dizut,
loteria suertatzen bazait); b) berez garrantzirik ez duten norberaren
motibazioei transzendentzia juridikoa ematea (dibortziatzen banaiz, etxea
milioi batean salduko dizut); c) beste norbaiten portaera eragitea,
obligatzera iritsi gabe, bizigarri gisa, prestazioa eskaini eta aginduz, baina
sub condicione, hots, nahi den norabidetik joaten bada hura (autoa
oparituko dizut, lizentzia amaitzen baduzu).
1.4. Baldintza motak
Bereizketa orokor batek (aho batez onartu gabeak), batetik, benetako
baldintzak (berezkoak) eta, bestetik, teknikoki baldintzak ez direnak (ezberezkoak) bereizten ditu. Hala ere, ez dago soberan gogoratzea ezberezkotzat hartzen direla, borondatezkoak ez direlako, condicio iuris
direlakoak. Aldiz, beste betekizuna falta zaielako, hau da,
ziurgabetasunik ez dutelako, ez-berezkotzat jotzen dira honako hauek
ere:
A) Halabeharrezko edo ezinezko baldintzak. Adjektibo horiekin
adierazi nahi dira nahitaez gertatu beharreko gertaerak (Maider
hiltzen bada: halabeharrezko baldintza) edo aldez aurretik jakinda
gertatzea ezinezkoa duten gertaerak (ilargira bizikletaz iristen
bazara: ezinezko baldintza). Lehen hipotesian, obligazioa, berez,
benetako termino ez-seguruko obligazioa da. Ezinezko baldintzei
dagokienez, honako hauek bereizi behar dira hurrenez hurren: a')
testamentuan ipinitakoak; horiek ez jarritzat joko dira (792. art.); b')
kontratuan jarritakoak; horiek ondorio desberdinak sortuko dituzte
gertatu ezin den hura egiaztatu behar den ala ez kontuan izanda:
a'') ezinezko zerbait egiteko baldintzak bere menpe duen obligazioa
deuseztatzen du (1.116.I. art. eta AGE 1985-XII-18koa); b'')
ezinezkoa den zerbait ez egiteko baldintza ez jarritzat joko da
(1.116.II. art.).
B) Baldintza ezmoralak edo legez kontrakoak. Kode zibilaren
ustez, mota horretakoak dira ohitura onen kontrako eta legez
debekatutako baldintzak. Ezinezko baldintzek jasotzen duten
trataera bera dute (vid. 792 eta 1.116. art.). Egileek ohikoa dute
zehaztea legez kontrakotasuna beti ez dela gertaeratik bertatik
eratortzen; obligazioa baldintzatzea, berez, bakarrik izan daiteke
legezkoa, kasu horretan, gertaera baldintza gisa jartzeak legez
kontrakotasuna edo ezmoraltasuna bultzatzen badu (ALBALADEJO).
Legezkoa ez den gertaera bat erabil daiteke baldintza gisa, hura
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gertatzea ez badago alderdien borondatearen esku (automobila
lapurtzen badizute, kolpatzen bazaituzte).
C) Oraingo edo iraganeko baldintzak. Azaldu denez, iraganeko
gertaerak (oraingoak ere), zehazki, ziurgabetasunik ez du; hala ere,
1.113. artikuluak gertaera hori baldintza gisa erabiltzea
baimentzen du interesdunek ezagutzen ez badute (vid. AGE 1995-VI30ekoa). Doktrinak nahiago du condicio in praeteritum vel praesens
relata delakoa ez-berezkotzat jotzea, iragandako edo egungo
gertaera baten menpeko obligazioa ez baitago gertaera horren
arabera (ez dago mendetasunezko egoerarik); gehienez ere, gertaera
gertatu dela premisatzat emanda egin izango da obligazioa, eta,
beraz, ab inicio geratzen da obligaziora lotuta edo obligaziotik aske.
Hala ere, premisa hori gertatu den ala ez egiaztatu arte, benetako
baldintzaren itxaronaldirako ezarritako araudia aplika daiteke ere.
Posible da -noizbehinka bakarrik izango bada ere- interesdunek
zerbait gertatu den ala ez jakitea gertaera baldintzatzaile (berezko
esanahian: gertaera ez-ziur eta etorkizuneko) gisa hartzea
(adbibidez, prentsan agertutako hil-mezuak dioenez, ea benetan hil
egin den).
Berezko baldintzak (condiciones facti: gertaera ez-ziurra, interesdunek
jarria) azaltzeko, hiru sailkapen aipatu behar dira:
A) Etete-baldintzak eta suntsiarazte-baldintzak. Baldintza gisa
jarritako gertaerak obligazioaren gain duen eragina kontuan hartuz
egiten da bereizketa hori. Etete-baldintzak egindako obligazioaren
efikazia hedatzea atzeratzen du -eskubideak eskuratzea eteten duziurgabetasunak irauten duen artean (condicio pendens), hau da,
aukeratutako gertakaria gertatu arte -gertatzen bada- (vid. 1.114.
art. eta AGE 1994-XI-11koa). Suntsiarazte-baldintzak obligazioaren
efikazia ez du eragozten, berehala sartzen baita indarrean, baina,
betetzen bada, jadanik eskuratutako eskubideak suntsiaraztea edo
galtzea ekarriko du (vid. 1.113.II eta 1.114. art.). Oinarrizko
erdibitze hori baztertu gabe, baldintzak beste hirugarren modu
batean ere funtziona dezake (modu aldatzailean), obligazioaren
efikazia edo suntsiaraztea ez, baina, baldintza gisa jarritako
gertakizuna gertatzen den ala ez kontuan hartuz, modu
aukerakoan hitzartutako efektuetatik zeinek izango duten indarra
erabakitzen badu (autobia egiten bada, lursail hori salduko dizut;
bestela, beste hura: vid. DÍEZ-PICAZO eta GULLÓN; AGE 1993-VII19koa).
B) Baldintza positiboak eta baldintza negatiboak. Baldintza gisa
hartzen den gertakariaren egiturari begiratzen dio sailkapenak.
Kodearen hizkeran (vid. 1.117 eta 1.118. art.), baldintza positiboa
da obligazioak efikazia izateko zerbait gertatu behar badu (ikasgaia
gainditzen baduzu); baldintza zerbait ez gertatzea bada, orduan
baldintza negatiboa da (ikasgaia gainditzen ez baduzu). Dena den,
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baldintza benetan mota batekoa zein bestekoa izatea ezartzerakoan
erabilitako esapidearen araberakoa da (esaterako, ezkontzea
gertaera positiboa izanik, ezkongabe ez egoteko baldintza edo
ezkontzeko baldintza ezar daiteke). Erabakigarria zera da:
aukeratutako gertaerak abiapuntuko egoera aldatzea (baldintza
positiboa) edo egoerari bere horretan eustea (baldintza negatiboa:
ezkongabe egoten bazara, ezkontzen ez bazara).
C)
Baldintza
ustekabekoak,
aukerazkoak
eta
mistoak.
Gertakariaren izaera kontuan hartuz, baldintza ustekabekoa izango
da gertakaria gertatzea zortearen edo hirugarren baten
borondatearen araberakoa bada; baldintza aukerazkoa izango da
gertakaria
gertatzea
interesdunetako
baten
borondatearen
araberakoa bada; eta baldintza mistoa da gertakari hura zati
batean interesdunaren borondatearen araberakoa bada eta beste
zati batean zortearen edo beste norbaiten borondatearen araberakoa
bada. Berez, kategoria horietatik interesgarriena aukerazko
baldintza da, 1.115. artikuluak dioenez, "baldintza betetzea
zordunaren borondate hutsaren araberakoa bada, baldintzapeko
obligazioa deuseza izango" baita. Baina zigor horrek ez du
harrapatzen ez hartzekodunaren borondatearen araberakoa
(bakarrik) den gertaera (erosteko aukera: AGE 1995-II-4koa; KZeko
1.453. art.), ez eta baldintza betetzea zordunaren borondatearen
araberakoa bakarrik ez den hipotesia ere (habearte batzuk
eraikitzea: AGE 1993-XII-3koa). Bi hipotesi horiek benetako
baldintzatzat hartu behar dira, zortearen edo hirugarren baten
borondatearen menpe daudenak bezala; azken bi horiek 1.115.
artikuluak arautzen ditu esplizituki: "zoriaren edo hirugarren baten
borondatearen menpe balego, Kode honen xedapenen araberako
efektu guztiak sortuko lituzke obligazioak".
Beraz, zordunaren erabakiaren araberako aukerazko baldintzetan,
honako hauek bereizi behar dira: a) aukerazko baldintza hutsak,
gertaera burutzea zordunaren nahiaren esku bakarrik badago (si
voluero: ordularia oparituko dizut nahi badut), edo eraginik edo
nekerik gabeko jarduera bada (etxea salduko dizut eskua altxatzen
badut); horietan bakarrik izango da deuseza obligazioa,
borondatearen arabera obligazioa hartzea eta oraindik obligaziorik
ez hartzea gauza bera baitira; b) aukerazko baldintza soilak, baldin
eta gertaera burutzeak, neurri handi batean obligatuaren
borondatearen arabera badago ere, aldeko abagunea edo garrantzi
bateko jarduera eskatzen badu (etxea salduko dizut unibertsitatez
aldatzen banaiz); orduan, baldintzapeko obligazioak dagozkion
efektuak sortuko ditu (vid. AGEE 1992-X-31, 1993-IX-30, XI-15 eta
XII-3koak).
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2. Baldintza betetzea eta ez-betetzea
Obligazioa sub condicione sortu bada, bere behin betiko efikazia
(eskubideak eskuratzea edo bitartean eskuratutakoak galtzea)
aukeratutako gertakaria gertatzearen ala ez gertatzearen araberakoa
izango da (condicio pendens delako fasea). Alderdiek pentsatutako
etorkizuneko aukerak baiezko zentzutik jotzen badu, obligazioa garbitu
egingo da (condicio existens) eta sub condicione nahi izandako efektuak
sortuko ditu obligazioak (eskubideak eskuratzea edo galtzea, hurrenez
hurren, baldintza etetekoa edo suntsiaraztekoa bada). Aitzitik, gertaerak
jadanik burutzeko aukerarik ez duen unetik (condicio deficiens),
interesdunak loturatik erabat askatzen dira (etete-baldintza bada) edo
sortutako efektuak behin betirako sendotuko dira (suntsiarazte-baldintza
bada).
Nolanahi ere, baldintza bera bete edo zapuztu den erabakitzeko, kontuan
izan behar da baldintza gisa jarritako gertakaria izaeraz positiboa ala
negatiboa den. Baldintza positiboa burutuko da gertakaria gertatzean, eta
zapuztuko da gertatzen ez bada; alderantzizkoa gertatzen da baldintza
negatiboan, abiapuntuko gauzek bere horretan jarraitzen badute betetzen
baita eta gertatu behar ez zuena gertatzen denetik falta baita baldintza.
Baina, hipotesia edozein izanik ere, baldintza burutu dela frogatzea
baldintzapeko obligazioa betetzea edo suntsitzea eskatzen duenari
dagokio; hala ere, baldintza behar adina bete den azken finean
erabakitzeko, interesdunek benetan nahi zutena kontuan hartuko da,
erabili dituzten hitzekin ondo adierazten jakin ez badute ere (benetan
gertatutakoa eta aurreikusitakoa bat datozen erabakitzea interpretaziokontua da).
2.1. Etenda egoteko fasearen gehienezko iraupena
Begien bistakoa (eta gomendagarria) denez, gertakari baldintzatzailea
(esanahi
positibo
zein
negatiboan,
efikaziaz
etetekoa
nahiz
suntsiaraztekoa) ezarri duten subjektuek berek ziurgabetasunak gehienez
zenbat iraun behar duen erabakitzeko aukera dute, nola eta hitzartuz
gertakaria gerta daitekeela (baldintza positiboa) edo gertakari bat ezin
dela (baldintza negatiboa) zehaztutako denboraldian (abenduaren 31
baino lehen edo 31z geroztik) gertatu. Noski, aurrez ezarritako epea
agortu aurretik ere burutu daiteke baldintza. Eta condicio pendens delako
fasean gauzak dauden bezala ezarritako epealdi osoan egotea ere ez da
galdatzen. Irizpide onarekin, Kodeak, ziurgabetasunezko egoera
suntsitutzat jotzen du, baldintza positiboa betetzeke geratu dela joz
(1.117. art. eta AGE 1989-IV-27koa) gertakaria gauzatuko ez delako
zalantzarik geratzen ez denean, eta negatiboa betetzat hartuz (1.118. art.)
gertakaria ezin gauza daitekeela agerikoa denetik.
Interesdunek gertakaria gertatu beharreko (baldintza positiboa) edo
gertakaririk gabeko (baldintza negatiboa) denboraldia mugatzeko
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ardurarik hartu ez badute, betetzat (negatiboa) edo ez-betetzat (positiboa)
eman beharko da baldintza, obligazioaren izaera kontuan izanik, itxuraz
ezarri nahi zen denbora iragan ostean (1.118. art., baldintza negatiboei
buruzkoa soilik; AGE 1984-XII-28koak baldintza negatiboei bakarrik
aplikatzen die, baina AGE 1996-X-5ekoak esplizituki agindua orokortu eta
baldintza positiboei ere aplikatzen die).
2.2. Betetze desegokia edo itxurazkoa
KZeko 1.119. artikuluak ezartzen duenez, "baldintza betetzat emango da,
obligatuak, nahita, hura bete dadin galarazten badu"; horrek honako ideia
hau indartzen du: obligazioaren efikazia (edo efikaziarik eza) ezin da
zordunaren portaeraren esku bakarrik utzi. Aurrez, KZeko 1.115.
artikuluak erabat baztertu du gertakaria burutzea zordunaren
borondatearen esku bakarrik uzteko aukera (aukerazko baldintza
hutsaren mende jarritako obligazioa deuseza da); orain, zordunak
agindutakoak eraginak izatea baldintza burutzearen araberakoa bada,
Kodeak baldintza betetzea galarazten duen obligatuaren jarrera zigortzen
du. Noski, itxurazko betetze hori kontuan hartuko da zordunak baldintza
benetan edo aurreikusitako denboraldian betetzea galarazten badu.
Ahalegina egin arren, gertaera berez eta denbora barruan burutzen bada,
1.119. artikulura jo beharrik ez dago. Gainera, zordunaren portaerak
baldintza betetzea apropos galarazteko asmoa izan behar du (AGE 1989III-6koa); beraz, zordunak egindako edozein portaerak gertakaria
gertatzeko aukerak zeharka murrizten baditu, egitatezko hipotesia ez da
osatuko.
3. Etete-baldintzapeko obligazioaren erregimena
Etete-baldintzapeko obligazioak, hasieran, ziurgabetasun fase bat du
(condicio pendet) beti, eta, ondoren, beste fase bat, abstraktuki azalduta,
desberdina izango dena baldin eta baldintza gisa jarritako gertakaria
benetan gertatzen bada (condicio existit) edo gertaera baldintzatzailea
betiko faltatzen bada (condicio deficit).
3.1. Ziurgabetasun fasea (condicio pendet)
Etete-baldintza bada, 1.114. artikuluak zera dio: "baldintzapeko
obligazioetan, eskubideak eskuratzea... baldintza hori osatzen duen
gertakariaren menpe egongo da". Beraz, gertakaria gertatu edo burutzea
ezinezkotzat jotzen ez den bitartean, obligazioa sortu da (baldintzapean
dagoen loturaz arduratu beharra dute subjektuek), baina, berez, kreditu
nahiz zorrik ez dago oraindik, eta egongo direnik ere ez da ziurra.
Noski, gertakaria gertatzeagatik bakarrik, hartzekodun eta zordun izateko
aukera edo itxaropena dago (batere baino zerbait gehiago eta benetako
hartzekodun zein zordun posizioa baino zerbait gutxiago). Horren
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ondorioz, ordenamenduak, pendente condicione, interesdunen jarduerei
ez die behin betiko eraginik aitortzen, baina baldintzapeko
hartzekodunari, bere eskubidea babesteko, hainbat ekimen egiteko
baimena ematen dio (gero eskubidea eskuratzen badu ere).
Hain zuzen ere, gertakari baldintzatzailea gerta daitekeenez -obligazioa
garbituz-, eta orduan hartzekodunak bere eskubidea baliarazteko, KZeko
1.121.I. artikuluak zera dio: "hartzekodunak, baldintzak bete aurretik,
berea den eskubidea kontserbatzeko egoki diren akzioak egikari ditzake"
(AGEE 1992-II-6, 1993-IX-30 eta 1995-VI-24koak). Esapide horretan ere,
noski, kontuak aurrez ateratzeko jarduerak sartzen dira; bereziki
itxaropena gauza jakina emateko obligazioari buruzkoa bada, gordailu
judiziala eska daiteke (KZeko 1.785-1.788. art.), edo, inskribatutako
higiezina izanik, hala epaileak agindutako besterentzeko debekua
prebentziozko oharpen bidez jasotzea (HLko 42.4. art.), nola
eskuratzailearen alde baldintzapeko titulartasuna jasotzea (HLko 9.2 eta
HEko 51.6. art.) eska daiteke. Baldintzapeko obligazioaren objektua,
egiteko, ez egiteko edo gauza generikoak emateko prestazioa bada,
hartzekodunaren (balizko) eskubidea aurrez babes daiteke berme
zehatzak eskatuz (vid. KZeko 1.825 eta 1.861. art.).
Baina, baldintza ez burutzea eta eskubiderik ez eskuratzea ere posible
denez, "zordunak denbora hartan ordaindu zuena errepika dezake"
(1.121.II. art.: azaldu denez, epeko obligazioetan ezin da errepikatu). Hala
eta guztiz ere, erregela hori interesdunen autonomiaren mende dagoela jo
behar da.
Bukatzeko, komeni da azpimarratzea interesdunek beren itxaropena
besterendu dezaketela: hartzekodunak, bere balizko eskubidea, eta
zordunak, etsi-etsiko bere titulartasuna. Itxura babesteko arau orokorren
arabera erasoezineko eskuratzea kenduta, eskuratzaile berriak bere
posizioa sendotuta edo suntsituta edukiko du, baldintza gertatu edo
behin betiko ezinezko bihurtu bada, besterendutako eskubidea ere
baldintza beraren menpe baitago. Baldintza betetzen bada, baldintzapeko
hartzekodunaren eskubidea (eta haren segidakoena) burutuko da;
zapuzten bada, baldintzapeko zordunaren posizioa (eta eskuratzailearena)
sendotuko da.
3.2. Gertaera baieztatzea (condicio existit)
Baldintza bete (edo betetzat jo: 1.119. art.) bezain laster, ziurgabetasuna
argitu eta obligazioa garbitzen da: orduan, gauza ziurra da lotura
eraginkorra dela (automatikoki eta interesdunen arteko akordio berririk
behar izan gabe). Zalantzarik ez da obligazioak orduz geroztik eta
aurrerantzean (ex nunc) bereak dituen efektuak sortuko dituela (1.114.
artikuluaren hitzetan, eskubideak eskuratzen dira); jakiteko geratzen
dena da efektu horiek atzerantz -obligazioa egin zen uneraino (ex tunc)proiektatu behar diren; hots, betetzeak atzeraeraginkortasuna duen.
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Baiezko erantzuna defendatzea baldintza betetzeak atzeraeragina sortzen
duela onartzea da; atzeraeragin hori, doktrinan, gehiengoak onartu eta,
printzipio moduan, 1.120.I. artikuluak aldarrikatzen du: "ematean datzan
baldintzazko obligazioaren efektuak, baldintza bete eta gero, hura sortu
zen egunera atzera ekartzen dira" (vid. AGEE 1992-II-6, 1993-IX-30 eta
1995-VI-24koak). Egiteko edo ez egiteko baldintzapeko obligazioetarako
ere, atzeraeragina ezartzen da, baina, atzeraeragin hori zehaztea zaila
izanik,
Auzitegiek,
kasu
bakoitzean,
betetako
baldintzaren
atzeraeraginezko efektua erabakiko dute (1.120.III. art.).
Kodeak, gero, eta emateko obligazioetarako bakarrik, atzeraeraginaren
salbuespenak eta ondorioak ezartzen ditu, bereziki fruituei, gauza
galtzeari, narriadurari eta hobekuntzei buruzko esparrua arautuz (1.120
eta 1.122. art.). Aldiz, atzeraeraginak, pendente condicione, baldintzapeko
zordunak zein hartzekodunak egindako xedatze- (edo administrazio-)
egintzetan sortuko dituen ondorioak ez ditu zehazten. Hala ere,
atzeraeraginaren printzipiotik eta gainerako sistematik ondorioztatzen
denez, hartzekodunak bere balizko eskubidearekin egindako negozioak
sendotu eta behin betiko bihurtuko dira (baldintzapeko zordunetik
datorren fede oneko eta kostubidezko eskuratzea babestu behar ez bada
behintzat, orduan gauza galdutzat jo eta ezingo baita berreskuratu: vid.
1.122.2.II. art.), eta, aitzitik, baldintzapeko zordunak egindako xedatzenegozioak (dohaintza, salmenta edo hipoteka) suntsitutzat joko dira
eskuratzaileek erabateko babesa izateko premisa haiek osatzen ez
badituzte. Baldintzapeko zordunak, condicione pendente, emandako
administrazio-egintzak (errentamendua) iraungitzeko ere, printzipio bera
aplikatuko da, hartzekodunak, ordenamenduak babes berezia ematen
duelako, jasan behar dituenak kenduta (vid. KZeko 1.520. art. eta HELko
13.1 eta 3. art.; dagokionean, jarduera hori, zordunak eragindako
narriaduratzat hartuko da: 1.122.4. art.).
Kodeak ezarritako atzeraeragina zehazteari dagokionez, eta interesdunek
besterik hitzar badezakete ere, honako gidabide hauek ateratzen dira
1.120 eta 1.122. artikuluetatik:
A) Etete-aldian jasotako edo sortutako fruituak eta interesak.
Obligazioaren atzeraeraginetik sortuko litzatekeenaren kontra
("hala ere" da 1.120.I. artikuluko bigarren esaldiaren hasiera): a)
obligazioak interesdunei elkarrekiko prestazioak ezartzen badizkie,
etete-baldintza indarrean egon den denboran sortutako fruitu eta
interesak batzuk besteekin konpentsatutzat joko dira; b) obligazioa
aldebakarrekoa bada, zordunak jasotako interesak eta fruituak
bereganatuko ditu, obligazioa sortu zuenaren borondatea
bestelakoa ez bada behintzat (1.120.II. art.).
B) Gauza galdu eta, ondorioz, entregatzea ezinezkoa izatea. Kodeak
jasotako arauak, zor den gauza fisikoki galtzen edo desagertzen
bada aplikatzeaz gain, gauza komertziotik kanpo (desjabetua) edo
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berreskuratu ezinik (hirugarrenaren eskurapena babesten delako)
geratzen bada ere aplikatuko dira. Bada, entregatzeko ezintasunak,
baldintzapeko zordunak burututako portaeraren arabera, ondorio
desberdinak sortzen ditu: a) gauza (zordunak frogatu beharreko)
ustekabeko zein ezinbesteko kasuz galdu bada, obligazioa iraungi
egingo da (1.122.1. art.); b) gauza, pendente condicione, desjabetu
egin bada, jasotako prezioa entregatuz beteko du prestazioa
zordunak; c) gauza zordunaren erruz galdu bada –susmatzen den
erruduntasuna: 1.183. art., zorduna kalte-galerak ordaintzera
behartuta dago (1.122.2. art.; vid. AGE 1998-II-4koa).
C) Narriadurak edo balio-urritzea. Kasu honetan ere, konponbidea
zordunaren portaerarekin lotzen da: a) gauza zordunaren errurik
gabe narriatu bada, balio-urritzea hartzekodunaren kontura izango
da eta horrek gauza dagoen egoeran jaso beharko du (1.122.3. art.);
b) zordunaren erruz narriatzen bada, hartzekodunak aukeratu
dezake ematea galdatzea edo obligazioa suntsiaraztea, kasu bietan
kalte-galeren ordainarekin (1.122.4. art.).
D) Gauzak izandako hobekuntzak. Horien artean, honako hauek
bereizten ditu Kodeak: a) gauza bere izaeraz edo iragandako
denboraz hobetu bada, hau da, zordunak gasturik egin gabe,
hobekuntzak
hartzekodunaren
alde
izango
dira,
inolako
konpentsaziorik gabe (1.122.5. art.); b) hobekuntzak zordunaren
kontura egin badira, hark gozamendunari emandako eskubidea
besterik ez du izango (487 eta 488. art.), hau da: a') hobekuntza
kentzeko eskubidea, ondasunari kalterik egin gabe ken badaiteke;
b') hobekuntzen zenbatekoa, bere kontura diren kalte edo
narriadurekin konpentsatzeko eskubidea (1.122.6. art.; AGE 1998-II4koa).
3.3. Gertaera baldintzatzailerik eza (condicio deficit)
Etete-baldintza aurreikusitako (vid. AGE 1993-X-20koa) edo ezarri nahi
zen denboraldian (vid. AGE 1994-XI-19koa) burutu ez bada, eta jadanik
zalantzarik ez bada gertakaria ez dela gertatuko, obligazioa iraungi egingo
da (1.117. art.). Esapideak aditzera ematen duenez, obligazioa bera,
baldintzapeko lotura gisa, egin zenetik izatez bada (eskubideak oraindik
eskuratzeko baldin badaude ere); halaber, esan daiteke gertakaririk
gertatu ezean obligaziorik ez dela sortzen: baldintzapeko hartzekodunak
ez baitu eskubiderik eskuratuko (vid. AGE 1994-XI-11koa). Berez,
iraungitzen dena hark aurrez duen itxaropena da (AGE 1986-VI-30ekoa),
eta, horregatik, eskubidearen eraginkortasuna babesteko aurrez
hartutako prebentziozko neurriak indargabetuko dira. Halaber, baldintzak
huts egiteak baldintzapeko hartzekodunak emandako xedatze-negozioak
suntsitzea ekarriko du eta baldintzapeko zordunak etete-aldian sortutako
egoerak, berriz, tinkatzea.
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4. Suntsiarazte-baldintzapeko obligazioaren erregimena
Baldintza, obligazioa suntsiarazteko asmoz jarri bada, haren efektuak
azaltzeko, etete-baldintzapeko obligaziorako erabilitako eskema berari
jarrai diezaiokete, kasu horretan gertakaria burutzearen menpe dagoena
jadanik eskuratutako eskubideak suntsitzea edo galtzea bada ere (1.114.
art.), obligazioak efikazia berehala sortzen baitu, suntsitzeak sortuko
dituen efektuak kendu gabe (1.113.II. art.).
4.1. Ziurgabetasun fasea (condicio pendet)
Suntsiarazte-baldintzapeko obligazioak berehala du efikazia; beraz,
prestazioa betetzea hartzekodunak berehala galda dezake eta zordunak
ere hasieratik burutu beharra du. Hala, emateko obligazioetan,
hartzekoduna gauzaren titular bihurtuko da (geroago suntsituta gera
badaiteke ere) eta zorduna itxaropen baten (baldintza betetzen bada,
gauza berreskuratzekoaren) titular izatera pasako da. Laburki esanda,
suntsiarazte-baldintza etenda dagoen bitartean, etete-baldintzapeko
obligazioan gertatzen denaren aldean, interesdunen posizioak aldatu
egiten dira. Horren ondorioz, suntsiarazte-baldintza etenda dagoela,
obligazioa betetzen duenak duen eskubidea ez zapuzteko gertakari
suntsiarazlea gertatzen bada, egokiak jotzen dituen akzioak egikari
ditzake. Gainerakoan, bakoitzak bere titulartasun edo itxaropenez
baliatuta egindako xedatze-negozioak ere du ziurtasunik izango, baldintza
burutzearen arabera sendotu edo suntsitu egingo baita.
4.2. Gertaera baieztatzea (condicio existit)
Gertakari baldintzatzailea gertatuz gero, jadanik eskuratutako eskubideak
suntsitu edo galdu egingo dira, automatikoki eta interesdunen deklarazio
berririk behar izan gabe (1.114. art.). Hemen ere zalantzarik ez da,
efikazia berehala eta etorkizunerantz (ex nunc) galduko dela; baina Kodeak aipatzen duen esapide aukerakoa piztuta: suntsitzea edo galtzeahemen ere argitu beharreko zerbait da suntsiarazte-baldintza betetzeak
atzeraeragina ote duen eta, horren ondorioz, obligazioa sortuz geroztik
izandako efektuak deuseztatu behar ote diren (ex tunc delako efikazia).
Kodeak (interesdunek bestelakorik hitzar badezakete ere) emateko
obligazioei atzeraeraginkortasun osoa emateko joera du (1.123.I. art.) eta
egiteko zein ez egiteko obligazioetan Auzitegiei atzeraeragina leuntzeko
aukera ematen die (1.123.III. art.).
Kodea suntsiarazte-baldintza betetzeari buruz ari denean, legegileak ez
du ezer esaten hura etenda egon den bitartean interesdunek emandako
xedatze-egintzek izango duten zoriari buruz. Baina, etete-baldintza
betetzen den kasurako eman diren irizpide beretatik abiatuz, zera
ondorioztatu behar da (salbuespen berekin): suntsiarazte-baldintza
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burutu
eta
gero,
(aurrez
titular
zen)
baldintzapeko
hartzekodunarengandik zerbait eskuratu dutenak
titulurik gabe
geratuko dira, haren eskubidea suntsitu egiten baita, eta zordunaren
(hasierako) itxaropenaren gainean eratutako eskualdatzeak eta zamak
tinkotu egingo dira.
KZeko 1.123. artikuluak, emateko obligazioei buruz, bakarrik adierazten
du interesdunek baldintza bete ostean jaso dutena itzuli beharko dutela.
Legegileak erabilitako esapideak prestazio nagusia nahiz fruitu eta
interesena itzultzea barneratu baditzake ere, logikoena dirudi prestazio
nagusia bakarrik itzultzea eta fruitu zein interesei etete-baldintzarako
emandako arauak aplikatzea: elkarrekiko obligazioetan, batzuk besteekin
konpentsatu eta aldebakarreko obligazioetan, jasotzaileak bereganatu.
Gauza galdu, narriatu edo hobetu bada, KZeko 1.123.II. artikuluak
esplizituki agintzen du 1.122. artikuluak ezarritakoaren arabera
arautzea, zorduna zein hartzekodunari buruzko erreferentziak egokitu
ostean, hurrenez hurren, lehenengoaren lekuan itzulketa egin behar
duena jarriz eta bigarrenaren tokian itzultzea jasotzeko eskubidea duena
kokatuz.
4.3. Gertaera baldintzatzailerik eza (condicio deficit)
Suntsiarazte-baldintza gisa jarritako gertakaria gertatuko ez dela ziurra
den bezain laster, obligazioa, efektuak sortzen ari dena, sendotu egiten
da; hau da, hark behin betiko efikazia izango du (1.118. art.). Garbitze
horrek ekarriko du, logikoa denez, bere kasuan obligatuak balizko
itzultzea bermatzeko lortutako prebentziozko neurriak indargabetzea eta
beraren itxaropenaren gainean egindako negozioak suntsitzea. Aitzitik,
suntsiaraztearen menpe (lehen) zegoen titularrak egindakoak behin
betiko garbituta geratuko dira.

V. OBLIGAZIO MODALA
1. Sub modo obligazioa eta karga modala
Epemugatutako
eta
baldintzapeko
obligazioetan,
interesdunen
borondateak hitzarmena "egokitzen" du; hau da, interesdunek efektuak
aldi zehatz batean gertatzea nahi dute edo zerbait jakina gertatzen den
kasurako soilik nahi dituzte efektuak; horregatik, loturaren efikazia
geroratu egiten da edo efikazia ez da ziurra. Obligazio sub modo delakoa
sortzeko, berriz, bereizi beharreko bi hitzarmen bildu behar dira: a)
nagusia den lehenengoaren arabera, xedatzaileak zenbait ondasun
ematen dizkio hirugarren bati doan eta modu garbian (dohaintza,
jaraunspena edo legatua); b) baina deklarazio berri baten bidez (zeinak
premisatzat aurrekoaren eraginkortasuna baitu, bigarren hori harekiko
osagarria delako) ondasunak jaso dituena zerbaitera behartzen du, haiek
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modu jakin batean erabiltzeko edo, aldi berean, xedatzaile beraren edo
hirugarren baten alde prestazio zehatz bat egiteko aginduz (vid. AGE 1995VI-15ekoa). Bi hitzarmen horiek osatutako multzoari, teknikoki, sub modo
negozioa edo obligazioa (bere kasuan, dohaintza) deritzo; ondasunak jaso
dituenari ezarritako portaerari berriz, karga, modu edo zama deitzen zaio
(Kodea baldintzaz mintzo bada ere). Jadanik esan denez, modua edo
zama ezartzeak ez du eragozten, ez loturaren indarra, ez sub modo
negozioaren obligaziozko efektuak berehalakoak izatea. Balioz dohaintzan
jasotakoa dohaintza-hartzaileari ezarritako zama baino gutxiagokoa bada,
orduan ere, dohaintza dago, 619. artikuluak gogorarazten duenez.
2. Karga modala beste ezarpen batzuen aurrean
Modua edo zama modala xedatzailearen (kausa izatera iritsi gabeko)
arrazoi soila baino zerbait gehiago da, eta gomendio edo aholku hutsa ez
den beste zerbait da. Arrazoiak, hasteko behintzat, ez du garrantzirik (vid.
AGEE 1988-IV-15 eta 1995-VII-29koak); eta aholkuak edo erreguak ez du
obligaziozko indarrik alor juridikoan, esparru moralean konpromisoa
bada ere. Beste ikuspuntu batetik, zama modala ez da nahasi behar, ez
elkarrekiko
obligazioak
sorrarazten
dituzten
negozioaren
kontraprestazioarekin, argi utzi denez moduaz mintzatzean doako
negozioen esparruan baikaude (izaeraz doakoak dira zama modala egon
arren), ezta berezko baldintzarekin ere (vid. AGEE 1988-III-11 eta V26koak), etetekoa denean xedapenak efikazia izatea gertakaria
betetzearen menpe jarriko bailuke.
Modua bereizteko ezaugarria da, doako tituluzko negozioetatik kanpo
pentsaezina izateaz gain, modua betetzeak ez duela obligazio nagusiaren
efikazia eteten (vid. 797.II. art.) eta hura ez betetzeak ez duela modupean
dagoen doako xedapena ipso iure suntsiarazten (vid. AGEE 1988-III-11 eta
1995-I-31koak). Ordenamendutik ondorioztatzen denez, xedatzaileak argi
eta garbi zehaztu ez badu negozioa baldintzapean edo sub modo jarri den,
interpretatzaileak modua aukeratu eta baldintza baztertuko du:
"Jaraunsletzan emandakoa edo legatua zer den adieraztea, edo
testamentugileak utzitakoari eman beharreko aplikazioa, edo hark
ezarritako zama ez dira baldintzatzat joko, bere borondatea itxuraz hori ez
bada behintzat" (797.I. art., AGE 1990-XI-12koa eta AMAT LLARI).
3. Karga modala betetzea
Zama modala jasaten duenak (agindutakoa legezkoa izanik: legez
kontrako modua jarri gabetzat joko da) xedatzaileak zehaztutako denbora
barruan eta forman hura burutzeko obligazioa eskuratzen du -jasotako
ondare esleipenaz gain-. Modua denbora barruan eta zuzen burutzea
ezinezko bihurtzen bada -obligatuak errurik izan edo ezer egin gabe-,
xedatzailearen borondatera gehien egokitu eta hurbiltzen den eran bete
beharko da (798.I. art.). Baina, zama jasaten duenak errurik izan edo ezer
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egin gabe ere, betetze aukerakorik ere posible ez bada, eta betetzea
interesatzen zaionak modua burutzea eragozten badu, zama modala
betetzat joko da (798.II. art. eta AGE 1997-VII-28koa).

4. Karga modala ez betetzea: liberaltasuna errebokatzea
Kodeak sub modo egindako dohaintza errebokatzea eskatzeko
ahalmenari bidea irekitzea ezartzen dio, zigor gisa, zama modala ez
betetzeari, baldin eta hura leporagarria bada (647.I. art.; 797.II.
artikuluak ere itzulketaz mintzo da, izendatze edo legatu modalaren
inefikaziak sortutako ondorioa baita). Errebokazioa eskatzeko
legitimazioa (ez baita ipso iure gertatzen) dohaintza-emaileari berari
dagokio (beraren jaraunsleek ere eska dezakete, baldin eta
kausatzaileak egikaritzeko aukera izan eta egikaritu gabe utzi ez badu
behintzat: ALBALADEJO), eta, Auzitegiak, benetako ez betetzea egon dela
erabakitzen badu (vid. AGEE 1995-I-31 eta II-11koak), suntsitzea
aginduko du atzeraeraginarekin (647.II eta 797.II. art.).
Garai batean autoreek eztabaidan jartzen bazuten ere, egun gehiengoak
uste du ezen, esleipena errebokatzeko aukera kendu gabe, dohaintzaemaileak berak eta, bereziki, moduaren onuradunak dohaintzahartzaileari ezarritako obligazioa nahitaez betearaztea eska dezaketela.
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8. GAIA: “Obligazioa ordaintzea edo betetzea (I)”
LABURPENA: I. Ordaintzea edo betetzea. -1. Kontzeptua. -2. Funtzioak. -3.
Izaera juridikoa. -II. Betetzearen betekizunak. -III. Betekizun objektiboak. -1.
Osotasuna. -2. Identitatea. -3. Zatiezintasuna edo guztiz betetzea. -IV.
Ordainketaren subjektuak. -1. Solvensa. -2. Accipiensa. -V. Hirugarren batek
ordaintzea. -1. Kontzeptua. -2. Ordaintzen duen hirugarrena. -3.
Hirugarrenak ordaintzeak sortutako efektuak. -VI. Hartzekoduna ez den
pertsona bati ordaintzea. -1. Baimendutako pertsonari ordaintzea. -2.
Itxurazko hartzekoduna. -3. Hirugarren bati ordaintzea. -4. Bankuko kontuan
sartuz ordaintzea. -VII. Kreditu txartel bidez ordaintzea
ARAUDIA: KZeko 1.094.-1.101., 1.156.-1.181., 1.209., 1.210., 1.263., 1.300.1.314., 1.527. eta 1.822. art.; HLko 149. art.

I. ORDAINTZEA EDO BETETZEA
1. Kontzeptua
Obligazioa iraungitzeko eta, azken batean, burutzeko (hartzekodunak
nahiz zordunak nahi duten xedea lortzeko) obligazioa ordaintzea edo
betetzea da erabiltzen den biderik egokiena eta normalena (1.156. art.).
Betetzea zor den prestazioa zuzen eta garaiz praktikan jartzea
(exekutatzea) da, eta hark obligazioa iraungi, hartzekoduna ase eta
zorduna obligaziotik askatzen du.
Betetze kontzeptua mugatzeko, zehaztapen batzuk egin beharra dago:
a) Betetzea, strictu sensu, borondatez egindakoa bakarrik da.
Nahitaez betearaztea, hots, zorduna prestazioa exekutatzera behartzea, ez
da, berez, obligazioa betetzea, aurrez zordunak bere borondatez obligazioa
ez baitu bete (hipotesi hori XIII. gaian azalduko da).
b) Ordaintze eta betetze hitzak, hizkera arruntean sinonimoak ez
badira ere –ordaintzea diru kopuru bat ematea edo emateko prestazioa
(egiteko edo ez egitekoa alboratuz) egitea baita, eta betetzea hori baino
ideia zabalagoa baita-, Kode Zibilak bereizketarik egin gabe erabiltzen ditu
(1.156., 1.822. eta 1.845. art.). Beraz, juridikoki, ordaintzea eta betetzea
baliokideak dira.
c) Esanahi zabalean, zor den prestazioa burutzeko asmoa duen
jarduera guztiari deritzo betetzea, nork burutzen duen kontuan izan gabe
(KZeko 1.158. art.). Esanahi hertsian, hartzekodunaren interesa ase,
zorduna bere zorretik askatu eta obligazioa iraungitzen duen portaera da
betetzea. Alegia, zordunak agindutako portaerak osatzen duen behar
juridikoa hark praktikan jartzea.
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Kode Zibilak esanahi zabalean erabiltzen du betetze hitza,
zordunak nahiz hirugarren batek prestazioa burutzea onartzen baitu
obligazioa betetzat hartzeko (cfr. 1.158. art.).
d) Ordaintzea edo betetzea zor den prestazioa zuzen praktikan
jartzea bakarrik da, obligazioa iraungitzeko, kreditua asetzeko eta
zorduna askatzeko moduan (1.157. art.). Berezko betetzeaz gain, badaude
betetzeko subrogatuak edo ordezkoak (X. gaian azalduko direnak); horiek,
benetako betetzea izan gabe eta horren efektu berdin-berdinak sortu gabe
(horregatik bereizi behar dira), ordaintzeak edo betetzeak sortzen dituen
antzeko ondorioak eragiten dituzte (esaterako, ordainketan ematea, zorra
judizialki kontsignatzea, ondasunak lagaz ordaintzea...).
2. Funtzioak
Obligazioa betetzeak zor den prestazioa praktikan jarri eta obligazioa
iraungitzea dakar (1.156. art.). Beraz, obligazioa iraungitzea betetzearen
berezko funtzio tipikoa da: obligaziozko erlazioa desagerraraztea. Baina,
iraungitze-funtzio horrez gain, ordaintzeak edo betetzeak, obligaziozko
erlazioaren posizio juridiko desberdinak kontuan hartuta, beste bi funtzio
ere baditu: funtzio askatzailea eta funtzio asetzailea.
Funtzio askatzaileak zordunarentzat sortzen den efektua deskribatzen
du. Ordaintzeak zorduna askatzen du, obligaziozko erlaziotik deslotzen
baitu. Obligazio bera oinarritzat hartuta, betetzeak hartzekodunak
geroztik egin dezakeen erreklamazio oro indarrik gabe utziko du.
Funtzio asetzaileak hartzekodunaren posizio juridikoa du abiapuntutzat.
Ordaintzeak edo betetzeak kreditua ase dela adierazten du. Horregatik,
hartzekodunak, ordaintzeko edo betetzeko unean, exekutatutako
portaerarekin ados dagoela adierazi behar dio zordunari (gogoratu alor
horretan hartzekodunak duen betebeharra, hain zuzen, arretaz
jokatzekoa).
Betetzeaz aldarrikatzen diren hiru funtzioak, gehienetan, batera agertzen
dira. Baina, hainbat hipotesitan, bereizita agertuko dira. Esate baterako,
ordainketa (legezko edo hitzartutako) subrogatze bidez egiten den
kasuetan, funtzio iraungitzailerik ez da izango eta zorduna ez da
askatuko, baina kreditu-eskubidea ase egingo da (1.209. eta 1.210. art.);
itxurazko hartzekodunari ordaintzen bazaio, funtzio askatzailea izango
da, baina kreditu-eskubidea asetzeke geratuko da (1.164. art.); eta,
zordunak hirugarren bati ordaintzen badio, funtzio asetzailea ez da guztiz
osatuko (1.163. art).
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3. Izaera juridikoa
Ordaintzearen edo betetzearen izaera juridikoari buruzko eztabaida
(negozio juridikoa den ala ez) klasikoa da doktrinan. Eztabaidaren
mamian dagoen arazoa zordunaren eta hartzekodunaren borondateak
ordaintzeko egintzan garrantzirik duen ala ez zehaztea da (RIVERO
HERNÁNDEZ), hau da, bata zein bestearen borondateak (animus solvendi)
erabaki ditzakeen ordaintzearen eraginak eta ordainketa eraentzeko
arauak.
Ordaintzea edo betetzea, nahitaez burutu beharreko giza portaera, zor
den portaera da (prestazioa bete beharra), baina borondatezkoa eta askea
(ez nahitaezkoa, betetzen ez denean gertatuko den bezala). Ordaintzearen
berezko efikazia ez dator zordunak edo hartzekodunak adierazitako
borondatetik, zor den prestazioa eta exekutatutakoa objektiboki (ez
subjektiboki) egokitzetik baitator; ildo horretan, giza borondatetik at eta
legeak ezarritako moduan sortuko dira efektuak. Borondateak honako
kasu hauetan bakarrik hartuko du parte: betetzeko subrogatu bat
gertatzen bada edo ordaintzeko betekizun objektiboak desbideratzen
badira; kasu horietan, ez da izango ez betetzea, obligazioa aldatzea edo
ordaintzea, eta beste figura juridiko bat izango dugu.
Ordainketa, zor izan eta efektuak ex lege sortzen dituen egintza gisa
eratzea eta obligazioa betetzeko zordunari jarduteko gaitasuna legez
galdatzea (1.160. art.), nahiz hartzekodunak ordainketa konprobatzeko
duen betebeharra ez daude kontrajarrita, negozio juridikorik egon ezean
ere betekizun horiek galda baitaitezke. Hala eta guztiz ere, Espainiako
Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia-doktrinarik badago, zati bat bada ere,
emateko obligazioa betetzea edo ordaintzea negozio juridikotzat hartzen
duenik.

II. BETETZEAREN BETEKIZUNAK
Betetzeko betekizunak hark efikazia osoa sortzeko (Kodeak dioenez,
ordaintzea baliozkoa izateko: 1.160., 1.163. eta 1.165. art.) bildu
beharreko ezinbesteko baldintzak dira. Baliozkoa izateak hemen esan
nahi du betetzeko egintzak berezkoa duen efikazia tipikoa sortzea, alegia,
obligazioa iraungitzea (baliozko ordainketa obligazioa iraungitzen duena
da: BADOSA COLL). Bereizi egin behar dira ordainketa egin edo betetzea
jaso dezaketen pertsonen gaineko betekizunak, hau da, subjektiboak,
agindutako prestazioaren gainekoak -hots, objektiboak- eta prestazioa
egin beharreko inguruabarretatik sortzen direnak:
1. Subjektuei dagokienez, Espainiar Estatuko sisteman, oinarrizko
printzipioa da prestazioa burutzen duen egilea bat zein bestea izateak ez
duela
garrantzirik.
Prestazioa
zehazteko
orduan
zordunaren
inguruabarrak kontuan hartzen dituzten obligazio txit pertsonaletan izan
ezik (vid. 1.161. art.), betetzea edonork burutu dezake, betetzean zein
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obligazioan interesa izan nahiz ez izan, eta zordunak hartutako jarrera
edonolakoa izanik ere (badaki eta onartzen du; badaki eta ez du ezer
esaten; badaki eta ez dago ados; ez daki: 1.158. art.). Hala ere, legezko
betetzea egoteko, ordainketa egin nahiz jasotzen duen pertsonari
gaitasuna eta legitimazioa eskatzen zaio.
2. Objektuaren ikuspuntutik, zehaztasun-printzipio orokorrak
arautzen du obligazioa betetzea. Betetzeak eragina izateko, beharrezkoa
da prestazioa osorik, erabat eta guztiz burutzea.
3. Inguruabarrei dagokienez, prestazioa bete behar da itundu edo
obligaziotik ondorioztatzen den denbora barruan (garaiz) eta lekuan.

III. BETEKIZUN OBJEKTIBOAK
Zehaztasun-printzipioak agindutako prestazioa eta burututakoa
(exekutatutakoa) erabat bat etortzea galdatzen du. Doktrinak, Kodeko
araudiari jarraituz, hiru betekizun bereizten ditu printzipioan: osotasuna
(1.157. art.), identitatea (1.166. art.) eta guztiz betetzea edo
zatiezintasuna (1.169. art.).
1. Osotasuna
KZeko 1.157. artikuluak zera dio: "zorra ez da erabat ordaindutzat joko,
gauza osorik ematen edo obligazioak osatzen duen prestazioa egiten ez
denean baizik".
Osotasuna galdatzeak agindutako prestazio oro guztiz burutzea eskatzen
du. Bestela, osorik ez betetzea litzateke eta, beraz, hartzekodunak atzera
bota dezake (ordaintzeko eskaintza ez onartzea, 1.176. art.), edo betetze
akastuna egongo da.
Osotasuna eskatzetik ondorioztatzen denez, obligazioa ematekoa (zehazki
jabetza transmititzekoa) bada, "gauzaren fruituak" (1.095. art.) edo zor
diren interesak eta "gauzaren osagarri guztiak, aipatu ez badira ere"
(1.097. art.), eman beharko dira. Halaber, handik eratortzen da ematea
egiteko gastuak zordunaren kontura izatea (1.168. art.).
Osotasunak, obligazio nagusia betetzeaz gain, horren menpe dauden
guztiak betetzea ere eskatzen du. Ildo horretatik, Kode Zibilak, printzipio
hori aplikatzeko, hainbat arau jasotzen ditu. Hala, ordainagiria emateari
buruz, zera dio 1.110.1. artikuluak: "hartzekodunak interesei buruzko
erreserbarik egin gabe kapitala jasotzen badu, horiekiko zordunak duen
obligazioa iraungi egiten da" (osorik ordaintzea, kapitala eta interesak
ordaintzea dela uste baita); eta, ordainketak egozteari buruzko arauen
artean, 1.173. artikuluak hauxe agintzen du: "zorrak interesak sortzen
baditu, egindako ordainketa ezingo da kapitalaren kontura egintzat hartu,
interesak estalita geratzen ez diren bitartean".
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2. Identitatea
Identitateak edo berdintasunak exekutatutako portaera eta agindutako
prestazioa erabat bat datozela adierazten du. Printzipio hori, Erromatar
Zuzenbidean, aliud pro alio invito creditori solvi non potest (D. 12,1,2;
Partida 5,14,3) delako formulak ematen du aditzera (ordainketarik ez
dago gauza desberdina -aliud- ematen bada), eta, egun, oraindik
indarrean dago. Betekizun hori aplikatzeko, beharrezkoa da egiteko
obligazioak eta emateko obligazioak bereiztea.
Halaber, egiteko obligazioetan, obligazio suntsigarriak eta obligazio txit
pertsonalak bereizi behar dira. Guztiei 1.166.2. artikuluko printzipioa
aplikatu zaie: egiteko obligazioetan ezingo da egin beharrekoa beste
batekin ordezkatu hartzekodunaren borondatearen aurka. Eta, obligazio
txit pertsonaletan, "zordunaren pertsonaren kalitatea eta inguruabarrak
obligazioa ezartzeko unean kontuan hartu badira", hartzekoduna "ez da
behartuko hirugarren baten eskutik prestazioa ala zerbitzua jasotzera"
(1.161. art.), zordunak betetzat emandako prestazioak identitaterik ez
izatea baita hori.
Emateko obligazioetan (edozein motatakoan: jabetza edo edukitza soilik
entregatzean), identitateak eskatzen du agindutako gauza bera eta ez
beste bat ematea, beste gauza hori entregatu beharrekoa baino
baliotsuagoa bada ere (1.166.1. art.).
Hala ere, hainbat kasutan, salbuespen gisa, identitatearen betekizuna
zehaztu eta orraztu egin behar da:
-Ahalmenezko obligazioan, hartzekodunak zordunari facultas
solutionis delakoa eman badio, onartzen da zordunak obligazioa
betetzea beste prestazio bat eginez.
-Obligazio generikoan, 1.167. artikuluak zehazten duenez,
gauzaren kalitatea eta inguruabarrak adierazi ez badira, erdi
mailako kalitatekoa emanez beteko da obligazioa.
-Diruzko obligazioan, moneta mota hitzartu eta moneta hori
entregatzea posible ez bada, baliokide den ‘pezeta’ (egun, euro)
kopurua entregatuz beteko da obligazioa (1.170.1. art.).
-Diruzko obligazioetan ere obligazioa ordaintzeko baliabide gisa
ordainkizun-agiriak, letrak, txekeak, balore-tituluak (banku-dirua,
eskrituratutako dirua edo libratutako dirua) ematen badira,
berezitasunik badago. Obligazioa ordaintzeko baliabide gisa
merkataritzako
balore-tituluak
ematen
badira,
obligazioa
iraungitzeko, hartzekodunak onartu egin behar du, dirua ez den
beste zerbait eman eta, hain zuzen, ordainketak identitatearen
printzipioari jarraitu behar dionez, hartzekodunak atzera bota
baitezake. Hartzekodunak haiek ematea onartzen badu,
betetzearen efektuak ere ez dira zuzenean sortzen, ordezkatzen
dutena benetako diru bihurtu arte itxaron behar baita; horrelakorik
gertatu ezean, hartzekodunak zor den diru kopurua ematea galda
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dezake. Bihurketa hori gertatu bitartean, obligaziotik sortutako
betetze-akzioa etenda geratuko da (1.170.3. art.). Dena den, diru
bihurtzea posible ez bada hartzekodunaren erruz (esaterako,
titulua suntsitu duelako edo dirutan ordaintzea lortzeko bere esku
dauden akzioak egikaritu ez baditu), ordaintzearen zein betetzearen
efikazia zuzenean sortuko da (1.170.2. art.).
3. Zatiezintasuna edo guztiz betetzea
KZeko 1.169. artikuluak zera dio: "kontratuak esplizituki baimentzen
duenean izan ezik, ezingo da hartzekoduna behartu obligazioa osatzen
duten prestazioak zatika jasotzera. Hala ere, zorrak zati likidorik
baduenean, hartzekodunak galdatu eta zordunak egin dezake
lehenbizikoaren ordainketa, bigarrena likido bihurtu dadin itxaron gabe".
Zatiezintasunak prestazio osoa batera bete behar dela esan nahi du;
hartzekodunak prestazioa jasotzeko eskubidea du eta, beraz, ezin da
zatikatu ez hainbat alditan, ez hainbat zatitan (obligazioa betetzeko
objektua zatigarria edo zatiezina izateak ez du inolako garrantzirik).
Zatiezintasunaren printzipioa ez da aplikatuko obligazioan subjektu anitz
badago. Horietan, obligazioaren ordainketa zatitzea egokia den ala ez
zehazteko, beren erregimen juridiko berezia izan behar da kontuan (XV.
gaian azalduko da).
Aldizkako prestazioak edo errentak entregatu beharra sorrarazten duten
obligaziozko erlazioetan, printzipioa prestazio bakoitzari bere aldetik
aplikatuko zaio. Hala, 1.110.1. artikuluak hauxe dio: "hartzekodunak
kapitala interesei buruzko erreserbarik egin gabe jasotzen badu, horiekiko
zordunak zuen obligazioa iraungi egiten da" (bestelako borondaterik egon
ezean, epe horiek hala zegokionean ordaindu zirela ulertzen baita).
Ondorioz, ordainketa partziala posible da esplizituki hitzartu bada edo
hartzekodunak baimentzen badu.

IV. ORDAINKETAREN SUBJEKTUAK
Ordainketa egiten duena -solvens deritzona- eta ordainketa jasotzen
duena -accipiens deritzona- bereizi behar dira.
1. Solvensa
Betetzea burutzen duenaren (solvens delakoaren) gaitasuna eta
legitimazioa zehazteko, beharrezkoa da bereiztea zer gertatzen den
emateko obligazioetan eta egiteko obligazioetan.
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a) Emateko obligazioak: jabetza (edo beste eskubide erreal bat)
transmititzen duten obligazioak eta edukitza ematen duten obligazioak
bereizi behar dira.
1) Jabetza transmititzen duten obligazioak: 1.160. artikuluak
zehazten duenez, "emateko obligazioetan, ordaintzeak ez du
baliorik izango, zor den gauza xedatzeko askatasunik eta
besterentzeko ahalmenik ez duenak ordaindu badu". Hala,
ordainketa egiteko honako hau eskatzen da, batera eskatu ere:
a) jarduteko gaitasuna izatea, hau da, adinez nagusia izan eta
ezgaitua ez egotea, eta b) zor den gauzaren gainean xedatzeko
ahalmena izatea, hau da, transmititu nahi den eskubidearen
titularra izatea eta haren gainean inolako mugarik ez egotea, ez
legezkorik ez borondatezkorik. Behar den jarduteko gaitasunik
edo xedatzeko ahalmenik gabe egindako ordainketak ez du
baliorik; hots, efekturik gabe utz daiteke.
KZeko 1.160. artikuluaren bigarren zatiak zera gehitzen du:
"halere, diru kopurua edo gauza suntsigarria ordaindu bada,
fede onez gastatu edo kontsumitu duen hartzekodunaren kontra
ezingo da errepikatu". Hau da, xedatzeko ahalmenik nahiz
jarduteko gaitasunik izan ez arren, emandako gauzak dituen
ezaugarriak direla-eta, zordunak hartzekodunari emandako
gauza berak itzultzea ezin dio eskatu, fede ona egon bada.
Hartzekodunaren fede ona, kasu horretan, solvens delakoak
gaitasunik edo xedatzeko ahalmenik ez zuela ez jakitea da. Hala
ere, horrek ez du esan nahi transmisioa erasoezina denik. Adin
txikiaren edo ezgaituaren ordezkariak (edo haiek beren gaitasun
osoa lortzean) obligazioa eratu duen negozioaren aurka egin eta
entregatutako balioa itzultzea lor dezake.
2) Edukitza transmititzeko obligazioak: Kode Zibilak gaitasunari
eta legitimazioari buruzko arau berezirik ez du jasotzen; beraz,
jarduteko gaitasunari buruz ezarritako arau orokorretara jo
beharko da.
Edukitzaile izateko, jakina da nahikoa dela gaitasun juridikoa
izatea, baina, edukitzatik eratorritako eskubideak egikaritzeko,
beharrezkoa da jarduteko gaitasuna; 443. artikuluak dioenez, "adin
txikikoek eta ezgaituek gauzen edukitza eskuratu dezakete, baina,
edukitzatik haien alde sortzen diren eskubideak erabiltzeko,
ordezkari legitimoen laguntza behar dute". Hortik ondorioztatzen
denez, edukitza emateko, beharrezkoa da jarduteko gaitasuna
izatea eta, jarduteko gaitasunik ezean, legezko ordezkariak eman
beharko du edukitza. Legitimazioari dagokionez, edukitza
entregatzeko ere, nahikoa da aurrez edukitzaile izatea besterik
gabe, gauza ematen duenak edukitzeko eskubiderik duen ala ez
(edukitzeko legitimazioa ematen duen eskubidearen titular den ala

129

ez) kontuan izan gabe. Hala, edukitza emanez obligazioa betetzeko,
errentatzaileari ez zaio jabe izatea eskatzen.
b) Egiteko obligazioak: horietan ere ez dago arau berezirik; beraz,
jarduteko gaitasunari buruzko arau orokorretara jo eta agindutako
jarduera motara egon beharko da. Hortik ondorioztatzen denez, adin
txikikoak edo ezgaituak bere gain hartutako obligazioa deuseztagarria
izango da (293., 1.263. eta 1.301. art.), beren kabuz egin dezaketen
obligazioa ez bada behintzat. Legezko ordezkariak berretsi edo aurka egin
dezake eta, adin txikikoak edo ezgaiak berak ere aurka egin dezake
gaitasuna osoa eskuratzean (1.304. eta 1.314.2. art.).
Egiteko obligazioari aplikatutako arau berak aplikatu dira obligazioa ez
egitekoa bada.
Ordainketa zordunak berak egin dezake, hirugarren pertsona batek
(1.158. art.) edo zordunaren legezko edo borondatezko ordezkariak,
obligazioa txit pertsonala ez bada behintzat, horietan, hain zuzen ere,
obligatutako pertsonak berak egitea eskatzen baita (1.161. art.).
2. Accipiensa
Kode zibilak dioenari jarraituz, "obligazioa noren alde eratu den, hari egin
beharko zaio" ordainketa (1.162. art.). Beraz, ordainketa jasotzeko
legitimatutako pertsona egiteko garaian hartzekodun den hura izango da.
Alegia, kreditua beste norbaiti laga bazaio, hura eskuratu duenaren
aurrean bete beharko da obligazioa. Mortis causa oinordetza egon bada,
ordainketa jasotzeko legitimatuak hartzekodunaren jaraunsleak dira
(1.257.1. art.), eta, inter vivos izan bada (kredituak lagatzea), lagapenhartzaileari edo kreditua eskuratu duenari ordaindu beharko zaio. Baina,
kreditua inter vivos laga bada, zordunak lagapenaren berri izan ez eta
hartzekoduna zenari ordaintzen badio, ordainketa zuzen egin dela jotzen
da, baldin eta jatorrizko hartzekodunari (kreditua laga duenari) ordaindu
bazaio (1.527. art. eta HLko 149. eta HEan bat datozen artikuluak).
Ordainketa jasotzeko, ondasunak administratzeko gaitasuna izatea
nahikoa da (1.163.1. art.). Ondasunak administratzeko gaitasuna dute:
ezgaitu gabeko adin nagusikoek; ezgaitutako adin nagusikoek, beren
ondasunak administratzeko mugarik jarri ez bazaie (muga hori jasan
dezakete
zarrastelek,
konkurtsopekoek
eta
kiebrak
jotakoek);
emantzipatutako adin txikikoek, eta hamasei urtez gorakoek, baldin eta
beren lan edo industriarekin eskuratutako ondasunak badira (164.3.
art.).
Ondasunak administratzeko gaitasunik ez duenari ordaintzen bazaio,
ordainketa baliozkoa izango da (obligazioa iraungiko du) "onerako izan
zaion heinean" bakarrik, hau da, ordaintzeak hartzekodun ezgaiari
onurarik sortu (kreditua ase) badio. Ordaintzeak probetxurik sortu duela
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frogatzea ordainketa egin duenari dagokio. Onurarik sortu ezean,
ordainketa baliorik gabea izango da eta legezko ordezkariak efektu
iraungitzailearen aurka egin dezake.
Hasiera batean, badirudi xedapen horren aurreikuspena eta 1.304.
artikulua kontrajarrita daudela, azken horrek, kontratugileetako batek
gaitasunik ez izateak egintza juridikoa deuseza izatea eragin eta ezgaiak
jasotako gauza zein prezioarekin aberastu dena bakarrik, ez besterik,
itzultzeko obligazioa duela adierazten baitu. Berez, ez dago kontraesanik.
Ordainketa baliozkoa da (obligazioa iraungitzen du) onurarik sortzen
badu (1.163. art.), baina horrek ez du esan nahi obligazioen iturri den
negozioaren aurka egiteko aukera kendu denik; horrela, negozio horren
aurka egiteko akzioa egikaritu eta baliorik gabetzat jotzen bada,
deuseztasunaren erregelak jokoan sartuko dira, itzultzea arautzeko
(1.304. artikuluan xedatutakoa).
Gainera, accipiensak kredituaz xedatzeko aukera izan behar du; alegia,
kredituak berea eta mugatu gabea (askea) izan behar du. Hala, "zordunari
zorra atxikitzea judizialki agindu eta gero, hark hartzekodunari egindako
ordainketak ez du baliorik izango" (1.165. art.). Horretarako, beharrezkoa
da zordunari jakinaraztea kreditua atxiki behar duela; bestela, horren
berri izan ez eta ordaintzen badu, obligazioa zuzen beteko du. Kreditua
atxiki beharra sortzen duten kasuak bahiketa edo gordailu judiziala dira,
besteak beste, (1.785. eta 1.786. art.) epaia exekutatzean ondasunak
bahitzea (PZLko 584. eta h. art.) eta prebentziozko bahitura (PZLko 727.
art.).

V. HIRUGARREN BATEK ORDAINTZEA
1. Kontzeptua
Obligazio-zuzenbidean, honako printzipio hau ezarri da: ez du batere
garrantzirik prestazioaren egilea nor den. Zordunak beti prestazioaz
erantzuten du, baina ez du berak halabeharrez egilea izan behar (1.158.1.
art.). Salbuespen bakarra obligazio txit pertsonalek osatzen dute (1.161.
art.).
Hirugarren batek ordaintzeak, askotan, ez ditu ordainketaren funtzio
guztiak betetzen: funtzio iraungitzailerik ez da izaten subrogatzea
gertatzen bada (1.159. eta 1.210. art.), eta askatzailerik ere ez da izango,
kredituak bizirik jarraitzen badu; baina kreditua asetzeko funtzioa beteko
da, hain zuzen ere, hartzekodunaren interesa asetzen delako.
Ordainketa egiten duen pertsonak ez, baina zordunak jadanik azaldutako
betekizun objektiboak bete beharko ditu.
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2. Ordaintzen duen hirugarrena
Hirugarren batek egindako ordainketak azaleratzen duen lehenengo
arazoa hirugarrena nor den zehaztea da. Hirugarrena izateko eskatzen
diren ezaugarriak honako hauek dira (BADOSA COLL):
1) Hirugarrena zorduna da, baina ez zordun bakarra: hasteko,
obligaziozko erlaziotik kanpo dagoen pertsona oro hirugarrena da.
Hala ere, baieztapen hori ñabartu egin behar da; izan ere, norbait
obligaziozko erlazioan zorduna bada, baina ez bakarra, hirugarrena
ere bada (1.158., 1.159. eta 1.210. art.). Esaterako, subjektu anitz
izan eta solidaritatearen erregimenpean egon: zordun solidario
bakoitza, aldi berean, zorduna eta (berari ez dagokion zorraren
zatiarekiko) hirugarrena da, ez baita obligazioaren zordun bakarra.
Gauza bera gertatzen da zorduna eta fidatzailea batera badaude
obligazioan (1.822. art.).
2) Ordaintzeko erabateko legitimazioa du hirugarrenak. Izaeraz
legezkoa den ordainketa egiteko baimen orokor hori 1.158.
artikuluak ezartzen du (eta 1.894. artikuluak errepikatzen).
"Ordainketa edozein pertsonak egin dezake, obligazioa betetzeko
interesa izan ala ez" (1.158.1. art.).
Horrela, ordaintzeko legitimazio berezia eta partikularra izateak
hirugarrena izatea baztertzen du. Ez dira hirugarrenak, beraz:
zordunaren ordezkaria (legezkoa zein borondatezkoa), mandatuhartzailea eta kudeatzaile ofiziosoa (dominus delakoak kudeaketa
berresten dion unetik). Horiek guztiek, gainera, ordaintzen duen
hirugarrenak baino jarduera zabalagoa egiten dute besteren
negozio-eremuan.
Erabateko legitimazio hori ikusita, eta hirugarrenak ordaindu
badu, zordunak horren berri izan eta esplizituki nahiz isilbidez
(aurka egiten ez badu) onar dezake (1.158. eta 1.210.2. art.),
ordainketaren berri izan gabe egon daiteke (1.159. art.) edo
ordainketari aurka egin diezaioke (1.158.3. art.). Zordunak har
dezakeen jarrera desberdina kontuan izango da ordainketaren
efektuak zehazterakoan.
3) Hirugarrenak obligazioa betetzeko interesa izan dezake edo
ez. Obligaziozko erlazioari dagokionez, 1.158.1 eta 1.210.
artikuluetatik ondorioztatzen denez (ordainketa hirugarrenek
egindako kasuak jasotzen baitituzte), honelakoa izan daiteke
hirugarrenaren egoera:
a) Obligaziozko erlazioan inolako interes zehatzik ez izatea.
Kasu horretan ere, ordaintzeko legitimazioa du hirugarrenak
(1.158.1. art.) eta, ordainketaren efikazia zehazteko, ordainketa
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onartzeko zordunaren borondate esplizitua edo esan gabekoa
kontuan har daiteke (1.159. eta 1.210.2. artikuluetako hipotesia).
b) Obligazioan interesa izatea, hain zuzen obligazioari bizirik
eusteko interesa (1.210.1. artikuluko kasuan gertatzen da:
hirugarrenak lehentasunezko kreditua eskuratzen du bere kredituposizioa sendotzeko edo indartzeko).
c) Obligazioa betetzeko interesa izatea. Hori gertatuko da
hirugarrena obligazioaren zati batean zordun (zordunkide) bada
(esaterako, fidatzailea edo zordun solidarioa izatea: 1.210.3. art.).
4) Hirugarrenak, jarduteko orduan, argi utzi behar du
obligaziozko erlazioarekin zerikusirik ez duela; horretarako,
guztiz edo partzialki (zordunkidea bada) besterena den obligazioari
egotzi beharko dio ordainketa. Besterentasuna adierazteko, honela
egingo da ordainketa:
a) "Beste norbaiten kontura" (1.158.2. art.), hau da,
zordunaren baliagarritasunerako edo onurarako, zorduna bera
balitz bezala (kasu horretan, zordunaren interesa izango da
kontuan); edota, gainera,
b) "Zordunaren izenean" (1.159. art.), baina ez zordunaren
baliagarritasunerako edo onerako, ordaintzen duen hirugarrenaren
intereserako baizik (ordaintzen duenaren interesa hartuko da
kontuan).
Ordainketa, beti, besteren kontura egin beharko du hirugarrenak,
nahitaez zordunaren izenean egin beharrik ez badu ere.
5) Hirugarrenak, beti, animus solvendi delakoaz jardun behar
du, hau da, besteren zorra ordaintzeko asmoarekin, beraren
interesa zein zordunarekin duen erlazioa edonolakoa izanik ere.
Hirugarrenak bere kontura jardun eta zorduna delakoan zorra
ordaintzen badu, zor ez dena ordaintzea dago eta ez hirugarrenak
ordaintzea.
3. Hirugarrenak ordaintzeak sortutako efektuak
Hirugarrenak ordaintzeak beti kreditua asetzen badu ere, ez du beti
obligazioa iraungiko; obligazioak bizirik jarrai dezake, hartzekodun
hasierakoa ez eta beste pertsona bat izango bada ere. Kasuen arabera,
efektua da obligaziozko erlazioa iraungi eta zordunarentzat obligazio berri
bat sortzea –ordaindu duen hirugarrenak hari eska diezaiokeena-, edo
kredituan subrogatzea.
1) Ordaindutako obligazioa iraungitzeak, zordunaren lepora eta
ordainketa egiteko orduan kontuan izandako interesen eta zordunaren
jarreraren arabera, eduki desberdineko obligazio berri bat sorrarazten du.
Hirugarrenak:
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-"Ordainketak balio izan diona" bakarrik erreklamatu ahal izango
dio zordunari, "haren borondate esplizituaren aurka" ordaindu
badu (1.158.2 eta 3. art.). Horri aberasteko akzioa edo akzio
baliagarria deritzo. Zordunak hirugarrenaren ordainketari aurka
egin diezaioke, obligazioa gutxitu edo, hala dagokionean, iraungi
zezakeen salbuespena hartzekodunari aurkatzeko aukera izan eta
hirugarrenak ordaintzeak ez badio batere onurarik ekarri;
horregatik, zordunak berak ordaindu balu, benetan ordainduko
lukeena bakarrik erreklamatu ahal izango dio hirugarrenak
zordunari.
-Itzultzeko akzioa izango du: "ordaindu duena zordunari
erreklamatzeko" akzioari (1.158.2. art.) zordunak esplizituki aurka
egin ez badio (ordainketaren berri izan, izan ez edo onartzen badu
ere). Akzio horrekin, betetzeko egin behar izan diren gastuak ere
itzultzea eska dezake (1.168. art.).
2)
Ordainketan
subrogatzeak
hirugarrena
hasierako
hartzekodunaren lekuan jartzea dakar, obligaziozko erlazio berari eutsiz,
eta, hala dagokionean, nahasketaren efektuak alde batera utziz (1.212.
art.); ordaindutako obligazioa ez da iraungiko, besterik gabe
hartzekoduna aldatzen delako. KZeko 1.159. artikuluaren arabera,
hirugarrenak "behartu dezake hartzekoduna bere eskubideetan
subrogatzera", baldin eta zordunari egotziz eta zordunak jakinda
ordaindu badu.
Subrogatzea dago KZeko 1.210. artikuluko kasuetan, legeak susmatu edo
ustekizuna duenean, legezko subrogatzean eta alderdiek borondatez
(hitzartutako subrogatzea) ezartzen dutenean (1.209. art.).

VI.
HARTZEKODUNA
ORDAINTZEA

EZ

DEN

PERTSONA

BATI

Atal honetan aztertzen den ordainketa, in genere, hartzekoduna ez den
pertsona bati egin zaiona da. Hori gerta daiteke baimendutako pertsonari,
itxurazko hartzekodunari edo hirugarren bati egin zaiolako ordainketa.
1. Baimendutako pertsonari ordaintzea
KZeko 1.162. artikuluak zera dio: "ordainketa egin beharko zaio
pertsonari, zeinaren onerako obligazioa sortu baita, edo haren izenean
jasotzeko baimenduta dagoen beste bati".
Hartzekoduna ez den pertsonak duen baimena ordezkaritzatik etor
daiteke edo, besterik gabe, ordainketa jasotzeko legitimazio soila izan
dezake.
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Hartzekoduna adin txikikoa edo ezgaitua izan eta zorra kobratzeko
legezko ordezkariak jardun behar badu, ordezkaritzako baimena dago.
Borondatezko ordezkaritza ere posible da: hartzekodunak bere izenean
aritzeko ahalordetu dezake norbait, baldin eta emandako ahalordea
kasuko obligaziorako nahikoa bada. Kasu bietan, ordainketa zuzenean
hartzekodunari berari egingo balitzaio bezala izango da.
Ordezkaritzarik gabeko baimenean (berez 1.162. artikuluak jasotzen duen
kasuan), pertsonak, ordezkaritzarik egon gabe, ordainketa jasotzeko
legitimazioa besterik ez du. Ordainketa jasotzeko baimen hori honelakoa
izan daiteke:
-Legezkoa: legeak esplizituki ezartzen badu (esaterako, 1.771.
artikuluan jasotako kasua).
-Borondatezkoa: ordainketa jasotzeko bereziki izendatutako
pertsona. Hori ez da kreditu-eskubidearen titularra eta, horren
ondorioz, ezin du galdatu edo erreklamatu, eta obligazioaren
onuraduna ere ez da. Baimendutako pertsona horri adiectus
solutionis causa (edo gratia) deritzo eta hartzekodunak eta
zordunak batera izenda dezakete (orduan, ondoren edozein
aldaketa egiteko, ados jarri beharko dute) edo hartzekodunak
berak, baina edozein aldaketa zordunari jakinarazi beharko dio.
Doktrinan, zenbaitzuek ordaintzeko adierazitakoa deitzen diote
egoera horri
2. Itxurazko hartzekoduna
KZeko 1.164. artikuluaren arabera, "kredituaren edukitzan dagoenari fede
onez egindako ordainketak zorduna askatuko du".
Berez, hor, esanahi ekonomikoa eta ez-juridikoa duen ordainketa dago
(RIVERO HERNÁNDEZ), benetako hartzekodunak kreditua accipiensari
erreklama baitiezaioke, baina zorduna obligaziotik askatuko du, bere
portaera zintzoa babesteko araua baita (favor debitoris printzipioaren
aplikazioetako bat da): zordunak, fede onez, ordainketa jasotzen duena
edo kreditua galdatzen diona hartzekodun legitimoa dela uste du.
Kasu horretan, zorduna obligaziotik askatzeko, beharrezkoa da honako bi
betekizun hauek batera gertatzea:
a) Solvensa fede onekoa izatea. Hau da, ez zekiela ordainketa
jasotzen zuen pertsona ez zela hartzekoduna, eta zentzuzko
arrazoiak zituela kontrakoa pentsatzeko. Fede ona ez da ustekizuna
izaten eta, beraz, ordaintzen duenak frogatu behar du fede ona
bazegoela.
b) Kreditua edukitzea. Esanahiez ez da benetako edukitza (cfr. 430.
art. eta hur.); hemen, kreditua edukitzeak esan nahi du modu
hautemangarri eta sinesgarrian hartzekodun gisa jarduten duena
itxuraz hartzekodun gisa agertzea, zilegitasunez ez bada ere. Hala,
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itxurazko jaraunslea, kredituaren lagapen-hartzailea transmisioa
deuseztatu ostean, irregularra gertatuko den balio-tituluaren
edukitzailea...
Hartzekodun legitimoak jo dezake itxurazko hartzekodunaren aurka
horrek kobratu duen hura berreskuratzeko, baina zordunari ezin dio ezer
ere erreklamatu. Doktrinan, akzioari buruzko eztabaida dago: batzuek
diotenez, bidegabeki aberastea da (DÍEZ-PICAZO eta BERCOVITZ) eta, beste
batzuen iritziz, berriz, zor ez dena kobratzeari buruzko arauak (1.889. eta
1.895. art.) aplikatu behar dira (RIVERO HERNÁNDEZ eta AGE 1965-III11koa).
3. Hirugarren bati ordaintzea
Zera aurreikusten du 1.163.2. artikuluak: "Era berean, hirugarren bati
egindako ordainketa baliagarri izango da hartzekodunaren onerako
bihurtu den heinean".
Obligaziozko erlaziotik kanpo dagoena hirugarrena da; baina, itxurazko
hartzekoduna eta ordainketa jasotzeko legitimazioa duena ez dira
hirugarrenak.
Ordainketa baliozkoa izatea eta, beraz, obligazioa iraungitzea eta zorduna
askatzea, hartzekodunarentzat duen baliagarritasunaren menpe daude.
Ordainketak balioa izango du hartzekodunarentzat, nolabait ere,
ordainketa hori probetxuzko gertatzen bazaio. Hartzekodunarentzat
baliagarria izan dela zordunak frogatu behar du. Baliagarritasunik ezean,
zorduna ez da askatzen obligaziotik, eta hartzekodunak galda diezaioke
hari obligazioa betetzea.
4. Bankuko kontuan sartuz ordaintzea
Ordaintzeko modu horri buruzko araudi berezirik ez dago, ez alor
zibilean, ez merkataritzako eremuan ere. Modu horretan egindako
ordainketa aurrez ikusitako kasuren batean sar daiteke:
a) Kreditu Entitatea adiectus solutionis gratia delakoa izan daiteke,
alegia, ordainketa jasotzeko izendatutako pertsona. Hori gertatuko
da ordainketa modu horretan egingo dela adierazi bada.
b) Edo, adierazpenik egon ezean, Kreditu Entitateak kredituaren
edukitza badu, itxurazko hartzekodunari, edo hartzekodunarentzat
baliagarri den hirugarrenari ordaintzea izango da (hartzekodunaren
bankuko kontuan sartuko baita ordainketa).
Jurisprudentziazko doktrinak ulertu duenez (AGEE 1945-IV-27, 1948-XI26, 1983-VI-22, 1984-X-2 eta 1987-IX-30koak), hartzekodunak kontu
korrontea ireki eta hori argitaratu, edo idazpuru, gutun nahiz mezuetan
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adierazten badu, "zentzuzkoa da pentsatzea aipatutako entitateak
ordainketa jasotzeko baimena duela, eta obligazioa iraungitzeko erabil
daitekeen ordaintzeko modu desberdinetako bat dela, baldin eta
hartzekodunak, ordainketaren legezko betekizunak ez betetzeagatik,
atzera botatzen ez badu(...)".
Hartzekodunaren kontuan dirua sartze hutsak ez du esan nahi
ordainketa onartzen denik, baldin eta ordainketa ohiko moduan egiten
denetako bat ez bada. Doktrinak ulertzen duenez, hartzekodunak eta
zordunak alderdi horri buruzko hitzarmenik egin ez badute ere,
ordainketa baliozkotzat hartu behar da, hartzekodunak diru sartu
izanaren berri izan eta, aurka agertu behar izanda, ezer ere esaten ez
badu.
Ordaintzeko modu horretan azaltzen den beste arazoa hartzekodunak
ordainketa atzera botatzeko moduari buruzkoa da. Beharrezkoa al da
zordunari berri ematea edo nahikoa da Kreditu Entitateari jakinaraztea,
besterik gabe? Fede onaren printzipioak zordunari berri ematea galdatzen
ez badu, Finantza Entitateari jakinaraztea berez nahikoa dela jotzen da.
Zordunak kontuan sartutako diru kopurua zor zena baino gutxiago bada,
hartzekodunak gainerakoa erreklamatzeko eskubidea izango du.

VII. KREDITU TXARTEL BIDEZ ORDAINTZEA
Kreditu-txartel bidez ordaintzea diruzko obligazioak betetzeko bakarrik
erabiltzen da. Ordainketa horretan, zordunak (txartelaren titularrak),
eskuratutakoaren (gauza zein zerbitzuaren) prezioa ordaintzeko,
hartzekodunari (merkataritzako entitateari) txartela eman eta beharrezko
eragiketak eta egiaztapenak egingo dira. Zorra entitateari ordainduko zaio
txartelaren titularraren bankuko kontuari kargatuz.
Dokumentu horietako bat (plastikozko dirua edo diru inteligentea)
emateak sortzen dituen ondorio juridikoak zehazteko, eta ondorio horiek
eta betetzeak sortzen dituenak bat datozen ala ez ikusteko, beharrezkoa
da bereiztea, batetik, oinarrizko txartel motak, teknikoki denak ez baitira
kreditu-txartelak, eta, bestetik, bakoitzak ordainketa egiteko erabiltzen
duen modua.
Komeni da adieraztea hartzekodunak (merkataritzako entitateak)
ordainketarako baliabide gisa txartela onartu beharra daukala baldin eta,
txartela baliozkoa izanik (erabiltzeko epea bukatu gabe badu edo
erretiratu gabe badago), aurrez, Kreditu Entitatearekin edo txartela
kudeatzen duenarekin nahiz zordunarekin lotzen duen kontratuzko
erlazioaren arabera, horretara obligatu bada; ordaintzeko sistema horri
atxikitako establezimendua da eta, gainera, zeinu adierazle bidez kondizio
hori publiko egiten du. Ordaintzeko sistema horri atxiki gabeko entitateak
txartela onartu beharrik ez du eta atzera bota dezake.
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a) Berezko kreditu-txartelak. Horietan, Finantza Entitateak (txartela
eman edota kudeatzen duenak) txartelaren titularraren zorrak
ordaintzeko obligazioa hartu du, kreditua eman baitio (itundutako
kopururaino, beharrezko kopuruak aurreratzea edo mailegatzea).
Txartelaren titularrak txartela ematean, obligazioaren zordun berria
-Entitatea- izendatzen da eta establezimenduak, obligazioa
kobratzeko, horren aurka jo beharko du. Zorduna -txartelaren
titularra- zorretik askatuta geratzen da, baina zorrak bizirik
iraungo du Entitatearen eta establezimenduaren artean. Zorra
behin betiko iraungiko da zordun berriak -Entitateakhartzekodunari -establezimenduari- ordaintzen dionean.
Horrekin batera, kontuan izan behar da txartelaren titularraren eta
Entitatearen arteko obligaziozko erlazioa. Horren arabera, titularrak
txartelaren Entitateari mailegatutakoa itzuli beharko dio, biak
lotzen dituen kreditu-txartel kontratutik eratorritako epean eta
baldintzetan.
b) Zor-txartelak. Zor-txartelen bidez (kutxa irekia edo etengabearen
bidez), bankuko kontuaren titularrak xeda dezake kontuan duena,
eragiketak eginda eskura jarritako tresna automatikoak erabiliz eta
merkataritzako entitateetan ere ordainketak eginez, azken horiek
Kreditu Entitatearekin hitzartu txartela erabili ahal izatea badute.
Txartelak bankuko kontua ordezkatzen du, hau da, Kreditu
Entitateak ez du mailegurik ematen, titularrak eskuratutako gauza
zein zerbitzuak ordaintzeko txartela ematen duenean, berehala eta
automatikoki diru kopurua transferitzen da txartelaren titularraren
kontutik merkataritza-entitatearen kontura. Beraz, eskudirua
entregatu ordez eta baliabide elektroniko eta automatikoak
(informatikoak) erabiliz, banku-kontuetan ordaintzeko eta
kobratzeko eragiketa-oharrak jasoko dira.
Arau orokor gisa, txartelaren titularraren (zordunaren) eta
merkataritzako entitatearen (hartzekodunaren) artean efikazia
iraungitzailea, askatzailea eta asetzailea izango du ordainketak, eta
efikazia hori berehala gertatuko da gainera.
c) Erosketa-txartelak. Merkataritzako enpresek beren bezeroei
emandako txartelak dira, beren establezimenduetako ondasunak
eta zerbitzuak eskuratzea errazteko.
Erosketa-txartelak, kasu honetan, titularraren (bezeroaren) aldeko
kreditua jasotzen du. Horren arabera, titularrak eska diezaioke
establezimendu hartzekodunari (txartela eman duenari) ordainketa
atzeratzea eta ordaintzeko dituen guztiak bateratzea; zor dituenak
ez dira banaka galdatuko, baizik eta batera, hitzartu den epealdia
amaitzean edo zatika. Gainera, zenbaitetan, kreditua (mailegua) ere
ematen dute.
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Beraz, txartela emateak ez du zuzenean efektu iraungitzailerik, ez
askatzailerik, ez asetzailerik.
Ordainketa gertatuko da, bere efikazia guztiarekin, zordunak
(txartelaren titularrak) zor duen diru kopurua hartzekodunari
hitzartutako garaian ordaintzen dionean.
d) Txartel diru-zorro elektronikoa. Duela gutxi sortutako mota da,
eta, oraindik ere, asko hedatu gabe dago. Txartel horietan,
txartelaren titularrak, Kreditu Entitate baten parte hartzea baliatuz
(banku-kontua balitz bezala), txartelean diru kopuru jakin bat
sartzen du eta, gero, sistemari atxikitako establezimenduan, diru
hura xedatzen du txartela aurkeztuz. Txartela ematea eskudirua
entregatzea bezala da eta, beraz, obligazioa iraungitzen du.
Txartelaren muga han jasotako diru kopurua da. Zor-txartelarekin
antza badu ere, beraren berezitasuna da txartela izateko ez dela
beharrezkoa banku-konturik izatea.
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9. GAIA: “Obligazioa ordaintzea edo betetzea (II)”
LABURPENA: I. Betetzeko lekua. -1. Interesdunek aurrez ezarritako lekua. -2.
Zor den gauza dagoen lekua. -3. Zordunaren egoitzako lekua. -II. Betetzeko
denbora. -III. Ordainketaren froga eta gastuak. -1. Ordainketa-agiria frogabide
gisa. -2. Betetzeko egin beharreko gastuak. -IV. Ordainketak egoztea. -1.
Kontzeptua eta motak. -2. Egoztearen premisak. -3. Egozte-irizpideak. -4.
Interes-gatazka eta legez egoztea. -V. Zor ez dena ordaintzea. -1. Kontzeptua eta
ezaugarriak. -2. Itzultzeko obligazioaren oinarriak. -2.1. Ordaintze kontzeptuan
ematea (datio). -2.2. Kobratzeko eskubiderik eza (indebitum). -2.3. Solvens
delakoak uste izatea emandakoa zor zuela (error). -3. Itzulketa-akzioaren
irismena. -3.1. Izaera eta legitimazioa. -3.2. Fede gaiztoko accipiens delakoaren
erantzukizuan. -3.3. Fede oneko accipiens delakoaren erantzukizuna. -3.4.
Itzultzeko obligazioaren salbuespena. -4. Auzi-jartzaile eta, hala dagokionean,
demandatuaren frogaren kargak duen edukia.
ARAUDIA: KZeko 1.110., 1.113., 1.114., 1.125., 1.168., 1.171.-1.174., 1.299. eta
1.895.-1.901. art.; PZLko 50.-53., 217., 299., 326. eta 394.-398. art.; salgaiak
nazioartean salerosteko kontratuei buruzko Nazio Batuen Hitzarmeneko 57.
art. (VNBH; Vienan 1980eko apirilaren 11an egina eta Espainiak 1990eko
uztailaren 17ko Tresna bidez onartua: EBO 1991-I-30; errakuntzen zuzenketa:
EBO 1996-XI-26); Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsari (KEDL)
buruzko uztailaren 19ko 26/1984 Lege orokorraren 10.1 eta 10. bis art. eta 1.
XG (Kontratazioaren baldintza orokorrei buruzko apirilaren 13ko 7/1998
Legearenaren, 1. Xedapen Gehigarriak txertatua); Hiri Errentamenduei (HEL)
buruzko azaroaren 24ko 29/1994 Legearen 17. art.; Kontsumorako Maileguei
(KML) buruzko martxoaren 23ko 7/1995 Legearen 13. art. (EBO, III-25ekoa);
Merkataritza Txikia Antolatzeari buruzko urtarrilaren 15eko 7/1996
Legearen 11. art. (MTAL); abenduaren 18ko 2402/1985 Errege Dekretua,
enpresariek eta profesionalek faktura egin eta emateko duten betebeharra
arautzen duena (1992-XII-29ko, 1994-IX-2ko eta 1995-II-24ko Errege
Dekretuek aldatua); otsailaren 5eko 148/1996 Errege Dekretua, jaso behar
ez ziren Gizarte Segurantzako prestazioak itzultzeko prozedura berezia
arautzen duena (eta hori garatzen duen Agindua, 1997ko uztailaren 18koa;
EBO 1997-VII-29koa); uztailaren 11ko 1134/1997 Errege Dekretua, klase
pasiboen alorrean jaso behar ez ziren prestazioak itzultzeko prozedura
arautu eta beste arau batzuk ere ezartzen dituena (EBO VII-30).

I. BETETZEKO LEKUA
Betetzearen efikazia edo baliozkotasunari buruz iritzia emateko eta,
obligazioa bete ez bada, ezar daitezkeen akzioak epaitzeko eskuduna zein
epaile edo auzitegi den erabakitzeko, ezinbestekoa da obligazioa bete
behar den lekua edo kokagune geografikoa ezagutzea.
Euskarri honen VII. Gaian, obligazioa sortzen zen lekua izan dugu
aztergai (locus contractus). Gai honetan, berriz, obligazioa betetzeko lekua
(locus solutionis) zehazteko dauden arauak zein diren bilatzea dagokigu.
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Lan hori, berez, erraza da, legegileak berak, ordainketa arautzeko
ezarritako arau orokorren artean Kodean paradigmatikoenak diren
obligazioak (interesatuen arteko hitzarmenetik sortuak eta gauza zehatza
ematekoak: 1.171.I eta II. art.) betetzeko garaian jarraitu beharreko
gidabideak emateaz gain, beste edozein kasutarako sistema ixteko araua
(1.171.III. art.) emanda uzteko ardura izan baitu.
1. Interesdunek aurrez ezarritako lekua
Interesatuen borondatearen autonomia baliatuz, KZeko 1.171. artikuluak,
bere lehen lerroaldean, zera ezartzen du: ordainketa obligazioak
izendatutako lekuan egingo da.
Gehienetan, obligazioa betetzeko lekua hasieran egindako hitzarmeneko
klausula baten bidez izendatuko da. Baina, obligazioa ahoz sortzeko
aukera egoteaz gain -ordaintzeko lekua zehaztuz-, hartzekodunak eta
zordunak, elkarri lotuta geratu ostean -kontratuz edo kontratuz kanpoadostu dezakete, beren intereserako egokiena den betetze-lekua finkatzea
(edo aldatzea: vid. AGE 1975-III-7koa).
Lekua izendatzea, hitzartu bada edo finkatu eta gero, modu hutsean eta
soilean egin daiteke, baina ondorengo gertakari baten menpe uzteko
eragozpenik ere ez dago (adb: mendian, euriterik ezean). Lekua horrela
izendatzeak, noski, ez du obligazioa baldintzapeko bihurtzen. Lotura
egiazkoa da, baina, gerta daiteke agian adierazitako lekuan bete beharrik
egon ez eta gainerako arauek adierazitako lekuan bete behar izatea.
Bestalde, antzik badute ere, lekua baldintzapean izendatzea eta obligazioa
betetzeko aukerako hainbat leku finkatzea bereizi behar dira. Azken kasu
horretan, erabakitzeke geratzen da aukera horretan interesatuetatik nork
aukeratuko duen (zordunak, besterik ez bada esaten: KZeko 1.132. art.)
eta egindako aukera beste alderdiari garaiz jakinarazteko lana nork
izango duen (vid. 1.133. art.).
Legegileak izendatu aditza (mugatuagoak diren beste batzuk baztertuz:
adostu edo hitzartu) aukeratu izanak bidea eman die doktrinari eta
jurisprudentziari zera ziurtatzeko: betetzeko lekua esplizituki finkatzeko
aukera egoteaz gain, isilbidez ere finka daiteke. Obligazioa exekutatzeko
izendatutako lekua, hau da, betetzeko lekua, esplizituki adierazten ez
bada ere, horrek ez du esan nahi kontratuaren izaerarekin eta alorrean
ohikoak diren irizpideekin bat datorrena zer den arakatu ezin denik (AGE
1993-V-21ekoa). Testuinguru horretatik abiatuz, interpretazio lan horren
emaitzek oinarria aurkitu dezakete honako adierazle hauetako batean
(BERCOVITZ):
a) Prestazioa objektu bat ematekoa bada, objektua dagoen lekuan
bete behar da (berogailua jarri eraikin batean).
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b) Obligazio sinalagmatikoetan, prestazioetako bat bete behar den
lekua finkatu bada, kontraprestazioa ere leku berean bete beharko
da (vid. 1.500.II. art.).
c) Susma daiteke negozioa egiteko toki gisa erabili den lekua nahi
izan dela obligazioa betetzeko.
d) Alderdiak esplizituki leku jakin bateko auzitegietara lotu badira
sortu daitezkeen arazoak konpontzeko, susma daiteke, halaber,
obligazioa betetzeko leku hori izendatu nahi izan dela.
e) Halabeharrez toki jakin batean prestatu beharreko zerbitzua izan
eta non ordaindu behar den adierazi ez bada, ulertuko da isilbidez
zerbitzua bete den lekua nahi dela ordaintzeko leku gisa.
Deskribatutako aldagai horietako batean alderdiek obligazioa betetzeko
lekua izendatuta uzten badute, leku horretan bakarrik du hartzekodunak
prestazioa galdatzeko eskubidea eta zordunak, obligaziotik askatzeko,
han bakarrik bete dezake. Baina, alderdiek inplizituki ere betetzeko lekua
adierazi ez badute, Kodearen hurrengo araura pasatu beharko da.
2. Zor den gauza dagoen lekua
KZeko 1.171.II. artikuluak dioenez, obligazioa gauza zehatza ematekoa
bada, prestazioaren lekua obligazioa sortzeko unean gauza dagoen lekua
izango da.
Araua emateko modua sendoa bada ere (... izango da... dagoen lekua),
bigarren lerroalde hori ez da lehenengo lerroaldean alderdien alde
aldarrikatutako autonomiari ezarritako salbuespena. Erregela, izaeraz,
subsidiarioa eta mugatua da. Lehen arauarekiko subsidiarioa da, gauza
jakina emateari buruzkoa izanik ere, lehenik alderdien borondateak diona
kontuan izan beharko baita. Gainera, arauak irismen mugatua du, KZeko
1.171.II. artikuluko irizpideak zerbait egiteko, ez egiteko edo gauza
generikoa emateko prestazioa duten obligazioen betetze-lekua zehazteko
ez baitu balio.
Xedapenak gauza zehatza -higigarria nahiz higiezina- emateko obligazioa
bakarrik eraentzen du. Hala ere, bitxia gertatzen da araua errazen aplika
daitekeen kasuetan hura balioz eskasa izatea eta benetan bere beharra
dagoen kasuetan, berriz, froga arazoak direla-eta, askotan erabiltezina
gertatzea. Hala, araua balioz eskasa geratzen da ondasun higiezina eman
behar denean: obligazioa sortu den eta betetzeko ezarri den uneen artean,
higiezina lekuz aldatzeko aukerarik ez dago, eta, gainera, traditioa
gehienetan, sinbolikoki edo instrumentu bidez egingo da (hala ere, ez da
ahaztu behar obligazioa bete behar den lekuak duela lehentasuna
judiziozko akzioak ezagutzeko irizpideen artean). Alderantziz gertatuko da
gauza higigarria emateko obligazioa bete behar denean, obligazioa
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sortzeko unean duen kokapena frogatzeko arazo larriak egon baitaitezke.
Azkenean, froga bidez besterik ondorioztatzen ez bada, uste izan beharko
da -higigarria izanik ere- gauza ez dela lekuz aldatu: emateko unean
dagoen lekuan zegoela lehen ere.
3. Zordunaren bizilekua
KZeko 1.171.III. artikuluak agintzen duenez, gainerako kasuetan,
ordaintzeko lekua zordunaren bizilekuari dagokiona izango da.
Obligazioa betetzeko lekua eta zordunaren egoitza lotzea, azkenean jaso
eta aurreko bi arauekiko erregela subsidiarioa bada ere, sistema ixteko
erabiltzen da eta izaeraz arau orokor bihurtzen da. Horren ondorioz,
obligazioaren iturria edozein (negoziozkoa edo negozioz kanpokoa) izanik
eta prestazioaren izaera zer-nolakoa (ematekoa, egitekoa edo ez egitekoa)
den ere alde batera utziz, zordunak obligazioa bere egoitzan betetzeko
eskubidea du, itunak beste nonbait betetzeko obligazioa jartzen ez badio
(1.171.I. art.) edo gauza zehaztua emateko konpromisoa hartu ez badu
behintzat (1.171.II. art.).
Kodeak obligatuaren egoitzari dagokion lekua nahiago izatea eta
zordunaren aldeko aukera tradizionala (favor debitoris) bat datoz.
Legegilearen aukera horrek ondorio nabarmenak dakartza auzibideeremura, zordunak gertueneko zaizkion jurisdikzio-organoen aurrean
auzitan aritzeko mesedea izango baitu, eta judizioz kanpoko jardueretan
ere mesedetuta suertatuko baita: hartzekodunak joan beharko du
zorduna dagoen lekura ordainketa eskatzera, kobratzera edo hura
berandutzean jartzera (BELTRÁN DE HEREDIA).
Jakina denez, favor debitoris printzipioa eta obligazioa zordunaren
egoitzan betetzeko araua legegileak ez ditu jatorriz kontratuzkoak diren
obligazioetara bakarrik mugatu. Araua, hain zuzen ere, oro har obligazioei
buruzkoa den IV. Liburuko I. tituluaren barruan sartuta dago. Hala ere,
jurisprudentziak aditzera eman duenez, araua ez da kontuan hartuko,
obligazioa, zor ez zena kobratutakoa itzultzekoa bada, entrega egin zen
leku berean bete beharko baita (AGEE 1911-III-17 eta 1928-I-12koak), edo,
legez kontrako egintzak eragindako kalteak konpontzekoa bada, obligazioa
sortu zen lekuan, hau da, kaltea sortu edo portaera kaltegarria egin zen
lekuan, bete beharko baita (AGEE 1946-IX-27 eta 1963-III-29koak, eta,
oinarri berriak erabiliz, AGE 1996-IX-16koa). Printzipio hura gainditu eta,
azken finean, 1.171.III. artikuluko arauak atzeranzko aldaketa jasateak
badu azalpenik: kaltetuak ordaina jasotzea erraztu nahi da (favor
creditoris). Beraz, irizpide hori jurisprudentziako beste zenbait ildorekin
bat dator, hain zuzen, frogaren zama alderantziz jarri eta kontratuz
kanpoko erantzukizun horretan solidaritate-ustekizuna ezartzearekin.
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Obligazioa bete behar den lekua KZeko 1.171.III. artikuluaren arabera
erabaki behar bada, xedapenaren idazkerak hainbat arazo pizten ditu.
Hemen horiek adierazi besterik ez da egingo:
1. Egoitza zehazteko orduan, aurrez ikusi behar da zorduna
pertsona fisikoa edo juridikoa den. Pertsona fisikoek obligazio
zibilak betetzeko egoitza ohiko bizilekua izango dute (KZeko 40.I.
art.); pertsona juridikoek, berriz, beren estatutuetan zehaztutakoa
izango dute edo, estatutuetan adierazi ezean, legezko ordezkaritza
edo establezimendu nagusia dagoen lekua (KZeko 41. art.). Egoitza
orokor eta borondatezko horren ondoan, gogora ekarri behar da
legeak berak norbaiten jarduera profesional osoa beste leku batera
lot dezakeela (enpresarien eta profesionalen legezko egoitza: PZLko
50.3. art.) eta alderdiek, negozio jakin batean, negoziotako fikziozko
egoitza mugatua adieraz dezaketela (hautazko egoitza: AGE 1993-I30ekoa).
2. Zordun anitz egon eta zorra partziarioa bada, zordun bakoitzak
bere egoitza du eragin substantiborako zein auzibide-eraginerako;
solidaritate pasiboa baldin badago, obligazioa galdatzen zaion
zordunaren egoitzak balioko du. Prestazio zatiezinetan, berriz,
arazoak sortzen ditu zordun mankomunatuek eta zordun
solidarioek, obligaziotik askatuta geratzeko, zein egoitzatan
betetzeko eskubidea duten erabakitzeak; beste lekurik izendatu
ezean eta prestazioa zehaztutako gauza ematekoa ez bada, pentsa
daiteke guztien egoitzak modu aukerakoan ezarri direla, ordainketa
egoitza posibleetatik non egingo den hartzekodunari garaiz
jakinarazi behar bazaio ere. PZLko 53.2. artikuluak, ostera,
mankomunatuki edo solidarioki obligatutako edonoren egoitza
aukeratzea demanda-jartzailearen esku uzten du, eta horren
arabera erabakiko da pretentsio judizialez arduratzeko lurraldeeskumena zein epaitegi edo auzitegik izango duen.
3. Kodeko arauak horri buruz ezer esaten ez badu ere, gehienen
ustez, obligazioa bete beharko da obligazioa bere epemugara
iristean zordun den pertsonaren egoitzan eta, hain justu ere, une
horretan duen egoitzan.
Noski, horretatik guztitik ez da ondorioztatzen zordunak egoitza aldatu
ezin duenik (herrialde berean edo herrialdetik kanpora). Laburtuz,
obligazioa betetzeko lekua hura sortzeko garaian zehaztuta geratu dena
da, bitartean zordunak bere egoitza aldatzen badu ere. Hitzarmenik
ezean, hasierako zordunaren zorra hartzen dutenei ere arau bera
aplikatuko zaie: jaraunsleek eta zorra bere gain hartu duenak, noski,
beren egoitza ez dute obligazioa betetzeko leku bihurtuko. Baina,
norbaitek zorra bere gain hartzen badu eta hartzekoduna ados badago,
beste kontu bat da horrek ere aldi berean esan gabeko obligazioa
betetzeko lekua aldatzea onartu duela ustekizuna izatea.
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II. BETETZEKO DENBORA
Betetzeko garaia edo prestazioaren garaia (dies solutionis) aipatzen
dugunean, VII. gaian azaldu zenez, agindutako portaerak galdatzeko eta
betetzeko datari edo denborazko sekuentziari buruz ari gara.
Betetzearen denborari buruzko iruzkinak aipatutako gaian zabal azaldu
zirenez, aski izango litzateke honako hauek gogoraraztea:
A) Obligazioak, besterik hitzartu ezean, garbiak (baldintzarik edo
eperik gabeak) dira eta berehala galda daitezke; hau da,
hartzekodunak prestazioa berehala erreklama dezake eta zordunak
ere segituan bete beharko du (1.113. art.). Arau hori, hots,
berehalako galdagarritasuna (statim debetur), suntsiaraztebaldintzapeko obligazioetarako ere ezartzen da, noski, balizko
suntsitzearen eraginak kendu gabe (KZeko 1.113 eta 1.114. art.).
B) Epeko obligazioak (terminodunak), egiten direnetik sortzen badira
ere, "eguna heltzen denean bakarrik izango dira galdagarri" (1.125.I.
art.), zordunak, aurrez, epea erabiltzeko bere eskubidea galdu ez
badu (1.129. art.), edo epea hartzekodunaren onerako bakarrik
ezarri ez bada (vid. 1.127. art.). Hala ere, zordunak oraindik galda
ezin daitekeen prestazioa betetzen badu, ordaindutakoa
errepikatzeko eskubiderik ez du izango; baina, ordainketa
errakuntzaz aurreratu badu, interusurium delakoa (fruituak edo
interesak), behintzat, errepika dezake (1.126. art.).
C) Etete-baldintzapeko obligazioak obligazioa menpean duen
gertakaria gertatu ostean -eta bakarrik gertatzen bada- bete
beharko dira (1.114. art.). Etenda dagoen aldian, ordaindutakoa
berreskura daiteke (1.121.II. art.). Gertakaria izan eta gero (edo
baldintza negatiborik ezean), obligazioa garbitu egiten da eta
prestazioa berehala galda daiteke.
Legegileak sortutako kontzepzioan, betetzeko unea (galdatzeko epea)
gainditzeak ez du berez bakarrik behin-betiko ez-betetze egoera sortzen:
salbuespenezko hipotesia, hau da, epea funtsezkoa ez bada behintzat,
zordunak geroago ere betetzeko ahalmena (eta betebeharra) du,
prestazioari atzeratze horrek sortutako kalte-galeren ordaina gehitu behar
bazaio ere (1.101. art.). Gainera, kalte-ordaina eman beharra ez du
sortzen atzerapenak berak, eta hartzekodunari horrek benetan sortu
dizkion kalteek baizik. Kalte horiek egoteaz gain, kalte-ordaina eman
beharra egoteko, zordunak berandutze-egoeran egon behar du; atzeratze
kualifikatua da normalean interpelazioa egotea eskatzen duena (vid.
KZeko 1.100. art.).
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III. ORDAINKETAREN FROGA ETA GASTUAK
1. Ordainketa-agiria frogabide gisa
Zordunak zor duen prestazioa garaiz eta zuzen betetzeko obligazioa du;
gainera, auzirik balego, beraren kontura izango da obligaziotik askatu
dela frogatzea. Hasteko, zuzenbidean onartutako edozein baliabide
erabiliz froga daiteke obligazioaren ordainketa (vid. PZLKO 299. art.);
baina, frogatu beharreko egitatearen izaera kontuan hartuz, honako
baliabide hauek izango dira egokienak: dokumentu publiko zein
pribatuak, judizioz edo judiziotik kanpo lortutako hartzekodunaren
aitortza, lekukoak eta ustekizunak. Eta, bereziki horien artean, asetako
hartzekodunak sinatutako faktura edo ordainagiria da obligazioa
ordaindu dela frogatzeko baliabideetatik ziurrena eta bizkorrena
(judiziotik kanpoko aitortzaren antzekoa, beraren emailearen aurka froga
izango dena: vid. KZeko 1.229. eta PZLko 326. art.).
Kodeak ez du faktura edo ordainagiria lortzeko zordunak duen interesa
babesteko arau berezirik jasotzen (aipamenak jasotzen baditu ere: 1.110.,
1.172.II, 1.616., 1.684. eta 1.685. art.), baina, doktrinako egile gehienen
ustez, zordunak hartzekodunari ordainagiria eskatzen badio, horrek
emateko obligazioa izango du, usadioek eta fede onak betebehar hori
ezartzen baitute (vid. KZeko 7. eta 1.258. art.). Horren ondorioz, ordaindu
aurretik hartzekodunak zordunari ordainagiria emango ez diola esaten
badio, horrek kontsignazio bidez ordaindu eta obligaziotik askatzeko
aukera izango du (obligazioa ematekoa bada), eta, bestela, ordainketa
formalki eskaini ostean, prestazioa jasotzeko alderdia berandutze-egoeran
jartzeko aukera izango du (mora creditoris).
2. Betetzeko egin beharreko gastuak
Gaiari buruzko arau orokorra KZeko 1.168. artikuluak jasotzen du.
Xedapenak bereizten ditu prestazioa betetzeak eskatzen dituen judizioz
kanpoko gastuak eta auzitegien parte hartzeak sortutako judiziozko
gastuak. Noski, judizioan sortutako kostuei buruz Kode Zibilak ez du ezer
esaten eta, kasu bakoitzean, jurisdikzio-organoek prozedurei buruzko
arauen arabera erabakiko dutela gogorarazten du bakarrik (vid. PZLko
39.4-398. art.). Hala ere, Kode Zibilak berak, 1.179. artikuluan,
kontsignazioak sortutako gastuak nork ordaindu behar dituen agintzen
du. Kontsignazioa zuzena bada, gastuak -artikulu horrek agintzen
duenez- hartzekodunaren kontura izango dira.
KZeko 1.168. artikuluak bere lehenengo esaldian agortzen du berezko
arau-edukia: ordainketak ekar ditzakeen judiziotik kanpoko gastuak
zordunaren kontura izango dira. Arauaren bertutea prestazioaren
osotasunaren betekizuna (1.157. art.) berrestea da: hartzekodunak
prestazioa agindu zen moduan eskatzeko eskubidea du, dagokion lekuan
eta berari inolako gasturik atxiki gabe. Horren ondorioz, interesatuek
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beste araudirik ezartzen ez duten bitartean (araua xedapenezkoa baita),
zordunak bere gain hartu beharko ditu obligazioa betetzeko prebentzioek,
prestakuntzak eta exekuzioak eskatutako gastu guztiak.
Bereziki, prestazioa ibiltaria bada, jarduera egin beharreko lekurainoko
joan-etorriak sortutako gastuak zordunak jasan beharko ditu. Prestazioa,
zordunaren egoitza edo establezimenduan ez eta beste gune geografiko
batean zerbait ematekoa bada, zordunaren kontura (eta arriskura) izango
da gauza jasotzeko egunean behar den lekuan egoteko jarri beharreko
baliabideak (prestakuntza, bilgarria, bidalketa, garraio-kostuak eta
aseguruak) jartzea. Obligazioa diruzkoa izan eta ordainketa truke-letretan
gauzatzen bada, jurisprudentziaren ustez, horiek zirkulazioan jartzeak
eta protestatzeak sortutako gastuak zordunak ordaindu beharko ditu
(AGEE 1969-III-5 eta 1971-IV-30ekoak); ordainketa, bankuko kontuen
arteko transferentzia bidez egiten bada, agindua ematen duen zordunak
ordaindu beharko ditu gastuak eta komisioak.
Obligaziozko erlazio zehatzei buruz, Kodeak arau bereziak ezartzen ditu.
Hala, salerosketari buruz, 1.465. artikuluak xedatzen duenez, saldutako
gauza emateko gastuak saltzailearen kontura izango dira (zordun izanik,
bestela ere, ex 1.168. artikuluaren arabera, berak ordaindu behar ditu),
eta garraio edo lekuz aldatzeko gastuak, eroslearen kontura. Azken esaldi
hori (izaeraz xedapenezkoa, gastuei buruzko araudi osoa bezala), ez da
1.168. artikuluari ezarritako salbuespena; esaldi horrek 1.168.
artikuluko arau orokorra osatzen du. Arazoa ematea egin behar den
lekua zehaztea da; leku horretaraino lekuz aldatzeko gastuak zordunaren
kontura dira (1.168. art.: eramateko obligazioak edo lekuz aldatzeko
prestazioak), eta ematea jaso osteko gastuak eroslearen kontura dira
(1.465. art.: bilatzeko edo jasotzeko prestazioak). Bestalde, emateko
obligazioa doako negoziotik badator, ez litzateke oso bidezkoa izango
zordunaren sakrifizioa handitzea obligazioa betetzeak sortutako gastuak
ere haren kontura jarriz (vid. KZeko 1.728 eta 1.779. art.).

IV. ORDAINKETAK EGOZTEA
1. Kontzeptua eta motak
Egozteak esanahietatik zabalduenean esan nahi du beste norbaiti errua,
delitua edo ekintza esleitzea; baina -interesatzen zaigun esanahira
gehiago hurbilduz- egozteak esan nahi du, halaber, kopuru bat nola
inbertitu den adieraztea, bai kopuru hori ematean, baita kontu batean
idazpena egitean ere. Ikuspegi horretatik, ordainketa egozteak adierazten
du egiten den prestazioaren eta horrekin asetzen den obligazioaren artean
nolabaiteko lotura ezarri dela. Beste modu batera esanda, ordaintzeko
unean eta modu ezeztaezinean zordunak burututako prestazioa zein
zorrari aplikatzen zaion esatea edo adieraztea da egozketa (AGEE 1985-X25 eta 1998-III-14koak), hots, "prestazio bat obligazio jakin bat ordaintzea
bihurtzen duen eragiketa" (BERCOVITZ).
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Dena den, aipatutako kontzeptu horiek, hain orokorrak izanik, aukera
ematen dute ordainketan parte hartu duen edonork egindako egozketa
(negoziozko edo borondatezko egozketa) eta legeak berak, aurreko
egozketarik egon ezean, egiten duen aplikazioa (legezko egozketa) beren
eremuan biltzeko.
2. Egoztearen premisak
Ordainketa egozteko premisak edo betekizunak KZeko 1.172.I. artikuluko
lehen esapidean laburbiltzen dira, "hartzekodun bakar baten alde era
bereko zor desberdinak dituen" zordunaz mintzo baita. Hala ere, komeni
da betekizunok bereizita azaltzea eta zerrendan beste bi premisa sartzea
(zor desberdinak autonomoak eta galdagarriak izatea); arauak aipatzen ez
baditu ere, auzitegietako zein egileen doktrinak eskakizunetara ekartzen
baitituzte. Gehigarri horiekin, betekizunen zerrenda bost premisak
osatzen dute:
1. Prestazioa betetzeko unean, zor anitz egotea. Zor bakarra
baldin badago, besterik egon ez delako edo zeudenak aurrez iraungi
direlako, berez, egozketarik ez dago edo, hobeto esanda, egozketa
automatikoa da: betetako prestazioa dagoen zor bakarraren
ordainketari aplikatuko zaio (vid. AGEE 1981-II-16 eta 1987-VI22koak).
2. Zor guztiak edo horietatik bi bederen espezie berekoak
izatea. Esapideak aditzera ematen duenez, legegilea, bere
subkontzientean, diruzko zorrak betetzean pentsatzen ari da
(espezie berarekin ordain daitezkeenak: vid. 1.170.I. art.). Hala ere,
Kodeak ezarritako arauak betetako prestazioa, izaeraz edonolakoa
(ematekoa, egitekoa edo ez egitekoa), zertara aplikatu behar den
erabakitzeko erabili behar dira, baldin eta, zorrak berdinak direlako,
argi ez badago horietatik zein jo behar den ordaindutzat. Oso zaila
da berdintasun hori, eta ondoriozko zalantza egiteko edo ez egiteko
obligazioetan gertatzea. Berez, gauza jakina emateko obligazioa
betetzen denean ere, egozketari buruzko arauetara jo beharrik ez
dago, gauza bereizia izanik hori emateak zein zor ordaintzen duen
argi uzten baitu. Gauza suntsigarriak eta genero berekoak emateko
(eta gauza bera egiteko edo ez egiteko) hainbat zor baldin badaude,
ezinbestekoa da arau horietara jotzea.
3. Jurisprudentziako zenbait adierazpenek beste premisa bat
gehitu dute: espezie bereko zor-aniztasuna obligaziozko erlazio
independente eta autonomoetatik sortua izatea. Alegia, ez dira
zor desberdinak, egozketa egiteko, alokairuaren hileroko errenta
desberdinak (vid. 1965-VI-22koa), obligazioa zatitzetik sortutako
segidako epeak eta kapitala itzultzeari lotutako interesak
ordaintzea. Dena den, egileen doktrinak ohikoa du azpimarratzea

149

betekizun horrek, BGBko 366. paragrafoan ez bezala, Kodean ez
duela inolako euskarririk; aitzitik, hain zuzen ere, kapital- zein
interes-zorra batera egonik, egozketa egitea onartzen du (DÍEZPICAZO, BERCOVITZ). Gainera, betekizun hura eskatzeak
BERCOVITZek hala azpimarratzen du- KZeko 1.172.-1.174.
artikuluetako aplikazio-eremutik kanpo uzten ditu sarrien sortzen
diren ordainketak egozteko kasuak.
4. Egozketa egin beharra ekartzen duten zorrak, gehienen iritziz eta
horri buruz 1.174.I. artikuluak dioena orokortzen bada, prestazioa
betetzen den unean epemugara iritsita egon behar dute (vid.
AGE 1993-XII-13koa). Hasteko, ez dira kontuan hartzen etetebaldintzapeko eta epeko zorrak, hurrenez hurren, gertakaria
gertatzean eta adierazitako epera iristean bakarrik baitira
galdagarri. Hala ere, geroratutako obligazioen artean, honako
hauek bereizi behar da: a) epea bien onerako edo hartzekodunaren
onerako bakarrik bada, zorrak ante diem epemugara iritsita ez dira
joko, hartzekodunak aurreratzeko edo galdatzeko ahalmena aurrez
egikaritu ez badu behintzat; b) epea zordunaren onerako bakarrik
eman bada, horren eskutan dago edozein unetan ordaintzea. Zor
desberdinetatik bat azken horietakoa bada, egozketak egiteko,
epemugara iritsi izan balitz bezala hartuko da (1.172.I. artikuluko
araua aplikatu behar bada behintzat; 1.174. artikulua aplikatu
behar bada, ondorioa ez da hain segurua). Lekuz kanpo dagoena da
zorrak epemugara iritsita egoteaz (hau da, galdagarriak izateaz)
gain likidoak izatea eskatzea. Egileen ustez, zordunak edo
hartzekodunak prestazioa likidoa ez den zor baten ordainketari
egozteko eragozpenik ez dago, baldin eta epemugara iritsita badago
(vid. AGE 1962-VII-4ko a eta BERCOVITZ).
5. Kodeak esaten duenez, egozketaren premisa segurua da
epemugara iritsitako obligazioak zordun berak hartzekodun
bakarrarekin izatea (1.172.I. art.). Gehienen (egileen eta
auzitegien: vid. AGEE 1984-V-11 eta 1987-VI-22koak) iritziz,
betekizun horrek (zordun bat eta hartzekodun bat) egon behar du.
Ondorioz, prestazioa betetzeak zalantza sortzen badu, bere kreditua
eta hirugarren batena kobratzeko pertsona bakarra legitimatuta
badago (pertsona fisikoaren ordezkaria delako, edo pertsona
juridikoaren organo gisa jardun duelako) edo, alderantziz,
solvensak berez zerbait zor izan eta beste zordun baten ordezkaria
bada (edo, ordezkari izan gabe ere, haren izenean jardun badu:
1.158. art.), kausa edo animus solvendi delakoa hartu beharko da
kontuan (DÍEZ-PICAZO) prestazioa zein kredituri edo zorrari egozten
zaion erabakitzeko. Beste ñabardura batzuk gehituz, zenbaitek
honako hauek bereizten dituzte: batetik, zordun izan eta, gainera,
beste zordun baten ordezkaria denak ordaintzea, edo hartzekodun
izan eta, gainera, beste hirugarren baten ordezkari denak
prestazioa jasotzea, zeinetan, prestazioa aplikatzeko, kontuan
izango baita contemplatio domini delakoa (norbera bere izenean edo

150

ordezkari gisa aritzea) egon den ala ez, eta, bestetik, pertsona batek
hainbat ordezkatzen dituen hipotesia, zeinetan ordainketa egozteko
arauak aplikatu behar baitira (ALBALADEJO).
Azken proposamen hori da zuhurrena, baina -lehenengoak bezalasolvensaren edo accipiensaren asmoa zein zen ikertzea eskatzen du;
beraz, zailtasuna asmo hori frogatzera pasatuko da. Horregatik, KZeko
1.172.-1.174. artikuluak analogikoki aplikatzeak eraginkorragoa dirudi,
baldin eta nahasketa sortu eta betetako prestazioa zeri aplikatu argitzen
duen araurik ez badago (esaterako, AGE 1998-III-24koa, entitate
hartzekoduna beste baten filiala izan eta hor egiten baitziren diruordainketak). Kode Zibilean arau berezi bat badago, accipiensa berez
hartzekoduna izan eta, gainera, beste norbaiten izenean jarduten duen
kasua arautzeko: bazkide administratzaileak berari eta sozietateari zor
zaiona jasotzen badu (vid. KZeko 1.684. art.: in dubio pro societate).
3. Egozte-irizpideak
Arau orokorra da betetako prestazioa zein zorri aplikatu behar zaion
izendatzea ordainketan parte hartu dutenen eginkizuna dela; beraz,
Kodeko arauketa izaeraz xedapenezkoa da, hirugarren baten interesak
jokoan ez badaude behintzat, kasu horretan legezko irizpideak zurrunak
izango baitira (1.684. art.). Gainera, hasteko behintzat, egoztea solvens
delakoaren ahalmena soilik da; gehienetan, zorduna bera da solvensa
(1.172. art.). Hala ere, ahalmen hori alderdiek aurrez mugatu dezakete,
beren autonomia baliatu eta egozteko irizpideak aurreikusiz (Kodeko
arauetara jo beharrik ez da izango), eta, edonola ere, zordunak egindako
egozketa nolabait mugatzen du KZeko 1.173. artikuluak. Bukatzeko,
interesatuen jardueratik ezin bada ondorioztatu zorretatik zeini egotzi
prestazioa, legegileak egozteko bi irizpide subsidiario ematen ditu (1.174.
art.), 1.173. artikulutik ateratzen denaz gain.
Lehentasunezko segidan jarrita, egozteko irizpide arruntak honako hauek
dira:
3.1. Interesatuak aurrez ados jartzea
Ordainketa egozteko, alderdiak esplizituki edo inplizituki ados jar
daitezke: horiek beren borondatea agertu ostean, 1.172.-1.174.
artikuluetako arauek atzera egiten dute (AGE 1988-II-22koa). Hitzartzeko
aukera horrek baditu mugak: batetik, kontsumitzailea abusuzko
klausuletatik babesteko ezarritakoa eta, bereziki (hirugarrenak
babesteko), KZeko 1.684. artikulutik ondorioztatzen dena, hainbat
kreditutatik bat accipiensak berea, hau da, titulartasun pertsonalekoa, ez
badu. Aldiz, 1.173. artikuluko muga ez da kontuan izango:
hartzekodunak onesten badu, ordainketa interesei egotzi aurretik
kapitalari egozteko eragozpenik ez dago.
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3.2. Solvensak adierazitako borondatea
Interesatuak aurrez ados jarri ez badira, zordunak edo solvensak
ordainketa egiteko orduan adieraz dezake hainbat zorretatik zeini aplikatu
behar zaion (1.172.I. art.). Deklarazioa hartzekodunari helarazi eta horrek
beraren berri izan behar du (AGEE 1985-X-25 eta 1998-III-24koak); noski,
ordainketa zuzena edo osoa ez bada (vid. 1.166 eta 1.169. art.), hori
atzera botatzeko aukera izango du, prestazioa ez onartuz edo berehala
itzuliz. Hartzekodunak ezin du zordunak egindako egozketaren aurka
egin eta prestazioa hark hautatu ez duen beste zor bati aplikatu
(BERCOVITZ).
Zordunak, normalean, esplizituki zehaztuko du iraungi nahi den zorra.
Egozketa isilbidez ere egin daiteke, esaterako, betetako prestazioa
zorretatik baten kopuruarekin bakarrik badator bat (besteentzat
ordainketa partziala bada) edo, eztabaidaezineko beste egitate baten
bidez, zordunak berak ordaindutzat ulertzen duen zorra zehazten badu
(AGE 1987-VI-22koa: zordunak ordainketa-etendura aurkeztu eta, han
hainbat kreditu sartu, baina prestazioa aplikatu zaion hura ez).
Garaiari dagokionez, prestazioa betetzearekin batera adierazi behar da
zein zorri egozten zaion hura (ordaintzeko garaian, ezarri du Kodeak),
baina, doktrinaren ustez, betetzeko garaiari hurbil zaion beste unean,
ondorengoa izanik ere, egindako egozketa baliozkoa da. Gauza ez da BERCOVITZek zehazten duenez- prestazioa betetzeko garaian zordunak
adierazpena egitea, baizik eta hartzekodunak prestazioa jasotzen duenean
adierazpena ere (potentzialki behintzat) berari iristea.
KZeko 1.172.I. artikuluak zordunari eskaintzen dion ahalmenak KZeko
1.173. artikulutik ondorioztatzen den muga besterik ez du: zorrak
interesa sortzen badu, ezingo du ordainketa kapitalera aplikatu interesak
estaltzen ez diren bitartean (vid. MKko 318.II. art.). KZeko 1.173.
artikuluko arauak zordunaren borondatea interpretatu eta mugatzen du,
zeren eta hark, hartzekodunarekiko interesak sortzen dituen zor bakarra
izanda, zor duenaren ordainketa partziala ezin baitu egotzi kapitala
iraungitzeko aurrez interesak ase gabe, bestela, zordunaren borondatez
bakarrik, interesak sortzen dituen zorra zor garbi bihurtuko bailitzateke,
hartzekodunaren kalterako. Arau horrek, zordunak egin nahi duen
egozketa arautzen du, baita auzitegiek egindakoa ere, horiek ere ezin
baitute zorraren izaera aldatu adierazitako zentzuan (AGE 1994-X-24koa).
Xedapena obligazio bereko kapitalari eta interesei buruz ari da
(Espainiako Auzitegi Gorenak gehitutako ukanbeharra, hots, zorrak
autonomoak izatea ez du kontuan hartzen arauak), baina, interesik
sortzen ez duen beste obligazio bat egonik, zordunak azken hori (kapitala)
iraungiaraz dezake, lehenik, lehenengoaren interesak ordaindu aurretik
(ALBALADEJO eta AGE 1936-IV-21ekoa).
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3.3. Hartzekodunak proposatutako egozketari baietza ematea
Zordunak berak egozketarik egin ez badu, hartzekodunaren eskutik
ordainketaren aplikazioa egiten duen ordainagiria jaso dezake eta,
onartzen badu, ezin izango du horren aurka erreklamatu, haren
adostasuna baliorik gabe utziko duen kausarik ez baldin badago
behintzat (1.172.II. art.). Arauaren edukia kontuan hartuz, zordunak
egozteko ahalmena egikaritu ezean, ezin da esan ahalmena
hartzekodunaren eskutara pasa denik. Aitzitik, egozketa zehaztuko duen
borondatea, oraindik ere, zordunarena da. Hartzekoduna aplikazioa
proposatzera mugatzen da, hain zuzen ere, ordainagirian: zordunak
ordainagiria onartzen badu, berea egiten du egozketa, eta, bere onarpena
akastuna dela frogatzen ez badu, horretara lotuko da. Baina, ordainagiri
bidez adierazten zaion proposamena onartzen ez badu, zordunak
prestazioa betetzeko garaian egin ez zuen egozketa egin dezake.
Interpretazio hori finkatu ostean, KZeko 1.172.II. artikulua alferrikako
arau aztoratzailea da. Alferrikakoa da, soberan delako esatea hemen ere
erabakitzeko ahalmena zordunaren esku utziz hartzekodunak hari zentzu
batean proposamenak egin diezazkiokeela; eta aztoratzailea da,
hartzekodunak balizko oharpenak egin baditu ere ordainagirian
jasotakoak bakarrik kontuan hartzera mugatzen delako (BERCOVITZ).
3.4. Interesak iraungitzea eta kapitalak bizirik irautea
Interesatuen borondate bidez ordainketa egotzi ez bada, legeak berak
esaten du zein zorri aplikatu behar zaion prestazioa. Egozteko legezko
lehenengo irizpidea 1.173. artikuluak zordunak egin dezakeen egozketari
ezarritako mugatik ondorioztatzen da; arau hori egozteko erregela gisa,
modu zuzenean, MKko 318.II. artikuluak jasotzen du: "Kontura egindako
emateak, esplizituki aplikatu ez badira, aurrena interesak ordaintzera
egotziko dira, eta horietatik epemugara lehenik iritsitakoak, eta gero
kapitala ordaintzera".
3.5. Zor kostuzkoena iraungitzea
Ezarri behar dituen arauak subsidiarioak direla azpimarratu ondoren,
zera agintzen du 1.174.I. artikuluak: epemugara iritsita daudenetatik,
zordunari kostuzkoena gertatzen zaion zorra hartuko da ordaindutzat.
Egozteko irizpide horrek eragina duen eremuan ezin da sartu 1.173.
artikuluko aurreko arauak alderantzizko zentzuan konpondutako kasua;
hau da, kapitalaren eta interesen zorrak batera egotea, kapitalaren zorra interesak sortzen jarraituko du- zalantzarik gabe kostuzkoagoa bada ere.
Hipotesi hori kanpoan utziz, 1.174.I. artikuluak, favor debitoris
printzipioa adierazi eta prestazioa zordunari kostuzkoena zaion zorra
iraungitzeko aplikatzen du.
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Hipotesian, behintzat, espezie berekoak (itxuraz berdinak) diren zor
desberdinen artean, kostuzkoena izan eta zor hori ordaintzea zordunari
gehiago komeni zaionez, iraungitzeko lehentasuna izango du (BERCOVITZ).
Abantaila etortzen da zordunak bere ondarea sakrifizioetatik askatzen
duelako (zorrak interes gehien sortzen dituelako: AGE 1993-V-25ekoa;
klausula penala dagoelako edo erresak eman direlako; zor bat pertsonala
izan eta besteetan fidatzaile gisa dagoelako...) edo ondarerako etekin diren
sarrerak lortu edo sendotzen dituelako (zorra, suntsitzeko arriskuan
dagoen elkarrekiko obligaziotik sortu delako). Gehienen ustez, judizioz
erreklamatuta egon edo titulu exekutatzailera erantsitako zorrak
kostuzkoagoak dira oraindik auzitegietara eraman ez diren edo
exekutatzeko titulurik ez dutenak baino.
Doktrinan, bermatutako zorrak beren artean edo bermerik ez dutenen
aurrean balioesteari buruzkoa da eztabaida orain. Alde batekoen iritziz,
bermeak ez dira kontuan hartu behar, zorra bermeduna kostuzkoagoa
dela esan eta bermerik ez duen zorra edo eraginez berme apalagoa (berme
pertsonala eta ez erreala, higigarrien eta ez higiezinen gainekoa) duena
iraungitzea geroratzeko. Autore horien ustez, bermea kanpoan utzi behar
da, batetik, zorraren zatia ez delako eta zorra betetzea segurtatzeko
bakarrik balio duelako (BORREL Y SOLER) eta, bestetik, zordunari bermeak
kentzen utzi eta beste zorrak, hartzekodunarentzat kobratzea gero eta
zailagoak direnak, bizirik uzten joatea fede onaren aurkakoa
litzatekeelako (DÍEZ-PICAZO, KZeko 1.866.II. artikulua aipatuz). Argudio
horiek ikusita, zera jartzen da: batetik, bermatutako zorra berez
kostuzkoagoa dela zordunarentzat, ondarearen titularrak kreditugaitasuna galtzen duelako eta, bestetik, ordainketak legez egoztean,
hartzekodunaren alde jokatzeak arrazoirik ez duelako (BERCOVITZ).
Kostuzkotasuna balioesteko, ez da kontuan hartuko zor bakoitza
epemugara noiz iristen den edo galdagarri noiz izango diren. Premisak
ñabartzeko orduan azaldu denez, egozketarako (zalantzarik gabe,
subsidiarioki legez egiten denerako) epemugara iritsitako zorrak bakarrik
izango dira kontuan. Hori esplizituki adierazten du 1.174.I. artikuluak;
hala ere, Espainiako Auzitegi Gorenak adierazi du "zor galdagarriak eta
galdaezinak batera agertzen direnean lehenak kostuzkoagoak direla"
beharrik gabe (AGE 1988-I-4koa).
3.6. Kostuz berdinak diren zorrak partzialki eta proportzionalki
iraungitzea
Zor desberdin guztiak, edo gutxienez aurreko arauen arabera
lehentasunez iraungi behar duten bi zor, izaeraz eta zamaz berdinak
badira, ordainketa proportzionalki egotziko zaie zor (berdin) guztiei
(1.174.II. art.). Irizpide hori sistema ixten duen araua da, baina, izaeraz
erabat subsidiarioa delako, beste egozketa-irizpide nagusiago batek egin
badu, ezin da erabili (AGE 1995-V-27koa: zor zaharrenei ordainketa
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egozteko borondatea, jaso behar izan eta onartutakoa). Gainerakoan,
arauak prestazioa banatzeko obligaziorik ez du ezartzen, zor guztiei zati
berdinak aplikatuz; zor bakoitzaren kopurua kontuan hartu eta
proportzionalki egingo da aplikazioa (arau hori eta hartzekodunak
ordainketa partziala aurkatzeko duen ahalmena elkarren aurka daude:
1.169.I. art.). Laburtuz, egozteko irizpide horrek berresten duenez,
kopuruz handiena den zorra ez da, legegilearentzat, kopuruz txikiagoa
dena baino kostuzkoagoa (DÍEZ-PICAZO eta BERCOVITZ).
4. Interes-gatazka eta legez egoztea
Egozteko irizpide arrunta horien ondoan, KZeko 1.684. artikuluak arau
bereziak ezartzen ditu, accipiensa hartzekoduna bada eta, gainera,
bazkide-administratzaile moduan jardun badu. Arau hori, izaeraz,
nahitaezkoa da, kobratzean pertsonalki parte hartu ez duen
hartzekodunaren interesak defendatzeko baita. Beraz, prestazioa jasotzen
duenak interes-gatazka bera agertzen duen guztietan ere (accipiensak
genero bereko zorrak edukita eta beste hartzekodun baten izenean
kobratzeko legitimazioa izanda), bidezkoa da arau hori aplikatzea. KZeko
1.684. artikuluak bi irizpide zuzentzaile nagusi ezarri ditu: a) ordainketa
accipiensaren zorrari egozteko ahalmena du zordunak, baina haren
kreditu pertsonala kostuzkoena bada bakarrik; b) accipiensak
ordainagiria bere ondarearen kontura bakarrik eman badu, orduan
kobratutakoa kreditu guztiei egotziko zaie, proportzionalki beren
kopuruaren arabera.

V. ZOR EZ DENA ORDAINTZEA
1. Kontzeptua eta ezaugarriak
Ordaintzea, berez, zor den prestazioa betetzea bada, zor ez dena
ordaintzea edo kobratzea emateko obligaziorik edo galdatzeko eskubiderik
gabe zerbait ematea eta jasotzea da. Aurrez dagoen obligazioa eta
ordainketa bat badatoz, horrek hura iraungiarazten du; baina, ordainketa
egiteak zentzurik ez badu (obligaziorik ez dagoelako), horrek berak
sortzen du alderantzizko obligazioa: tradens delakoak accipiensari
erreklama diezaioke bidegabeki jasotakoa itzultzea (vid. AGE 1931-V5ekoa).
Kode Zibilaren ustez, zor ez dena kobratzea hondakin gisa geratu den
kuasikontratua da (bestea mandaturik gabe besteren negozioak kudeatzea
da); hau da, jasotzailearen portaera legezko egitatea eta guztiz
borondatezkoa da, eta hark, hala ere, bidegabeki jaso zuena itzultzeko
obligazioa izango du (vid. 1.887 eta 1.895. art.). Kontzeptua -ikuspegi
negatiboa erabiliz eraikia (legez kontrakotasunik nahiz hitzarmenik ez
dago)- ez da oso zuzena, fede gaiztodun jasotzaileari, hau da, zilegia ez
den portaera burutu duenari ere, itzultzeko obligazioa ezarri baitzaio
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(LACRUZ eta RAMS). Horregatik, egokiagoa dirudi kokatze sistematiko hori
ahaztu eta, ordainketaren eremuan, ordainketa moduan ematetik Kodeak
aurrez obligaziorik ez dagoen kasurako ateratzen dituen ondorioak
azaltzea.
Bestalde, zor ez dena kobratzeari buruzko erregulazioak (1.895.-1.901.
art.), obligazioa sortzen duen "iturria" zehazteaz gain, itzultzeko
obligazioaren, hau da, kobratzearen, "ondorioaren" araudia (itzultzearen
irismena) ere jasotzen du. Kodeak 1.895. artikuluan batzen ditu bi
ikuspegiak, zor ez dena kobratzearen kontzeptua edo premisak laburtu
eta, horren ondorioz, kobratutakoa itzultzeko obligazioa ezartzen baitu
(ondorengo arauek zehaztutako irismenez).
Definizioari dagokionez, arauari jarraituz, zor ez dena kobratzea da,
kobratzeko eskubiderik izan ez eta zerbait jasotzea bidegabeki errakuntzaz
eman delako, (emateak bere oinarria solvensaren liberaltasunean edo
beste bidezko kausa batean ez badu -BALLARÍN, 1.901. artikulua
oinarritzat hartuz-).
2. Itzultzeko obligazioaren oinarriak
2.1. Ordaintze kontzeptuan ematea (datio)
Aztergai dugun "zor ez dena kobratzeak" eskatzen duen lehen betekizuna
ondarean aldaketa egotea da, hau da, Kodeak dioenez, norbaitek zerbait
ematea eta, jurisprudentziak adierazi duenez, zor bat ordaintzeko asmoz
egin izana (solvendi causa: obligazioa edo betebehar juridikoa
iraungitzeko asmoa; AGEE 1950-VII-7, 1957-XI-21 eta 1986-I-30ekoa).
Mugaketa bikoitz horren ondorioz, ordaintzeko ez eta beste zerbaiterako
egindako ordainketak (credendi causa, hau da, egitea espero den
kontratu baten harian egindakoak) eta egiteko nahiz ez egiteko (ustezko)
obligazioak betetzeko egindako prestazioak ez dira zor ez dena kobratzea.
Gehienek uste dutenez, kausarik gabe pobretutakoaren ondarea
orekatzea, kasu bietan, bidegabeki aberastearen bide orokorra erabiliz
egin beharko da.
Bete behar ez zen prestazioak gauza jakin eta zehatza (vid. 1.897. art.)
edo dirua nahiz beste gauza suntsigarria izan dezake objektutzat (1.896.
artikuluak kapitalak aipatzen ditu); jasotako gauzaren izaerak itzultzeko
obligazio mota eta haren irismena baldintzatuko baditu ere: lehenengo
kasuan, gauza bera berreskuratzea izango da eta, bestean, tantundem
delakoa lortzea.
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2.2. Kobratzeko eskubiderik eza (indebitum)
Kode Zibileko 1.895. artikuluak bigarren betekizun hori esplizituki
jasotzen du, kobratzeko eskubiderik ez dagoela esanez, eta, solvensaren
ikuspegitik berretsiz ematea zor ez den zerbaitena izan dela. Doktrinak,
emandako gauza zergatik ez den zor kontuan hartuz, honako sailkapen
hau egin du: a) indebitum ex causa, hots, inolako obligaziorik egon gabe
zerbait ematea, inoiz egon ez delako, edo jada iraungita dagoelako (vid.
1.121.II eta 1.901. art.; gogoan izan epeko obligaziorik badagoela -1.126.I.
art.- eta preskribitutako zorrak ez direla iraungi); b) indebitum ex
persona, hots, obligaziorik badago, baina ematea egin duen pertsona (edo
hirugarrena, horren kontura eman bada) ez du accipiensarekin zuzenean
lotzen eta, beraz, lehenak ez du ezer zor eta jasotzailea ez da
hartzekoduna (itxurazkoa ere ez, eta kobratzeko baimenik ere ez du:
1.162. eta 1.164. art.); c) indebitum ex re, hots, ematea ez dator bat
alderdien artean dagoen obligazioarekin, zor dena ez eta beste zerbait
eman delako (ordainketan ematea egon gabe) edo eman beharrekoa baino
gehiago eman delako (vid. AGE 1993-XI-12koa: gehiago fakturatu akats
aritmetikoa egon delako; AGE 1995-VII-17koa: zor zen kopurua baino
errenta gehiago ordaintzea).
Egia da, halaber, autore guztiek ez dutela beharrezkotzat jotzen sailkapen
hirukoitz hori; gainera, zenbaitetan, indebitum ex causa eta indebitum ex
re batu edo nahasi egiten dira. Hala ere, egia da didaktikoki baliozkoa
dela 1.895. artikuluko egitatezko hipotesietan sartutako kasuak
sailkatzeko, eta solvensak duen errakuntza eta haren edukia frogatzeko
karga ulertzen laguntzeko (BALLARÍN).
2.3. Solvensak uste izatea emandakoa zor zuela (errakuntza)
Arau orokor gisa, solvensak, ematearekin benetako obligazioa edo
betebehar juridikoa betetzen duela uste badu, uste hori okerra izanik,
errakuntza egongo da; hau da, errakuntza zorraren existentziari edo
zorrak irauteari buruzkoa da, hala egitateak balioestean oker dagoelako,
nola zuzenbidea ezagutu ez edo oker interpretatu duelako. Ez da eskatzen
errakuntza beraren erruz sortutakoa ez izatea. Egileen nahiz auzitegien
doktrinak adierazten duenez, edozein errakuntza mota (egitatezkoa edo
zuzenbidezkoa, desenkusagarria edo desenkusaezina) nahikoa da.
Ikusten denez, solvensaren errakuntzari eskatu beharreko sendotasuna
ahultzeko prozesu oso bat dago. Baina solvensaren errakuntza egon edo
frogatu gabe bidegabeki kobratutakoa itzultzea bidezkoa den erabakitzea
da betekizun hori eskatzeak oraindik ere sortzen duen arazo nagusia.
Arazoaren zailtasunak eta lan horren ezaugarriek erantzuna hurbilpenez
bakarrik ematen uzten dute:
1. Indarkeriarekin edo beldurrarekin parekatutako presio-egoerek
bultzatuta bidegabeki egindako ordainketa eta solvensaren

157

errakuntza berdintzeko doktrinan, denak ados daude (bestela
ulertu dute AGEE 1911-III-20 eta V-20koak; beste testuinguru
batean, lehenengoa aipatzen du 1976-IV-24koak).
2. Bat etorri behar da solvensari errakuntzarik ezin zaiola eskatu,
accipiensak zor ez dena bere agintea erabiliz kobratzen badu (vid.
AGE 1994-III-30ekoa: bankuko komisioa).
3. Condictio indebiti delakoan interesatuta daudenek beren artean
lotura juridikoa sortzeko gai diren erlazioak izan badituzte, ematea
egon dela egiaztatzen bada, baina errakuntza frogatu ez bada,
itzultzeko akzioa ezin da aurrera atera (AGEE 1976-IV-24, 1979-V24, 1987-IX-30, 1989-XI-25 eta 1995-VI-10ekoak).
4. Arau orokor gisa, eta errakuntza betekizun bat gehiago bada ere
(datio eta indebitumarekin batera), ustekizunik eza edo errakuntza
egon dela ez frogatzea ez da nahikoa accipiensaren atxikipena
sendotzeko. Lehenik eta behin, errakuntza egon dela esaten duen
iuris tantum ustekizunak, indebitum ex causa delako (obligaziorik
eza), hipotesi guztiak estaltzen ditu. Gainerako kasuetan, gauza
errakuntzaz eman ez bada, itzultzeko obligaziorik ez da sortzen,
1.895. artikuluari jarraituz, baina bidegabeki aberastetik sortutako
akzio orokorra onartu behar da. Azken hori ere ukatuko balitz,
ustezko dohaintza berretsi eta ematea liberaltasunez edo beste
bidezko kausa batengatik egin duela frogatzetik askatuko litzateke
zorduna; hori frogatzearen araberakoa da atxikipena, KZeko 1.901.
artikuluaren arabera (vid. LACRUZ eta RAMS, eta AGE 1976-VI30ekoa).
3. Itzulketa-akzioaren irismena
3.1. Izaera eta legitimazioa
Zor ez dena kobratzetik sortutako akzioa -ezaugarriz berreskuratzailea
bada ere- eta errebindikazio-akzioa desberdinak dira. Hura izaeraz
pertsonala da eta, beraz, hamabost urteko preskripzioko epe orokorrera
lotzen da (1.964. art. eta AGE 1993-IV-20koa). Legitimazio aktiboa
solvensak, eta berak bakarrik, du, soilik ematea egiteagatik. Horren
ondorioz, legitimazioari eutsiko dio eman duen gauza jada jabeari berari
itzuli bazaio, pertsona desberdinak direnean (AGE 1936-III-1ekoa); eta
zordunari itzulketa ukatuko zaio bere zorra hirugarren batek ordaindu
badu (errakuntzaz, gehiegi), ordaindu duena bakarrik izango baita
akzioaren titular (vid. AGE 1993-X-20koa). Alderdi pasiboan, accipiensak
du legitimazioa; hainbat badira, bat eginik erantzungo dute bakoitzak
kopuru jakin eta zehatza jaso duela frogatzen ez bada (vid. AGEE 1903-XII23, 1959-V-20, 1976-IV-8 eta 1981-XI-10ekoak; AGE 1988-IV-4koa
salbuespenerako). Esan beharrik ere ez dago, ematea edo jasotzea
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ordezkaritzaz egin bada, auzi-jartzailearen edo demandatuaren posizioa
ordezkatuari dagokiola.
3.2. Fede gaiztoko accipiensaren erantzukizuna
Accipiensak ematea fede gaiztoz jaso badu, hau da, ezer ez zitzaiola zor
jakinik, haren jarduera egintza legez kontrakoa izatera hurbilduko da,
egin duen atxikipena edukitza maltzurtzat hartuko da eta ezartzen zaion
itzulketa doluzko zordunaren erantzukizunaren mailara iritsiko da. Baina,
fede oneko presuntzio orokorra indarrean egonik, jasotzean edo
atxikitzean maltzurkeria egon dela frogatzea solvensaren beraren lana
izango da. Esaten denez, ez da nahikoa accipiensaren arreta eza
frogatzea, arreta gabezia hori eta zor ez zuena eman duenaren errakuntza
(arretarik eza ere) elkarren artean konpentsatzen baitira. Hala ere,
salbuespen gisa, fede gaiztoa (jakitea jasotzeko eskubiderik ez duela)
frogatu beharrik ez da egongo -arreta eza frogatzea nahikoa izanik-,
solvensak zor ez duena kalte handiagoak ekiditeko eman badu (borondate
akastuna) eta accipiensak berak gauza edo kapitala bere agintea baliatuz
hartu badu.
Norbaitek fede gaiztoz jokatuz zor ez zaiona jaso badu, honako obligazio
hauek izango ditu solvensarekiko (beharrezko gastuak itzultzea soilik
eska diezaioke, atxikitzeko ahalmenik izan gabe: 453.I. art.):
1. Jasotakoa itzultzeko obligazioa (1.895. art., azkenean), hau da,
gauza bera, jakina eta zehatza balitz, edo genero eta kalitate bereko
beste hainbeste, dirua edo zerbait suntsigarria eman balitz.
2. Legezko interesa ordaintzeko obligazioa, itzuli beharrekoa
kapitala balitz, edo jasotako zein jaso behar ziren fruituak, jasotako
gauza horiek sortzeko gai balitz (1.896.I. art.). Legezko interesa edo
percipiendi fruituak kalkulatzeko, gauza jasotzeko (edo geroztik fede
gaiztoan erortzeko: 435. art.) unearen eta itzulketa benetan
gertatzen den unearen artean dagoen aldia izango da kontuan.
3. Gauza zehatzaren galeraz edo kalteaz erantzuteko obligazioa,
eragin duen kausa edozein izanik ere, hots, ezinbesteko eta
ustekabeko kasuetan ere, baldin eta horiek, gauza eman duenaren
eskuetan egon balitz ere, hura berdin-berdin ukituko luketela
frogatzen ez bada behintzat (1.896.II. art.).
4. Itzulketa egin arte ematea egin zuenari sortutako beste edozein
kalte ordaintzeko obligazioa (1.896.II. art.); aurreikusgarriak izan ez
arren eta baldin eta gauzarik gabe geratzeak eragindakoa bada (vid.
1.107.II. art. eta XII. gaia).
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3.3. Fede oneko accipiensaren erantzukizuna
Zor ez denaren ordainketa fede onez onartu duenak, noski, itzultzeko
obligazioa ezin du saihestu, baina, emandakoa zor ez den zerbait dela
jakin artean, fede oneko edukitzaileak duen egoera parekoan egon eta
gauza eskatzen zaionean (aurrez jakiten ez badu zor ez zaion zerbait
eman zaiola) hura dagoen egoeran itzultzearekin betetzen du. Kodeak
bigarrena zehazten ez badu ere, bi hipotesi bereizi behar dira:
1. Gauza jakina eta zehatza jaso bada, nola ez, hura bere
osagarriekin itzultzeko obligazioa sortzen da (1.895. art., azkenean).
Baina, fede gaiztoko accipiensarekin alderatuz, fede onean
dagoenak: a) jasotako fruituak ez ditu itzuliko, fede oneko
edukitzailea denez, bereak izango baitira; bereganatze hori, gainera,
1.896. artikuluaren xedapen esplizituari dagokionez, 1.897.
artikuluaren isiltasunetik ondorioztatzen da; b) gauzaren galeraz
edo kalteaz ez du erantzungo, horren ondorioz aberastu ez bada
behintzat eta aberastu den heinean bakarrik (1.897. art.); horrek ez
du kentzen, galera (obligazioa iraungitzeko egitatea: 1.214. art.)
frogatu beharra beraren kontu izatea, erantzule ez izateak esan
nahi baitu errua berari ez zaiola egozten edo, beste modu batera
esanda, ustekabeko kasua frogatu beharrik ez duela (vid. 1.183.
art.); ondoriozko aberastea edo inoizkako onura (1.186. art.)
dagoela, berriz, hondar-etekin horiek berreskuratu nahi dituen
solvensak frogatu beharko ditu; c) itzultzeko unera iristean, fede
oneko edukitzaileak gastu eta hobekuntzen gainean dituen
eskubide berak ditu accipiensak (1.898. eta 451.-458. art.); d)
gauza galdu ez, baina accipiensak hura xedatu badu: a')
besterentzea
kostubidezkoa
bada,
hirugarrenak
egindako
eskuratzeari eusten zaio (fede gaiztokoa ez bada behintzat) eta
accipiensak solvensarekin konplituko du besterentzeko salneurri
garbia (gastuak kenduta) emanez edo, oraindik kobratu ez badu,
prezioa jasotzeko akzioa lagaz (1.897. art., azkenean); b')
transmisioa doakoa (edo fede gaiztoko kostubidezkoa) izan bada,
aipatutako arauak ezer esaten ez badu ere, sistemak eskuratze hori
ezin
du
babestu
eta
solvensari hirugarrenaren
aurka
berreskuratzeko akzioa zuzenean egikaritzeko ahalmena onartu
behar dio.
2. Bidegabeki jasotakoa dirua edo zerbait suntsigarria bada,
obligazioz itzuli beharrekoa, beti, tantundem delakoa da. Jasotako
kopuru (eta, hala dagokionean, kalitate) bera itzuliko du, interesak
ordaindu gabe, fruituak direnez, bereganatu egiten baititu, eta
balizko kalteengatik (gauzak salneurriz gutxiago balio izateaz edo
emandako diru-kopuruak balioa galtzeaz) inolako erantzukizunik
izan gabe. Aitzitik, itzulketa ezin du inoiz ekidin gauza galdu egin
dela aitzakia gisa erabiliz (genus numquam perit), edo, jasotakoa
fede onez gastatu edo kontsumitu duela esanez.
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3.4. Itzultzeko obligazioaren salbuespena
Azaldu denez, indebitum ex persona delakoan bakarrik pentsatuz, zera dio
KZeko 1.899. artikuluak: baldin eta norbaitek, ordainketa bidezko eta
bizirik dagoen kreditu baten kontura egiten zela fede onez uste izanda,
titulua ezdeus bihurtu edo akzioa preskribitzen utzi edo bahiturak
abandonatu edo bere eskubidearen bermeak baliogabetu baditu, jasotakoa
itzultzeko obligaziorik ez du izango. Beraz, accipiensa aske uzteko, hiru
premisa biltzea eskatzen da:
1. Entrega egiteko unean bidezko (benetako eta bere
titulartasuneko) eta bizirik dagoen (edozein kausagatik iraungi eta
preskribitu gabeko) kreditua izatea, eta beraren objektua egin den
prestazioarekin bat etortzea.
2. Ematea fede onez onartzea, hau da, benetako zordunak ematen
duela edo solvensa besteren zorra ordaintzen duen hirugarren gisa
jardun dela uste izatea (vid. 1.158. art.). Uste hori eta errealitatea
bat ezin dira etorri, bestela ez legoke arazorik: zorra iraungi da
zordunak edo hirugarrenak ordaindu duelako (kasuen arabera,
hartzekodunaren lekuan subrogatuz edo zordunaren aurrean
itzulketa eskatzeko eskubidea eskuratuz). Berez, solvens gisa parte
hartu duena hirugarrena da, baina zorduna dela uste izanik
ordaindu du.
3. Gauza jaso ostean eta errakuntzaz jabetu aurretik accipiensak
kreditua bera sendotzen duten bermeak (edozein motatakoak:
pertsonalak edo errealak) itzultzea edo baliogabetzea, froga-bideak
ezdeus bihurtzea edo preskripzio-epea betetzen uztea; azken batean,
potentzialki kobratzeko benetako aukerak murrizten dituzten
jarduerak. Dena den, aipatutako kalteren bat benetan gertatu den
egiaztatzerakoan ez du oso zorrotz jokatzen jurisprudentziak (vid.
AGEE 1986-II-7 eta 1988-XI-14koak).
Betekizun guztiak bildu ondoren, hartzekodunak jasotakoarekin kobratu
du zorra. Hala ere, hartzekoduna ez aberasteko eta, batik bat,
(accipiensarenaz aparte) solvensaren jardute okerrak benetan sortutako
ondorioez gain beste larriago batzuk ere beraren lepora ez uzteko, 1.899.
artikuluko bigarren esaldiak agintzen du zor izan gabe ordaindu duenak
benetako zordunaren edo fidatzaileen obligazioa iraungi ez balitz horien
aurka (bakarrik) jo dezakeela. Solvensari aitortu eta helburuz ordeztailea
den agindu hori kalifikatzeari buruzko eztabaida dago doktrinan; izan ere,
zenbaitek 1.158.II. artikuluko itzulketa-akzioarekin parekatzen dute, eta,
beste batzuek, berriz, aipamen esplizitu hori (1.899. art.) 1.209. artikuluak
baimendutako subrogatze-kasuetan sartzen dute. Noski, azken jarrera
hori da onurazkoena solvensarentzat eta, agian ere, zuzenena da, 1.158.
artikuluko aipamenak premisa moduan baliozko eta berez obligazioa
iraungiarazten duen ordainketa eskatzen baitu; eta iraungitzerik,
hipotetikoki bederen, ez da gertatzen 1.899. artikuluaren egitatezko
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hipotesian (subrogatzerako eskatzen ez bada ere, arau horrek eta 1.209.
artikuluko aurreikuspenak adierazten dutenez). Hemengo kasuan,
hartzekodunaren kredituak bizirik irauten du, babes dokumental
gutxiagoz, bermeak kenduta edo preskripzioa salbuespen gisa aurka
egiteko aukerak ahulduta bada ere. Kodeak xedatzen duena zera da:
akzioa egikaritzea ematearekin asetako titularrari ez dagokionez,
kreditua, bermeekin eta oraindik hartzekodunak dituen froga-bideekin,
solvensarengana igaroko da.
4. Auzi-jartzailearen eta,
frogaren kargak duen edukia

hala dagokionean, demandatuaren

Kodeko 1.900. eta 1.901. artikuluak -bereziki zor ez dena
kobratzeagatik erreklamatzeko frogaren karga banatzeari buruzkoakirakurriz gero, azaldutako testuinguru substantiboaren barruan,
komeni da, beren edukia azaltzeko, lehenik demandatzaileari dagokion
karga -premisak frogatzekoa- aipatzea eta, gero, demandatuak gauza
atxikitzeko dituen aukerak argitzea.
Solvensak edo demandatzaileak frogatu beharreko muturrak (bere
kasuan, accipiensaren fede gaiztoaz gain) hiru hipotesiren inguruan
zehaztu daitezke:
1. Demanda kobratzeko eskubiderik ez zuenaren aurka joaten
bada, solvens delakoak zera frogatu beharko du: a) zerbait eman
zuela ("ordainketa" frogatzea: 1.900. art., hasieran); b) ez zuela
ezer ere (edo ez zuela hainbeste: vid. AGE 1995-XII-26koa) zor; c)
gainera, 1.900. artikuluak ematea errakuntzaz egin zuela frogatu
beharra ezartzen dio, ezer ez zela zor frogatzearekin errakuntza
egon dela frogatzen bada ere -eta, ildo horretan, 1.901. artikuluak
iuris tantum hartzen du ustekizuntzat, ezer zor ez denean edo
dena ordainduta dagoenean (dirudienez, gehiegi ordaintzeagatik
egikaritu bada akzioa, ez)-. Errakuntza-ustekizun hori ez da
indebitum ex persona kasuetan aplikatzen, baina gainerako
hipotesi guztietan, aldiz, bai, eta, horri esker, liberaltasunustekizunik ez da.
2.
Benetako
hartzekodunari
erreklamatzen
bazaio,
demandatzaileak zera frogatu beharko du: a) ematea egin zuela;
b) bere ustez zorra berea zuela, errakuntza zehatz hori frogatu
ezean, condictio indebiti delakoa ezin baita aurrera atera: besteren
zorra ordaindutako hirugarrena izanik, benetako zordunaren
aurka bakarrik joan baitaiteke ezarritako bide arruntak erabiliz,
eta, c) gutxienez ematearen eta erreklamazioaren artean, 1.899.
artikuluak adierazitako inguruabarrengatik ez dela (demandatuak
aurkatutako) kreditua ahuldu, edo hartzekodunak solvensaren
errakuntzaz jaso duela inguruabar horiek izan direla jakin ostean.
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3. Demandatuak, erreklamatzen zaion gauza jaso duenik ukatzen
badu, demandatzaileak ematea justifikatu beharko du, baina
beste ezer frogatu beharrik izan gabe (indebitum eta errakuntza
daudelako ustekizuna egongo baita). Hala eta guztiz ere, 1.900.
artikuluak bukatzeko dioenez, demandatuak oraindik ere froga
dezake jaso zuena berez zor zitzaiola, eta, hasierako faltsutasuna
defentsa gisa adierazi zuelakoan, froga dezake, halaber, edozein
accipiensek bezala, ematea liberaltasunez edo beste bidezko
kausagatik egin zitzaiola.
Demandatuak egin dezakeen kontrako frogari buruz, honako hauek
bereizi behar dira: a) gehiago jaso baina, hain zuzen ere, solvensaren
aurka kreditu txikiagoa zuenak gehiegizko hori ere zor zitzaiola frogatu
beharko du; b) inolako krediturik eduki gabe zerbait jaso duenak,
itzulketa ez egiteko, liberaltasunez edo beste bidezko kausagatik jaso
duela frogatu beharko du (1.901. art. in fine); c) bukatzeko, benetako
hartzekoduna baldin bazen, baina ez solvensarekiko, bere eskubidea
ahuldu edo kaltetu egin dela frogatu beharko du, bereziki, fede oneko
honako jarduera hauetako bat burutzeagatik: a') titulua ezdeus bihurtu
duelako edo akzioa preskribitu delako; b') bahitura (edo erresak)
abandonatu nahiz itzuli, edo hipotekazko bermea baliogabetu duelako.
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10. GAIA: “Betetzeko subrogatuak”
LABURPENA: I. Betetzeko subrogatuak. -II. Kontsignazioa. -1. Ordainketa
eskaintzea eta kontsignazioa . -2. Kontzeptua eta kontsignazioaren eremua. -3.
Kontsignazioa bidezkoa izateko premisak. -4. Betekizunak eta prozedura. -5.
Kontsignazioaren efektuak. -III. Konpentsazioa. -1. Kontzeptua, funtsa eta
motak. -2. Ukanbehar subjektiboak eta objektiboak. -3. Konpentsazioa kreditulagapenetan. -4. Zein kasutan ezin den egin. -5. Konpentsazioaren efektuak. -6.
Konpentsazio borondatezkoa, ahalmenezkoa eta judiziala. -IV. Ordainketan
ematea. -1. Kontzeptua eta ezaugarriak. -2. Izaera juridikoa. -3. Perfekzioa eta
efektuak. -V. Ondasunak lagaz ordaintzea. -1. Kontzeptua. -2. Motak. -3.
Negozioaren izaera juridikoa eta perfekzioa. -4. Efektuak.
ARAUDIA: KZeko 6., 151., 1.124., 1.166., 1.175.-1.181., 1.182., 1.184., 1.185.,
1.195.-1.202., 1.204., 1.255., 1.452., 1.521., 1.527., 1.536., 1.589., 1.590.,
1.636., 1.761., 1.849. eta 1.853. art.; PZLko 62., 1.175. eta 1.817. art.; NFBko
495. eta 496. legeak; Higigarrien hipoteka eta edukitzaren leku aldatzerik
gabeko bahiturari buruzko 1954ko abenduaren 16ko Legearen 65. art.; ED
34/1988, urtarrilaren 21ekoa, ordainketa, gordailu eta kontsignazio judizialak
arautzeari buruzkoa, eta 1992ko ekainaren 5eko Agindua, hura garatzen duena;
abenduaren 28ko Tributuei buruzko 230/1963 Lege orokorraren
68. art.;
Gizarte Segurantzako Sistemak Baliabideak Biltzeko urriaren 6ko 1637/1995
Erregelamendu Orokorraren 48.-51. art.; Espainiako Ondare Historikoari
buruzko ekainaren 25eko 16/1985 Legearen 73. art., Fundazioei eta interes
orokorreko jardueretan parte-hartze pribatuari emandako pizgarri fiskalei
buruzko azaroaren 24ko 30/1994Legearen 10. Xedapen Gehigarriak emandako
idazketa berriaren arabera; eta Tributuak Biltzeko Erregelamendu orokorra
onartzeari buruzkoaren abenduaren 20ko 1684/1990 EDREN 29. art.

I. BETETZEKO SUBROGATUAK
Obligazioa ordaintzea edo betetzea azaldu denean (VIII. gaia), adierazi da
hura zera dela: zor den prestazioa zuzen eta garaiz praktikan jartzea,
horrela obligazioa iraungi, hartzekoduna ase eta zorduna askatu egiten
da. Laburtuz, ordaintzea edo betetzea, esanahi hertsian, obligaziozko
erlazioa eratzeko egintza edo negozioan alderdiek erabaki dutenarekin bat
datorren hura bakarrik da. Hala ere, gerta daiteke obligazioa bete, baina
erabakitakoaren arabera ez eta haren antzeko ondorioak sortuko dituen
ordezko beste bide edo prozeduraren bat erabiliz betetzea. Zenbaitetan,
obligazioa, bide ordezkoak edo subrogatuak erabiliz betetzen da, legeak
hala onartzen edo ezartzen duelako eta, beste batzuetan, alderdiek beren
borondatez hala nahi dutelako, hasieran erabakitako ordainketa edo
betetzea lortzea ezinezko bihurtu bada.
Benetako ordaintzea edo betetzea eta beste modu horiek era berezian
tratatzen dira, antzeko ondorioak sortzen badituzte ere, bigarrenek
lehenengoaren funtzio berdin-berdinak betetzen ez dituztelako (hau da,
obligazioa iraungi, hartzekoduna ase eta zorduna askatu), edo, funtzio
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horiek betetzen badituzte, hasieran hitzartutako prozedura ez den beste
baten bidez betetzen dituztelako.

II. KONTSIGNAZIOA
1. Ordainketa eskaintzea eta kontsignazioa
Zenbait obligazio betetzeko, ez da nahikoa zordunak zor duen prestazioa
zuzen eta garaiz burutzea; gainera, betetzea burutzeko, hau da, obligazioa
eratzeko garaian aurreikusitako emaitza lortzeko, beharrezkoa da
hartzekodunak ere parte hartzea edo laguntzea. Horrela, emateko
obligazioetan edo azkenean zerbait ematea izango den egiteko
obligazioetan, zordunak ezingo du inoiz hitzartutakoa bete, zor den gauza
ematea eskaini eta hartzekodunak gauza jasotzeari uko egiten badio. Eta,
dakigunez, obligazioak bizirik jarraitzen du ordaindu edo bete bitartean;
alegia, prestazioaren objektu den gauza galtzeko arriskua zordunak
nozituko du; gainera, agian, zorrak sortzen dituen interesak ordaintzeko
obligazioa izango du eta, beti, obligazioa izateak ondarearen gainean
jartzen duen erantzukizuna jasaten jarraituko du (OSSORIO MORALES).
Normala denez, obligazioa zintzo bete nahi eta, hartzekodunak
laguntzarik eman nahi ez duelako, obligazioa bete ezin duen zordunaren
egoerari babesa eman behar dio ordenamenduak. Baina, hartzekodunak
obligazioa betetzeko zordunari laguntzeko obligaziorik ez duenez -kreditu
baten titular baita-, eta, zordunak ere obligazioa betetzeko eskubiderik ez
duenez, zordun arretatsuari babesa ematekotan, ezin zaio obligazioa
betetzeko hartzekodunaren laguntza galdatzeko aukera eman. Juridikoki
babestu beharreko interesa, hau da, obligaziotik eratorritakoa baino
harantzago, zordun-egoeran ez egotea aitortzen zaio zordunari eta, horren
ondorioz, haren esku jartzen da obligaziozko loturatik askatzeko aukera.
Obligazioa bete nahi duen zordunaren interesa babesteko eta, beraz,
hartzekodunaren ezezkoak ordaintzea edo betetzea galarazten dioenez,
erantzukizun orotatik askatzeko (KZeko 1.176.I eta 1.177. art.) eta
betetzearekin bezala obligazioa iraungiarazteko, prozedura bat ezarri da:
kontsignazioa, hots, zor den gauza aginte judizialaren esku gordailuan
uztea (KZeko 1.178. art.). Baina, noski, obligazioan aurreikusitako bidea
ez eta beste bat erabiliz (zor den gauza, hartzekodunari eman ordez,
epaile-agintearen esku jarriz, hartara hartzekodunak gauza jasotzera
joateko aukera izan dezan) zorduna obligaziotik askatzea, berez, aparteko
konponbidea da; horregatik, kontsignazioa zordunak beste irtenbiderik
ez badu bakarrik onartuko da eta, hartzekodunaren eskubideak ez
kaltetzeko, beharrezko erresalbuak eta bermeak izan beharko ditu.
Ondorioz, zordunari kontsignazioa onartzeko frogatu beharko da bera
prestazioa zuzen eta garaiz betetzeko prest zegoela eta betetze hori
hartzekodunak bidegabeki galarazten duela. Beraz, kontsignazioa egin
aurretik, zordunak ordaintzeko eskaintza egin eta hartzekodunak ez
onartzea galdatzen da, eta modu horretan agerian uzten dira kontsignazio
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bidez zorduna askatzeko premisak: betetzeko gogoa eta hartzekodunak
onartzeari uko egiten diolako betetzea ezinezkoa izatea. Teknikoki,
horrek zera esan nahi du: kontsignazioa baliozkoa izateko eta
ordainketari lotutako efektu parekoak sortzeko, hartzekoduna
berandutzean eroraraztea eskatzen da. Eta, gainera, hartzekodunaren
eskubideak bermatzeko, eskatzen diren betekizun formalak zorrozki betez
egindako kontsignazioak bakarrik du indar askatzailea eta iraungitzailea
(AGEE 1943-XII-20 eta 1960-I-7koak).
Baina, bete nahi izan eta hartzekodunak arrazoirik gabe ezezkoa ematen
diolako bete ezin duen zorduna babesteaz gain, beste hainbat egoeratan
ere, antzeko babesa eman behar da: a) zordunak, bere aldetik inolako
errurik egon gabe, eta hartzekodunaren pertsonari buruzko kausa
batengatik, ezinezkoa badu obligazioa betetzea; eta b) zordunak obligazioa
bete eta askatuta geratzeko ziurtasunik ez izatea. Kasu horietan, lekuz
kanpo dago zordunari eskatzea kontsignaziora jo aurretik bere betetzeko
gogoa eta hartzekodunak betetzea onartzeari uko egin diola frogatzea azken batean, hartzekoduna berandutzean jarri dela egiaztatzea-,
prestazioa burutzeko hartzekodunarengana heltzeko aukerarik gabeko
egoeran baitaude. Horregatik, inguruabar berezi horiek daudenean,
kontsignazioa egiteko ez da eskatzen hartzekoduna berandutzean egotea
eta, horren ondorioz, zordunak aurrez ordainketaren eskaintza egitea;
dena den, kreditua bermatzeko, kontsignatzeko prozeduraren bidez
zorduna obligaziotik askatzea arautzen duten formalitateak zorrotz
galdatuko dira.
Ideia horiekin bat eginez, Kode Zibilak 1.176-1.181. artikuluetan
arautzen du zorduna nahitaez askatzeko tresna juridikoa, hots, zor den
prestazioa kontsignatzea. Artikulu horien izenburua, "Ordainketa
eskaintzea eta kontsignazioa" (Frantziako Kode Zibiletik jasoa),
engainagarria da, Kode horretan ezarritako eredutik urrundu eta haien
edukiarekin ez baitator bat. Hain zuzen ere, lehenik, Kode Zibilak,
1851ko Proiektuaren aurrekaria (Frantziako Kode Zibileko edukia
jasotzen zuena) baztertuz (1882-1888ko Aurreproiektuaz geroztik) alde
batera utzi du ordainketaren eskaintza zehazki arautu eta hori izaeraz
formala izatea (gero azalduko diren ondorioekin); hala, zorduna askatzeko
prozesuaren zama guztia kontsignazioan jarri du: ez benetako ordainketa
formala eskaintzeak eta ondorengo kontsignazioak (Frantziako Kode
Zibileko 1.257.II eta 1.258. art.), baizik eta azken horrek, hala
dagokionean, askatuko du zorduna obligaziotik, ordaintzeko saiakera
zuzena izan dela egiaztatu ostean (KZeko 1.177.II. art.: "Kontsignazioa
eragingabea izango da, baldin eta ordainketa arautzen duten xedapenei
hertsiki egokitzen ez bazaie"). Eta, bigarrenik, Frantziako aurrekaria utzi
eta beste ordenamenduen eraginez, zordunak aurrez ordaintzea eskaini
beharrik izan gabe kontsignatzea onartzen da; beraz, zorduna nahitaez
obligaziotik askatzeko sistema hiru oinarrirekin eraikitzen da:
hartzekodunaren berandutzea (KZeko 1.176.I. art.), hartzekodunari
ordaintzeko zordunari egotzi ezin zaion ezintasuna eta
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ordainketaren eraginkortasunari buruzko zalantza (KZeko 1.176.II.
art.).
2. Kontzeptua eta kontsignazioaren eremua
Oraindaino esandakoa kontuan harturik, kontsignazioa zera da:
ordenamenduak ezarritako mekanismoa, zeinak, kasu jakinetan,
hartzekodunaren borondatea kontuan izan gabe edo horren aurka,
obligaziotik askatzeko ahalmena ematen baitio zordunari, nola eta zor den
gauza hartzekodunaren eskura gordailuan utziz aginte judizialaren
eskuetan.
Kontsignazioa erregulatu da pentsatuz normalena zordunak berak egitea
dela, obligaziotik askatzea bere onerako baita. Hala ere, doktrinak nahiz
jurisprudentziak (AGEE 1929-III-23 eta 1963-III-27koak) onartu dute,
kontsignazioa ordainketa erregulatzen duten arauetara lotzen denez
(KZeko 1.177.II. art.), ordain dezakeen edonork ere (KZeko 1.158. art.)
kontsignazioa egin dezakeela eta zorduna obligaziotik askatu.
Kontsignatzea zor den gauza gordailuan uztea denez, obligazioak
positiboa izan behar du, eta positiboen artean (dirua nahiz izaeraz
bestelako gauzak) gauza higigarria ematekoa, gordailuko objektu horiek
bakarrik izan baitaitezke (KZeko 1.761. art.) eta KZeko 1.178.I. artikuluak
horixe galdatzen duela baitirudi (Kontsignazioa egingo da zor diren gauzak
gordailuan utziz aginte judizialaren eskuetan...). Dena den, doktrinan
gehiengoak uste duenez (zenbaitek arazo eztabaidagarria dela
ohartarazten badu ere), arazoa justiziaz konpontzeko, onartu behar da
higiezinak ere kontsignatzeko aukera, eta, hala, ondasun higiezina zor
duenari ere gauza higigarria zor duenak obligaziotik aske geratzeko duen
eskubide bera aitortu beharra zaio. Helburu hori lortzeko, arauak,
gordailu hitza esanahi teknikoan ez eta esanahi arruntean erabiltzen
duela interpretatzen da; esanahi horretan, gauza aginte judizialaren
eskuetan jartzea da gordailua (esaterako, etxebizitzaren giltzak emanez).
Bestalde, irtenbide hori hartu du NFBko 496. legeak (gauza higigarria
kontsignatzeari ez dio gordailu deitzen), gauza higiezina kontsignatzeko
aukera esplizituki onartu baitu.
Egiteko eta ez egiteko obligazioetan, ezinezkoa da kontsignazioa egitea.
Azken horietan, obligazioa betetzeko hartzekodunaren laguntzarik ez
baita behar. Eta, lehenengoetan, prestazioa hartzekodunaren eskura
jartzeko aukerarik ez baitago. Beste zerbait da, doktrinak proposatzen
duenez, egiteko obligazioa betetzeko hartzekodunak parte hartzea
beharrezkoa izan eta arrazoirik gabe hark laguntzarik eman nahi ez badu
kontsignazioa ez eta beste baliabideak onartzea, zorduna obligaziotik
askatzeko. Hala nola: obligazioa salatzea edo suntsiaraztea (DÍEZ-PICAZO
eta GULLÓN); aginte judizialari prestazioa betetzeko prest zegoela
adieraztea (ALBALADEJO); edo hartzekodunak arrazoirik gabe laguntzarik
ez duela eman alegatzea adierazpen-judizio arruntean (LACRUZ, DELGADO).
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3. Kontsignazioa bidezkoa izateko premisak
Zordunak, ordainketa ordeztu eta obligaziotik askaraziko duen
kontsignaziora jo ahal izateko, beharrezkoa da KZeko 1.176. artikuluan
adierazitako premisaren bat agertzea. Lehenago azaldu denez, honako
hauek dira: arrunta, hau da, hartzekoduna berandutzean egotea; eta
apartekoak, inguruabar hori eta, beraz, ordainketa aurrez eskaini
beharrik eskatzen ez dutenak: hartzekodunari ordaintzeko ezintasuna,
zordunari egoztezina, eta zordunak ordainketaren efikaziari buruzko
zalantza izatea.
1. Hartzekodunaren berandutzea. KZeko 1.176.I. artikuluak
aipatzen du premisa hori, zera esatean: zordunak, zor den gauza
kontsignatuz, erantzukizunik ez du izango, "zordunak ordaintzea
eskaini eta hartzekodunak arrazoirik gabe hura jasotzeari uko egiten
badio". Hartzekoduna berandutzean jartzeko eskatzen da, batetik,
betetze zuzena eta garaikoa, hau da, zordunak ordainketaren
betekizun guztiak biltzen dituena egiteko borondatea adieraztea,
eta, bestetik, hartzekodunak, "arrazoirik gabe" (artikuluak hitzez
hitz dioenez eta KZeko 1.185. art.) onartzeari uko egitea.
Zordunak ordaintzeko borondatea agertu behar duela adierazteko,
xedapenak "ordaintzea eskaini" esapidea erabiltzen du. Gehienetan,
zordunak hartzekodunarentzako edo horren izenean ordainketa
jasotzeko obligazioan izendatutako pertsonarentzako borondatedeklarazioa aldebakarrekoa eta jakinarazi beharrekoa izango da.
Berez, adierazpenak ez du forma jakinik bete behar, baina, egin
dela frogatzea zordunari dagokionez, ohikoa izango da notario bidez
egitea. Hala, ordainketa eskaintzea hartzekoduna beldurrarazteko
modu gisa agertzen da. Hala ere, obligazioan xedatu denaren
arabera, joko da obligazioa betetzeko ahalegin zapuztua ondoren
hartzekodunari betetzeko borondatea agertu beharrik egon gabe
ordainketa eskaintzea izan dela, baldin eta zordunak hala
dagokionean ahalegina froga badezake (esaterako, hitzartutako
datan eta lekuan zor den gauza emateko zorduna agertu eta
hartzekodunak, arrazoirik gabe, hura jaso nahi ez badu).
Ordaintzeko eskaintzari hartzekodunak arrazoirik gabe uko egin
behar dio. Berez, hartzekodunak ordainketa atzera bota dezake
bakarrik hark bildu beharreko betekizun objektiboak eta
subjektiboak ez baditu.
Hartzekodunak ordainketa onartzeko
jarrera iheskorra badu, arrazoirik gabe ez duela onartu nahi joko
da, portaera horren azken emaitza ere bera baita (CANO MATA).
Bi
betekizun
horiek
(zordunak
ordaintzea
eskaini
eta
hartzekodunak arrazoirik gabe onartu ez) biltzen badira, zera dago
argi: obligazioa ez betetzea ez dela zordunaren erruz izan,
hartzekodunaren portaeraren ondorioz baizik; beraz, zordunak,
obligaziotik askatzeko, ondoren kontsignaziora jotzeko ahalmena
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du. Baina, kontsignazioa burutu arte edo azkenean burutzen ez
bada ere, hartzekodunak arrazoirik gabe onartu ez duen
ordaintzeko eskaintzak, zorduna obligaziotik askatzen ez badu ere,
hartzekoduna berandutzean jartzeak zordunarentzat dituen
ondorio mesedegarri guztiak sortuko ditu: mora solvendi delakoa
baztertu, arrisku guztiak hartzekodunaren lepora jarri (KZeko
1.185, 1.452.III, 1.589 eta 1.590. art.), eta zorduna ez-betetzailea
izatetik askatu (AGEE 1941-VII-9, 1944-VI-5, 1947-VI-21, 1949-III10, 1968-X-31, 1987-VI-15 eta 1992-VI-8koak).
2. Hartzekodunari ordaintzeko ezintasuna, zordunari egotzi
ezinekoa.
KZeko
1-176.II.
artikuluak
ezartzen
duenez,
kontsignazioak, berez, zorduna askatuko du obligaziotik,
ordainketa egin behar den garaian hartzekoduna absente edo
ordainketa jasotzeko ezgaitua baldin badago. Erregela orokor gisa,
ulertu behar da araua hartzekoduna bere benetako egoitzatik
absente baina ofizialki adierazi gabeko absentziari buruz ari dela,
baita judizialki adierazi gabeko ezgaitasunari buruz ere, hau da,
izaeraz materiala eta iragankorra edo egiazko ezgaitasuna izan eta
deklarazio judizialik sortu ez duenari buruz (DÍEZ-PICAZO eta
GULLÓN). Alegia, hartzekoduna legezko absentzia-egoeran edo
judizialki ezgaituta baldin badago, zordunak ordaintzeko
eragozpenik ez du, hartzekoduna ordezkatzeko izendatzen den
legezko ordezkariari ordain baitiezaioke. Hala ere, ezohikoa bada
ere, ofizialki absentetzat jotakoa edo judizialki ezgaituta dagoen
hartzekoduna, behin-behinekoz, legezko ordezkaririk gabe egon
daiteke (izendatua hil delako, eskusatu egin delako edo kendu egin
dutelako); orduan, kontsignaziora jotzeko aukera onartu behar zaio
zordunari, ordaintzea ezinezkoa baitzaio eta obligazioak eskatzen
duenetik harantzago zordun-egoeran hartzekodunari ordezkaria
izendatzeko prozedura amaitu arte egonarazteko arrazoirik ez
baitago; gainera, hartzekodunaren interesak defendatzeko
obligazioa izan eta legezko ordezkaria izendatzeko arreta izan behar
dutenak ordezteko ekimena hartzeko zamarik ere ezin zaio ezarri
zordunari (interesatua den heinean, har dezakeela jo badaiteke ere).
3. Zordunak egindako ordainketak eraginik izango duen ala
ez
zalantza
izatea.
Zordunak,
obligaziotik
askatzeko,
kontsignaziora ere jo dezake zuzenean, balin eta "hainbat pertsonak
kobratzeko eskubidea dutela esaten badute, edo obligazioaren
titulua galdu egin bada" (KZeko 1.176.II. art.). Bi kasu horietan,
zordunak, ziur-ziur ez daki ordainketa askatzailea nori egin behar
dion, eta, kontsignatuz, ez dagokionari lehenik ordaintzeak ekar
dezakeen balizko ordainketa bikoitzik ez da gertatzen (BERCOVITZ).
Lehen kasuan, kobratzeko eskaera guztiak, judizioan azalduta edo
judizioz kanpo zordunari adierazita egon (DÍEZ-PICAZO eta GULLÓN)
eta oinarridunak izan daitezke: esate baterako, jatorrizko
hartzekodunak jakinarazi gabe eta kreditua laga izanaren
dokumentua erakutsi gabe, norbaitek kredituaren lagapenduna
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dela esan eta jatorrizko hartzekodunak ukatu egiten badu
(PANTALEÓN). Bigarrenean, galdutako tituluak, izaeraz, obligazioa
atxikita daramana (kreditu-titulua) izan behar du eta ez frogatzeko
titulu hutsa (LACRUZ, DELGADO).
Doktrinak nahiz jurisprudentziak (AGE 1955-V-24koak) KZeko
1.176.II. artikulua osatu dute, eta han sartu, zordunari zuzenean
kontsignatzea utziko zaion hipotesi gisa, honako hauek:
hartzekoduna ordaintzeko lekuan ez egotea (absente dagoen
hartzekoduntzat har baitaiteke), hartzekoduna ezezaguna izatea
(Hainbat pertsonak kobratzeko eskubidea dutela esaten badute lege
aurreikuspenean sar baitaiteke) eta hartzekodunak ordainagiria
eman nahi ez izatea, obligazioaren titulua galdu bada legeko
aurreikuspenean sar baitaiteke, edo, hartzekodunak ordaintzearen
ondorioetako bat eman nahi ez duenez, esan gabe atzera botatako
eskaintza gisa har baitaiteke (BELTRÁN DE HEREDIA).
4. Betekizunak eta kontsignatzeko prozedura
Kontsignazioak eragina izateko eta zorduna obligaziotik askatzeko,
kredituaren bermetan ezarritako betekizunak bete behar ditu:
1. Kontsignazioa hartzekodunaren berandutzeak eragiten badu,
ordaintzea eskaini dela eta hartzekodunak atzera bota duela frogatu
beharko da aginte judizialaren aurrean (KZeko 1.178.I. art.). Gainera,
kontsignazioa egiteko premisa edozein izanik ere (hartzekodunaren
berandutze-kasuetan bakarrik aurreikusten dela aditzera ematen den
arren, KZeko 1.178.I. artikuluaren idazketa desegokia baita), obligazioa
bete
dadin
interesa
duen
pertsona
guztiei
(zordunkideei,
hartzekodunkideei, fidantza-emaileei, kredituaren lagatzaileari eta
ustezko lagapendunari, etab) aurrez jakinarazi beharko zaie judizialki edo
judizioz kanpo (KZeko 1.177.I. art.). Hartzekodunak ordainketa onartu
nahi izan ez badu, kontsignatzeko asmoa hartzekodunari berari ere
jakinarazi behar zaio; praktikan, ordainketa eskaintzeko erabilitako
notario bidezko jakinarazpenean bertan jasoko da kontsignatzeko asmoa
ere.
2. Kontsignazioak ordainketa arautzen duten xedapenetara egokitu
beharko du zorrotz (KZeko 1.177.II. art.); alegia, zor izan eta aginte
judizialaren eskutan jarritako gauzak ordainketaren ukanbeharrak bildu
behar ditu: identitatea, osotasuna eta zatiezintasuna. Hala dagokionean
kontsignatutako prestazioak eta eskainitakoak bat etorri behar dute.
3. Azkenik, kontsignazioa egin ondoren, nahitaezkoa da haren berri
formalki (AGE 1950-XI-27koa) interesatuei, hau da, aurrez kontsignatzeko
asmoaren berri eman zitzaienei, jakinaraztea (KZeko 1.178.II. art.).
Zor den gauza epaile eskudunaren eskutan jarriz egingo da
kontsignazioa, ondasunak gordailu judizialean uzteari buruzko erregelen
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arabera (PZLko 1.175. art., ED 34/1988, urtarrilaren 21ekoa, ordainketa
eta kontsignazio judizialak arautzeari buruzkoa, eta 1992ko ekainaren
5eko Agindua, aurrekoa garatzen duena). Kontsignatu beharrekoa dirua
bada, txeke izendun adostu bidez kontsignatzea onartu du
jurisprudentziak (AGEE 1989-IV-3 eta 1992-I-27koak).
Doktrinan eztabaidan dagoen arazoa bada ere, borondatezko
jurisdikzioari dagokion prozedura erabiltzen da, kontsignazioari aurka
egiten ez zaion bitartean, orduan, kantitatearen arabera jarraitu
beharreko auzien prozedurara igaroko baita (PZLko 1.817. art.).
Hartzekodunak kontsignazioari aurka egiteko, zera alega dezake:
kontsignatutako prestazioa eta zor dena edo eskaini eta onartu ez zena
bat ez datozela, edo kontsignazioa egiteko betekizun formalak ez direla
bete.
5. Kontsignazioaren efektuak
Kontsignazio-prozedurari amaiera jarriko dio hartzekodunaren onarpenak
eta kontsignazioa ondo egindakotzat jotzen duen Autoak (epaitutako
gauza baliorik ez duenak) edo Epaiak (aurka egin ostean, auzien
prozedura bihurtu bada) (KZeko 1.180.II. art.). Hartzekodunak edo
adierazpen judizialak kontsignazioa onartzen badu, obligazioa iraungi
(KZeko 1.180.I. art.) eta zorduna aske geratuko da (fidatzaileak eta beste
obligatukideak ere bai); efektu horiek atzeraeragina izango dute
kontsignazioa egin zen uneraino, eta kontsignazioak zordunari sortutako
gastu guztiak hartzekodunaren kontura izango dira (KZeko 1.179. art.).
Praktikan gertatzen denez, kontsignazioa zuzena zela auzien prozedura
ostean adierazten bada, obligazioa betetzeko orduan hartzekodunak nahiz
zordunak izandako portaera neurtuko dute Auzitegiek; horregatik,
hainbat erabakik onartzen dute kontsignazioaren baliozkotasuna bete
beharreko ukanbeharrak hertsiki eskatzea ñabartuz (esaterako,
berandutzeko interesak sartu ez arren, prestazioa osorik ordaindu dela jo;
edo, kontsignazioa zuzen egiteak mesede egiten dien zenbait interesaturi
ez jakinarazi izana; vid. AGE 1992-VI-8koa).
Hartzekodunak onartzen duenetik edo judizialki zuzentzat j denetik
bakarrik sortuko ditu efektuak kontsignazioak, baina atzeraeragina
izango du prestazioa aginte judizialaren eskutan jarri zen uneraino.
Beraz, bi une horien arteko denboran, gordailuan utzitako gauzen jabe
zorduna da eta obligazioak bizirik jarraitzen du. Hain zuzen ere, ondorio
horrek, kodeketa egin aurretik eta fidatzaileak eta zordunkideak gogoan
izanda, eztabaida piztu zuen doktrinan, gordailuan utzitako gauza
zordunak kentzeak edo gauza zordunari itzultzeko hartzekodunarekin
egindako hitzarmenak sortutako efektuei buruz. Arazoa POTHIER
legelariaren iritzia hartuz konpondu zuen Frantziako Kode Zibilari
jarraituz, Kode Zibilak gaia honela arautu du 1.180.II eta 1.181.
artikuluetan:
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A) Hartzekodunak onartu edo ebazpen judizialak kontsignazioa
zuzentzat jo aurretik, zordunak kontsignatutako gauza edo dirua ken
dezake gordailutik, hori ez eta onartutako edo baliozkotzat jotako
kontsignazioak iraungiarazten baitu obligazioa. Obligazioak indarrean
jarraitzen du aldaketarik gabe (baldin eta, ordaintzeko baliozko eskaintza
hartzekodunak atzera bota ostean, hori berandutzean jarri ez bada),
gordailuan utzitakoaren gainean hartzekodunak ez du inolako
lehentasunik eskuratuko eta fidatzaileek zein zordunkideek obligatuta
jarraituko dute (KZeko 1.180.II. art.).
B) Hartzekodunak kontsignazioa onartu edo ebazpen judizialak
baliozkoa dela adierazi eta gero, obligazioa behin-betiko iraungiko da.
Hartzekodunak zordunari gordailua kentzeko baimena ematen badio,
iraungitako kredituaren arabera hartzekodunak gordailuan jarritako
prestazioaren gainean dituen lehentasunak (esaterako, pribilegioak edo
hipotekak) galduko ditu, eta, aldi berean, fidatzaileak eta zordunkideak
ere obligaziotik askatuko dira. Kontsignazioak bere efektuak sortu
ondoren hartzekoduna eta zorduna ados jartzeak obligaziozko erlazio
berria sorraraziko du, baina, inondik inora ere, kontsignazioz
iraungitakoa ez du berpiztuko (KZeko 1.181. art.).

III. KONPENTSAZIOA
1. Kontzeptua, funtsa eta motak
Sarritan, bi pertsona, bata bestearekiko eta aldi berean, hartzekodun eta
zordun dira. Egoera adibide batek argituko digu. Demagun Xabier
abokatua dela, eta Jordi, dendaria; Jordik Xabierri, bere bulegoan,
ordenagailua jarri dio eta, horren ondorioz, horrek diru kopuru bat zor
dio hari, baina, aldi berean, Xabierrek aholkularitza juridikoa eman dio
Jordiri, eta horrek ere beste diru kopurua (berdina edo antzekoa) zor dio
hari. Obligazio biak bete behar direnez, bi zorrak ordaindu behar dira,
hau da, bi ordainketa egin behar lirateke. Bada, eragiketak errazteko,
zorrak kopuruz berdinak badira, erosoagoa da zor biak konpentsatzea,
eta biak ordaindutzat jotzea ordainketa bikoitza egin gabe; edo, kopuruz
desberdinak badira, zor handiena txikienaren kopuruan iraungitzea, biak
konpentsatuz, eta hondarrean hura bakarrik bizirik uztea. Berezko
eskubidez bi pertsona, elkarren artean, bata bestearen hartzekodun eta
zordun direnean (KZeko 1.195. art.) antzeko obligazioak edo homogeneoak
elkarturiko kopuruan (KZeko 1.202. art.) iraungitzeko modua da
konpentsazioa.
Konpentsazioak bi helburu betetzen dituela esan ohi da. Batetik,
ordainketa bikoizturik ez izatea. Bestetik, hartzekodun biei nolabaiteko
segurtasuna ematea (ROJO AJURIAk dioenez, teknikoki berme-funtziorik ez
baitu betetzen; ildo beretik, AGE 1993-V-20koa); izan ere, neurri batean,
alderdi batek bere zorra osorik ordaindu ostean, gero beste alderdiak
kaudimenik ez duelako bere kreditua kobratzeke geratzea ekiditen du.
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Praktikan, konpentsazioa askotan erabiltzen da merkataritza-erlazioetan
(kontu korronte kontratua, banku-konpentsazioko Ganbarak), baina
zuzenbide pribatutik kanpora ere hedatu da, tributu-zorrak (Tributuei
buruzko Lege Orokorreko 68. art.) eta Gizarte Segurantzarekiko zorrak
(ED 1637/1995, urriaren 6koaren 48.-51. art.) iraungitzeko ere onartu
baita.
Kode Zibilak legezko konpentsazioa bakarrik arautzen du (1.195.-1.202.
art.), haren betekizunak eta efektua ezarriz. Segidan, legezko
konpentsazioaz ariko gara eta atalaren azkenerako utziko ditugu
hitzartutako konpentsazioa, ahalmenezko konpentsazioa eta konpentsazio
judiziala; zenbait Kodek horietakoren bat ere arautzen du.
2. Betekizun subjektiboak eta objektiboak
Legezko konpentsazioa sortzeko, betekizun objektiboak iraungi beharreko
obligazioetan bildu behar dira, eta subjektiboak, konpentsazioa gauzatzen
duten pertsonengan.
1. Betekizun objektiboak
A) Prestazio biak homogeneoak izatea. Betekizun hori zeragatik
eskatzen da: azken batean, konpentsazioa elkarrekiko ordainketa
izanik, obligazio bakoitza ohiko moduan betetzeak sortutako azken
emaitzaren parekoa (bakoitzak jasotzeko eskubidea zuen hura)
lortzeko eskubidea dute alderdi biek, eta, emaitza hori lortzeko,
nahitaez, prestazio biek homogeneoak izan behar dute. Horregatik,
eta homogeneotasuna adierazteko, KZeko 1.196.2. artikuluak
prestazioak suntsigarriak izatea eskatzen du konpentsazioa
burutzeko; beraz, konpentsazioa onartuko da bakarrik zorrak
diruzkoak badira -konpentsazioa praktikan aplikatzeko hipotesiaedo gauza suntsigarriak ematekoak baldin eta espezie eta kalitate
berekoak badira.
Prestazioak homogeneoak izatea eskatzen bada ere, azaldu denez,
konpentsazio partziala (KZeko 1.202. art.) eta toki desberdinetan
ordaindu beharreko zorrak konpentsatzea onartzen da, betiere
garraioak edo ordaintzeko tokia aldatzeak sortutako gastuen
ordaina kontuan hartuz (KZeko 1.199. art.).
B) Zorrak galdagarriak izatea. KZeko 1.196. artikuluko 3. eta 4.
zenbakiek aipatzen dute betekizun hori, hurrenez hurren, zorrak
epemugaratuak eta galdagarriak izatea eskatzen baitute, azken
finean bi kontzeptuek esanahi bera badute ere: zorra betetzea eska
daitekeela. Betekizunaren zentzua argi dago, hartzekodunari zorra
ordaintzeko obligaziotik zorduna ezin aska baitaiteke oraindik hari
galdatu ezin zaion kredituarekin zorra konpentsatuz; bestela,
oraindik ordaintzeko obligaziorik ez duen zorra ordainarazten
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baitzaio hartzekodunari. Konpentsazioak, ordaintzeko funtzioa
betetzeko, ordainketa bikoitza aldi berean egitea eskatzen du.
Horren ondorioz, epemugaratu gabeko zorrak diren heinean, ezin
dira konpentsatu baldintzapeko zorra baldintza bete bitartean eta
epekako zorra epemugaratzen ez den artean (AGE 1962-VI-25ekoa),
baina, azken kasu horretan, onartu egingo da epearen onura
konpentsazioa baliarazi nahi duenaren alde ezarrita badago, hari
uko egin baitiezaioke. Eta, galdatu ezin direlako, existitzen ez (AGE
1955-IV-21ekoa) edo erabat deuseza den titulutik sortutako zorra
eta obligazio naturaletik eratorritako zorra ere ezingo dira
konpentsatu (esaterako, legez kontrako jokoek eta apustuek
sortutakoa).
C) Zorrak likidoak izatea. Zorrak konpentsatzeko, homogeneoak eta
galdagarriak izateaz gain, haien objektua edo kopurua zeharo
zehaztuta egotea eskatzen da (AGEE 1922-XI-31 eta 1986-III14koak), bakoitzak zor duena argi dagoenean bakarrik konpentsa
baitaitezke zorrak (AGE 1995-VI-15ekoa), eta obligazioak osorik edo
partzialki iraungi, elkartutako kopuruan (KZeko 1.202. art.). Hala
ere, jurisprudentziak onartu duenez, guztiz zehaztu gabea izan
baina eragiketa aritmetiko erraza eginez zehaztu daitekeen zorra
ere likidoa da izaeraz (AGEE 1924-XI-13, 1961-VII-11 eta 1978-VII3koak). Nolanahi ere, zorraren zenbateko kopurua zehaztea epaia
exekutatzeko unera geroratzen bada, legezko konpentsaziorik ez da
emango, orduan, azalduko denez, konpentsazio judiziala delakoa
bakarrik eman baitaiteke.
2. Betekizun subjektiboak
A) Konpentsazioa jasaten duten bi pertsonak elkarren artean bata
bestearen hartzekodun eta zordun izatea (KZeko 1.195. art.).
Elkarrekikotasuna eskatzeak zera esan nahi du: subjektu biek aldi
berean bata bestearen hartzekodun eta zordun izan behar dutela
(AGEE 1991-XI-26, 1992-III-28, 1993-V-20 eta 1995-VI-27koak).
Tradizionalki, doktrinak uste izan du du konpentsazioa aplika
daitekeela, bai kausa bera duten elkarrekiko obligazioetan (aldebiko
kontratutik
sortutakoetan),
bai
titulu
desberdinetatik
sortutakoetan (esate baterako, bat mailegutik sortutakoa eta bestea
zerbitzu-errentamendutik).
Edonola
ere,
azken
aldian,
jurisprudentziak (AGE 1983-VI-7koaz geroztik) aldebiko kontratutik
sortutako elkarrekiko obligazioak konpentsatzeko aukeratik kanpo
utzi ditu, ulertu duelako konpentsazioak ez duela inolako zentzu
sinalagmatikorik, ez jatorrian (obligazioak bata bestetik sortu
izatean), ez helburuan. Horren ondorioz, jurisprudentziak behin eta
berriro adierazi du konpentsazio mota guztietarako betekizun
komuna
dela
konpentsatu
beharreko
kredituak
titulu
desberdinetatik sortuak izatea; labur esanda, "norbaitek titulu jakin
baten ondorioz zor izatea eta, zor hori ezartzen dion titulua ez baina
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beste batengatik, hura, aldi berean, bere zordunaren hartzekodun
izatea, kopuru berean edo beste batean" (AGEE 1993-V-25, 1993-XI16, 1994-IV-9 eta 1995-II-1ekoak). Jurisprudentziako doktrina
horren iritzi bera defenda badaiteke ere (ROJO AJURIA), hainbat
kontratu-erlaziotan benetako konpentsazioa eta kontratu beretik
jariotako kontabilitateko likidazioak ez nahasteko, ezin dira, dena
den, arrazoizko konpentsatzea eskatzen duten hipotesiak alboratu
eta, DÍEZ-PICAZOk dioenez, iritzi hura ez da arau orokor bihurtu
behar (vid., horregatik, AGEE 1995-III-23 eta 1995-VI-8koak).
B) Hartzekodun eta zordun berezko eskubidez izatea (KZeko 1.195.
art.). Alegia, batetik nork bereak dituen kredituak bakarrik
konpentsa daitezke, inoiz ez besterenak, eta, bestetik, konpentsazio
bidez, nork bereak dituen zorrak bakarrik ordain daitezke, inoiz ez
besterenak (VON TUHR); beste modu batera esanda, inork berea
duen zorra ezin du bete hartzekoduna ez den norbaiten aurrean
krediturik baduela esanez, ez eta besteren zorrik ordaindu nork
berea duen kreditua konpentsatuz (LACRUZ, RIVERO). Horregatik,
ordezkariaren berezko zorra eta haren hartzekodunak hark
ordezkatutakoarekin duen zorra ezin dira konpentsatu, baldin eta,
ordezkaritza borondatezkoa izanik, ahalordeak horretarako
baimenik ematen ez badio (GETE-ALONSO). Berez, beharrik gabeko
betekizuna dela pentsa daiteke; izan ere, egia esan, aurrez
azaldutako elkarrekikotasunik ez dago (ALBALADEJO), ordezkaria ez
baita ordezkatuaren zordunaren hartzekoduna. Antza denez,
Kodeak betekizun hori jaso zuen, hura argitaratu aurretik zenbait
konpentsazio egiteko aukerek sortutako eztabaida konpontzeko
asmoz: aipatutako ordezkariaren kasuak, sozietatearen obligazioak
eta bazkideren baten kreditua nahiz zor partikularrak
konpentsatzeko aukerak eta abar (VALPUESTA).
C) Obligatutako bakoitza nagusiki egotea eta, une berean, bestearen
hartzekodun nagusia izatea (KZeko 1.196.1. art.). Aurreko
betekizunarekin gertatzen den bezala, beste betekizun hau jaso
beharrik ere ez dago, elkarrekikotasunik ez duen hipotesia uzten
baitu konpentsaziotik kanpo. Agian, haren funtsa eta eremua uler
daitezke ustez betekizun horren salbuespena den KZeko 1.197.
artikuluan jasotako xedapenarekin alderatuz: "fidatzaileak
konpentsazioaren aurka egin ahal izango du hartzekodunak bere
zordun nagusiari zor dionarekiko". Xedapen biak -ukanbeharra eta
itxurazko salbuespena- batera hartuz, zera ondoriozta daiteke:
elkarrekiko obligazio biak nagusiak izatea eskatuz lortu nahi da
zordunak bere zorra fidatzaileak hartzekodunaren kontra duen
kredituarekin konpentsatzeko aukera esplizituki baztertzea.
Bazterketa esplizitu horrek, berriz, argituko luke fidatzaileak
zordun nagusiak bere hartzekodunaren aurka duen kredituaren
konpentsazioa hartzekodunari aurka egiteko duen baimen
esplizitua (KZeko 1.197. art.; beharrezkoa ez den xedapena bada
ere, aukera hori KZeko 1.853. artikuluak ematen baitio
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fidatzaileari); hala, hartzekodunak eta zordun nagusiak beren
zorrak konpentsatzen badituzte, fidatzaileak jada zordun nagusiak
ez duen zorra ez du beteko subsidiarioki (ALBALADEJO).
Azaldutakoak ez ditu konpentsazioaren eta fidantzaren arteko erlazioaren
arazo guztiak argitzen. Hala ere, horiek lantzeko fidantzaren erregimena
ezagutu behar denez, hura azaltzen den esparruaren barruan azaldu eta
argituko dira.
3. Konpentsazioa kreditu-lagapenetan
Aurrerago azalduko denez (vid. XV. gaia), besterentzeko negozio bidez
kredituak eman edo laga daitezke, alegia, hartzekodunak eta obligaziozko
erlazioarekin zerikusirik gabeko hirugarren batek hitzar dezakete
eskuratzaileak hartuko duela hartzekodunaren posizio juridikoa.
Konpentsazioa argitzeko erabili den adibidea berriro ekarriz, Xabier eta
Jordi elkarrekiko hartzekodun eta zordun dira; demagun Jordik
(lagatzaileak) Xabierren (lagatakoaren) aurka duen kreditua Antoniri
(lagapendunari) lagatzen diola. Kreditu hori lagatzea eta konpentsazioa
erlazionatuz gero, berehala konturatuko gara interes-gatazka sortu dela
lagapendunaren, hots, hartzekodun berriaren (Antoniren) eta lagatako
zordunaren (Xabierren) artean; izan ere, Xabierrek (lagatakoak) bere
zorraren eta Jordiren (lagatzailearen) aurka duen kredituaren arteko
konpentsazioa baliarazi nahi izango du, eta Antonik (lagapendunak),
berriz, konpentsazioak bere kreditua ez duela ukitzen arrazoituko du,
bera ez baitzen eta ez baita lagatako zordunaren (Xabierren) zordun.
Interes-gatazka hori konpontzeko ezarri da KZeko 1.198. artikulua. Araua
lagatako zordunaren eta lagapendunaren artean oreka bilatzen saiatuko
da, konpentsazioaren eta lagapenaren erregimen juridikoan sorburu
duten honako premisa hauek batuz: a) bi pertsonaren artean
konpentsazioa emateko, bata bestearen elkarrekiko hartzekodun eta
zordun izatea eskatzen du legezko konpentsazioak; b) konpentsazioak
ukanbehar guztiak biltzen direnetik izango du eragina; c) kreditua
lagatzea zuzena izateko, ez da eskatzen lagatako zordunaren adostasunik;
eta d)
lagapenak lagatako zordunaren gainean erabateko efektuak
izateko, beharrezkoa da hark lagapenaren berri izatea, ordura arte
hartzekodun lagatzaileari ordainduz bere zorretik aska baitaiteke (KZeko
1.527. art.).
Premisa horiek kontuan hartuz, KZeko 1.198. artikuluak, zordun
lagatakoaren eta lagapendunaren arteko interes-gatazka konpontzeko,
ROJO AJURIAk adierazten duenez, zordunak lagapena egiteko adostasuna
ematea edo ez hartzen du irizpide erabakitzailetzat: ados badago,
lagapenduna babestuko da, teknikoki kredituak berez konpentsatu
badira ere; bestela, konponbidea zordunaren aldekoa da; hau da, jadanik
gertatutako konpentsazioa errespetatuko da, konpentsazioak galdatzen
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duen elkarrekikotasunik ez badago ere. Ondorioz, honako kasu hauek
aurreikusten dira:
A) Lagatako zordunak baldin badaki kreditua laga dela eta hura
onetsi badu, "ezin izango dio aurka egin lagapendunari
lagatzailearen aurka zegokion konpentsazioari" (KZeko 1.198.I. art.).
Doktrinan, gehiengoak konponbide hori bidezkotzat jotzen du,
jotzen baita lagapena onartzen duen zordunak konpentsazioari uko
egiten diola. Gainera, lagapendunaren ikuspegitik ere azal daiteke;
izan ere, inolako eragozpenik gabe lagapena onartzen duen
zordunak
babestu
beharreko
konfiantza
sortzen
du
lagapendunarengan, horrek uste izango baitu zordunak kreditua
iraungitzeko lagatzailearen aurka zeukan kreditua ez duela
erabiliko; horregatik ezin du konpentsazioaren aurka egin, aurka
egin zezakeela ez badaki ere (ROJO AJURIA).
B) Lagatako zordunak kreditua laga dela jakinda ere onetsi ez
badu, "beraren aurreko zorren konpentsazioaren aurka egin dezake,
baina ez ondorengoenaren aurka" (KZeko 1.198.II. art.). Kasu
horretan, zehaztu beharko litzateke ea bakarrik posible den
zordunak kredituaren lagapenaren berri izan arte konpentsatzeko
betekizunak biltzen zituzten zorrak konpentsatzea (doktrinan
gehiengoak onartzen duenez) ala posible ere baden konpentsatzea
baldin eta, lagatako zordunak lagatzailearen aurka duen kreditua
haren ondarean lagapenaren berri izan aurretik sartu, baina
konpentsazioko egoera objektiboa lagatako zordunak lagapenaren
berri izan ondoren gertatzen bada (PANTALEÓNek defendatzen
duenez).
C) Lagatako zordunak lagapenaren berri gertatu ostean izan eta,
beraz, onetsi gabeko lagapena bada, hark "beraren aurreko
kredituen eta lagapenaren ezagutza izan arteko ondorengoen
konpentsazioaren aurka egin dezake" (KZeko 1.198.III. art.). Hau da,
lagapenaren berri izan arte lagatzailearen aurka dituen kreditu
guztien konpentsazioaren aurka egin dezake. Azken batean, KZeko
1.527. artikuluaren arabera, efikaziaz askatzailea den ordainketa
egin dezakeen kasu orotan konpentsa ditzake lagatako zordunak
lagatzailearen aurkako kredituak (ROJO AJURIA).

4. Konpentsazioa egitea posible ez duten kasuak
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Azaldutako
betekizun
guztiak
betetzen
badira
konpentsaziorik ez da gertatuko honako kasu hauetan:

ere,

legezko

1. Interesatuek konpentsazioa hitzarmenez baztertu badute; itun
hori zilegi da autonomia pribatuaren babespean (KZeko 1.255. art.).
2. Zorretako baten gainean zordunari bidezkoki jakinarazitako
atxikipenik edo hirugarren pertsonek sustatutako liskarrik balego (KZeko
1.196.5. art.). Teknikoki zuzena ez bada ere, konpentsa daitezkeen zorrak
sorrarazten dituzten kredituetakoren baten gaineko atxikipenari edo
liskarrari buruz ari da xedapena. Atxikipenean, konpentsa daitekeen
kredituarekiko, hirugarren pertsona baten aldeko neurri bermatzailea
dago (normalean, bahitzea). Konpentsatzeko ukanbeharrak atxikipena
jakinarazi aurretik gertatu badira, bahitzeak ez du eragotziko zordunak
hirugarren bahitzaileari gertatutako konpentsazioaren aurka egitea,
haren eraginak automatikoak baitira (ROJO AJURIA dioenez, prozedura
exekutiboan ere bai); beraz, konpentsatzeko ukanbeharrak jakinarazte
judiziala zordunari egin ostean gertatzen direnean bakarrik baztertuko da
konpentsazioa. Liskarra egoteak, berriz, esan nahi du kredituaren
titulartasunari buruzko auzia dagoela, eta, beraz, zalantza hori argitu
arte, ezin dela konpentsaziorik egin.
3. Zorretakoren bat gordailutik edo gordailuzain nahiz komodatuhartzailearen obligazioetatik sortu bada (KZeko 1.200.I. art.). Debeku hori
ezohiko gordailuari ez zaiola aplikatzen denek onartzen badute ere,
gainerakoan, bere eremuari buruz ez dago jarrera bateraturik; izan ere,
aurrekari historikoetan eta Kode Zibilaren aurreko testuetan adierazita
zegoena baino modu zabalagoz jaso da. Biak kontuan hartzen badira,
arauaren lehen zatia (zorretakoren bat gordailutik sortu bada)
interpretatzeko mugak lortu nahi den helburuak jartzen ditu:
gordailuzainarekin gordailugileak hartutako zorra hark konpentsatzeko
erabiliz, gordailugilea gordailuan utzitako gauza berreskuratzeko
aukerarik gabe gera ez dadin galaraztea; beraz, konpentsatzeko debekua
mugatuko litzateke ohiko gordailuan emandako gauza itzultzeko
obligaziora. Oraindik orain, NAVAS NAVARROk ulertu du konpentsaziotik
kanpo utzitakoa dela gordailuko gauza kontserbatzeko eta gordailutik
sortutako kalte guztiak estaltzeko gordailuzainak egindako gastuak
itzultzeko gordailugileak duen obligazioa; azken batean, gordailuzainari
gordailuagatik zor zaiona bakarrik. Arauaren bigarren zatiari dagokionez,
alegia, gordailuzain nahiz komodatu-hartzailearen obligazioetatik sortutako
zorra konpentsaziotik baztertzeari buruz, hainbat interpretazio proposatu
dira. Zabalena ALBALADEJOk defendatu du; hark dioenez, KZeko 1.200.I.
artikulua osorik interpretatuz, gordailutik edo gordailuzain nahiz
komodatu-hartzailearen
obligazioetatik
sor
daitekeen
zor
oro
konpentsaziotik baztertutzat jo behar da, hau da, gordailuzainak
gordailugileari gordailutik sortutako zorra ordaintzea galdatzen badio,
horrek haren aurka dituenak ere baztertu behar dira. Interpretazio
murriztaileagoa
PEÑA Y BERNALDO DE QUIRÓSek proposatu du eta
jurisprudentziak horri segitu dio (hala onartzen dute RIVERO HERNÁNDEZ,
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LÓPEZ VILAS eta VALPUESTAk, eta, ñabardurekin bada ere, MORENO-TORRES
eta OZCÁRIZek). Horren arabera, zaintzeko eta babesteko obligazioak ez
betetzetik sortutako kaltea ordaintzeko gordailuzainak duen obligaziora
eta komodatu-hartzailearen obligazioetatik sortutakoetara bakarrik
mugatuko da konpentsatzeko debekua. Zentzu murriztaile horretan,
NAVAS NAVARROk defendatzen du konpentsazioa gordailuzainak edo
komodato-hartzaileak duen itzultzeko obligazioa diru kopurua itzultzea
bihurtu bada bakarrik baztertuko da.
4. Zorretako bat doako tituluz zor den mantenutik sortutakoa bada
(KZeko 1.200.II. art.). Doktrina bat dator esatean konpentsatzeko debeku
horren funtsa mantenu-eskubidea izaeraz xedaezina eta ezin utziko
izatetik eta mantenu-hartzailearen nahitaezko beharrak asetzeko
funtziotik datorrela. Horren ondorioz, debeku hori eta KZeko 151.
artikulua lotuz, etorkizuneko mantenuaren kreditura mugatzen da
konpentsazioa aplikatu ezina; aldiz, atzeratutako mantenu-pentsioak
konpentsatzea onartu egiten da (KZeko 151.II. art.).
5. Esplizituki debekatzen ez bada ere, bahiezinak diren kredituak
ere konpentsazioz ezin direla iraungi adierazteko orduan, doktrinan,
denek egiten dute bat.
5. Konpentsazioaren efektuak
KZeko 1.202. artikuluak zera xedatzen du: "konpentsazioaren efektua
bildutako kopuruan zor bata eta bestea iraungitzea da, hartzekoduna eta
zorduna horren jakinaren gainean ez badaude ere". Doktrinan, nagusiki,
arau horri buruzko bi interpretazio defendatzen dira. Lan hori izaeraz
eskuliburua izanik, biak laburki azaltzera mugatuko gara.
Zenbaiten ustez (ALBALADEJOren, PEÑA Y BERNALDO DE QUIRÓSen, ÁLVAREZ
VIGARAYren, GETE-ALONSOREren, LASARTEren eta VALPUESTAren iritziz),
artikuluaren aurrekariak kontuan hartuz, konpentsazioa automatikoki
gertatzen da: hau da, bildutako kopuruan (osoan edo zatian), zorrak
iraungiko dira konpentsatzeko legezko ukanbeharrak gertatzen direnetik,
interesatuen jokaerari kasurik egin gabe. Noski, konpentsazioa
alderdietatik batek onartu nahi ez badu, baliarazi nahi duenak judizioz
kanpo alegatu eta, hala badagokio, epai bidez deklaratua uzteko,
judizialki eskatu beharko du; baina horrek ez du esan nahi izaeraz
automatikoa ez denik. Era berean, alderdietatik batek bere kreditua
judizialki eskatzen badu, besteak, jurisdikzio zibila izaeraz erreguzkoa
denez, jada gertatutako bere zorraren eta aktorearenaren konpentsazioa
errekonbentzio edo salbuespen bidez baliarazi beharko du; kasu
horretan, salbuespena, AGE 1993-XI-16koak dioenez, esplizituki eta izenez
alegatu beharrik ez dago, "salbuespena baliarazteko aukera sorrarazten
duten egitateak alegatzea nahikoa baita". Jurisprudentziak interpretazio
hori onartzen du, antza (AGEE 1932-II-21, 1962-II-1 eta 1987-IX-19koak).
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Beste batzuek (DÍEZ-PICAZO, RIVERO, LACRUZ eta LÓPEZ VILASek), berriz,
defendatzen dute konpentsazioa ez dela automatikoki gertatzen; hau da,
efektuak
sortu,
judizialki
edo
judizioz
kanpo
elkarrekiko
hartzekodun/zordun batek deklaratzen duenetik sortuko ditu, eragina
konpentsatzeko legezko ukanbeharrak izan ziren garaira atzeratuko bada
ere.
Bukatzeko, zordun batek hainbat zor baditu hartzekodunarekin
konpentsa ditzakeenak, edo elkarrekiko hartzekodun/zordun biek baldin
badituzte hainbat zor konpentsa daitezkeenak, "konpentsatzeko ordena
zehazteko, ordainketak egozteari buruz xedatutakoa beteko da" (KZeko
1.201. art.).
6. Konpentsazio borondatezkoa, ahalmenezkoa eta judiziala
Azaldu denez, legezko konpentsazioak, bidezkoa izateko, ukanbehar
zorrotzak bete behar ditu. Hala ere, oinarrizko premisa, hau da, kredituen
arteko elkarrekikotasuna izan eta beste ukanbeharretatik edozein, falta
izanez gero (esaterako, prestazioak homogeneoak izatea edo zorra
epemugaratua egotea), alderdiek hitzar dezakete elkar ordaindutzat izatea
eta elkarrekiko obligazioak iraungitzat jotzea. Horri borondatezko
konpentsazioa deritzo; berez, kontratu berria egiten ari dira, autonomia
pribatuaren babespean, interesatuek beren zorrak elkarri barkatzea
hitzartzen baitute. Gerta daiteke, halaber, legezko konpentsazioari aurka
egin diezaiokeen alderdiak (esaterako, bere kreditua oraindik
epemugaratu ez delako) eskubidea baliarazteari uko egitea, KZeko 6.2.
artikuluak emandako aukeraren babespean eta mugen barruan. Kasu
horretan, konpentsazioa ahalmenezkoa da, hura ematea alderdietatik
baten aldebakarreko borondateak gertatzea eragozten duen traba kenduz
bideratzen baitu. Konpentsazio deitzen diren horiek arautu gabe daude,
adierazitako arrazoiengatik onargarriak izan eta jurisprudentziak (AGEE
1971-VI-14 eta 1995-VI-15ekoak) berresten baditu ere.
Nahiz eta jurisprudentziak onartu (AGEE 1993-XI-16, 1994-IV-9 eta 1995VI-15ekoak, eta horietan aipatutako aurreko epaiak),
konpentsazio
judiziala delakoa ere ez du arautzen Kode Zibilak. Hori gertatuko da,
baldin eta legezko konpentsazioa eskatu, ukanbeharretako bat falta
delako bidezko izan ez eta ukanbehar hori epaiak osatzen badu. Hala ere,
epaileak konpentsazio judiziala adierazi ahal izateko, beharrezkoa da
zorrak elkarrekikoak eta homogeneoak izatea. Gehienetan, obligazioak
diruzkoak izan eta zorretako baten kopurua epaiak zehazten duenean
gertatuko da praktikan konpentsazio judiziala, "zenbatekoa zehaztea
epaia exekutatzen denerako uzten bada ere, eta konpentsatzeko zorretako
bat epaiak berak deklaratutako kalte-galerak ordaintzeko obligaziotik sortu
bada ere" (AGEE 1993-VI-12 eta 1995-XII-27koak). Nolanahi ere,
konpentsazio judiziala delakoak, legezko konpentsazioak ez bezala, ez du
atzeraeraginik, hura onartu duen jurisprudentziak berak adierazi duenez.
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IV. ORDAINKETAN EMATEA
1. Kontzeptua eta ezaugarriak
KZeko 1.166. artikuluan xedatutakoaren arabera (alegia, prestazioaren
identitate-printzipioarekin), zordunak ezin du hartzekoduna behartu
agindutako prestazioa ez den beste bat jasotzera, zor duen prestazioa ezin
baitu gehiago balio duen beste batekin ordeztu ere. Dena den, prestazioa
ordaintzeko garaian, hartzekodunak eta zordunak hitzar dezakete
zordunak zor duen prestazioa ez eta beste bat burutuz beteko dela
obligazioa. Hitzarmen horri ordainketan ematea edo datio in solutum
deritzo, eta aurreikusitako prestazioaren ordez ondasun bat edo batzuk
entregatzea izan daiteke (datio; esate baterako, zordunak, diru-zorra
ordaintzeko, ondasun higigarri nahiz higiezin bat edo batzuk ematen
dizkio hartzekodunari), edo haren ordez ez zerbait ematea, baizik eta,
noizbehinka bakarrik gertatzen bada ere, zerbait egitea (esate baterako,
zordunak, diru-zorra ordaindu edo ondasuna eman ordez, zerbitzu
profesionala ematen dio hartzekodunari), edo, hipotesi teoriko gisa
bederen, zerbait ez egitea.
Ikusi denez, hartzekodunak eta zordunak hitzartu ondoren, ordainketan
ematea hasieran hartu ez den prestazioa exekutatuz obligazioa betetzeko
burutzen den egitate oro bada ere, praktikan, kasurik ohikoena da diruzorra bete behar duen zordunak likideziarik izan ez eta haren ordez
ondasunak (gehienetan higiezinak) ematea. Horregatik, ordainketan
ematea, ordaintzeko modu susmagarritzat jo izan da, obligazioa
iraungitzeko negozio gisa erabili baino, beste helburuak lortzeko erabil
baitaiteke: edo hartzekodunaren alde berme atipikoa eratzeko, edo
zordunaren beste hartzekodunei ondasunak ezkutatzeko (FINEZ).
Ordainketan ematea bereizteko elementuak honako hauek dira:
a) exekutatutako prestazioa eta hasieran aurreikusitakoa
desberdinak izatea (aliud pro alio).
b) prestazioa aldatzea hartzekodunak eta zordunak egindako
hitzarmenaren ondorioa izatea.
c) prestazioa ordeztu zaion obligazioa hartzekodunak eta zordunak
hitzartutako prestazio berria exekutatzearekin batera iraungitzea;
hau da, prestazio berria obligazioa ordaintzeko (pro soluto)
exekutatzen da; beraz, ordainketan ematea izaeraz, datio pro soluto
da.
Ordainketan ematea Kode Zibilak arautu gabeko negozio atipikoa da
(fidatzailearentzat sortzen duen efektua bakarrik aurreikusi du KZeko
1.849. artikuluak); dena den, Kodeko hainbat xedapenek aipatzen dute
(1.521., 1.536.2 eta 1.636. artikuluek) eta Higigarrien Hipotekari buruzko
Legeko 65. artikuluak ere bai. Partzialki bada ere, Nafarroako Zuzenbide
Zibilean araututa dago (NFBko 495.I. legea), eta, eremu fiskalean,
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Espainiako Ondare Historikokoak diren ondasunak ordainketan emateko
aukera esplizituki jasotzen da tributu-zorrak iraungitzeko modu gisa
(OHLko 73. art. eta ED 1684/1990, abenduaren 20koaren 29. art.).
2. Izaera juridikoa
Ordainketan ematea arautzeko erregela berezirik ez dagonez,
tipifikatutako kasuetara hurbiltzeko saiakera egiten duten teoria ugari
sortu dira, hark eragiten dituen arazoei horien irtenbideak aplikatzeko
asmoz. Esanguratsuenak honako hauek dira:
1. Ordainketan ematea salerosketa gisa eratzen duena. Tesi
horren arabera, zordunak ordainketan emandako gauzak saldutako
gauzaren lekua hartzen du eta, emate horrekin iraungitako kredituak
prezioaren funtzioa betetzen du. Ordenamenduan, ikusmolde horri
sostengua ematen diote KZeko 1.521. eta 1.636. artikuluek, lehentasunez
eskuratzeko eskubideak arautzen dituztenean, ordainketan ematea eta
salerosketa parekatzen baitituzte. Teoria horri segitu dio jurisprudentziak
tradizionalki, bereziki, praktikan ohikoena baita jatorriz diru-prestazioa
dena ordaintzeko hartzekodunari zordunaren ondasunak transmititzea,
ondoren hartzekodunak jasan ditzakeen arazo larrienei (batik bat, eman
zaion gauza aurreko eskubidea duen hirugarrenak kentzeari) zentzuzko
irtenbideak ematen dizkielako, ebikzioa eta ezkutuko akatsak
onbideratzeari buruzko salerosketaren arauak aplikatuz. Azkenaldian,
jurisprudentziak bere adierazpenen biribiltasuna ("kreditu likidoa osorik
eta behin betiko ordaintzeko gauza jakin bat esleitu edo ematen bada, hori
jasotzen duen hitzarmena benetako salerosketa kontratua da,
kontratugileek emandako izena edozein izanik ere", AGE 1915-I-9koa, gero
askotan errepikatu den doktrina) ñabartu du, baina (ordainketan ematea
teorikoki salmenta gisa, berritze gisa edo egintza konplexu gisa era
daitekeela onartu arren) ordainketan ematea eta salerosketa parekatu
eta, analogiaz, horren arauak aplikatzen dizkio hari, oraindik ere (askoren
artetik, vid. AGE 1996-II-8koa). Hala ere, ordainketan ematea eta
salerosketa parekatzea zuzena ez dela frogatzeko, doktrinak, bereziki,
honako lau argudio hauek erabiltzen ditu: a) biak parekatzea posible da
bakarrik zorra diruzkoa bada eta zordunak zorra diruaren ordez
hartzekodunari gauza bat emanez ordaintzen badu, baina gainerako
kasuetan ez da posible; b) ordainketan ematearen kausa (obligazioa
iraungitzea) eta salerosketaren kausa (gauza eta bere prezioa trukatzea)
ezberdinak dira; c) salerosketaren erregelamendu juridiko osoa ezin zaio
aplikatu ordainketan emateari, eta d) hartzekoduna babesteko, ez da
nahitaezkoa ordainketan ematea salerosketatzat hartzea.
2. Jatorrian hitzartutako prestazioa beste berri batek ordezten
duenez, ordainketan ematea berritze objektibo gisa eratzen duen
teoria. Jarrera horrek bi oztopo nagusi ditu: batetik, hartzekodunak eta
zordunak egindako hitzarmenak ez ditu berritzeari KZeko 1.204.
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artikuluak eskatzen dizkion ukanbeharrak betetzen; eta, bestetik,
ordainketan ematean, alderdien helburua da aurrez dagoen obligazioa
iraungitzea, eta ez obligazio berri batek aurrekoa ordeztea.
3. Azkenik, gaur egungo doktrinan, honako hauek bereizten dira:
kontratu tipikoa dela defendatzen dutenak, tipikotasuna praktikoa eta
erregimen juridikoa jurisprudentziazkoa izanik; aldebiko kontratu
iraungitzaile atipikoa dela arrazoitzen dutenak; eta, bukatzeko,
aldebiko negozio juridikoa dela esaten dutenak.
3. Perfekzioa eta efektuak
Doktrinak ezbaian jarri du, halaber, ordainketan ematea noiz burutzen
den. Erantzuna kontratutzat edo negozio juridikotzat hartu izanak
emango du, jarrera bat edo bestea hartzeak ordainketan ematean
agertutako arazo garrantzitsuenak konpontzeko irtenbide desberdinak
sorraraziko baititu. Arazoa da zehaztea hartzekodunaren eta zordunaren
hitzarmen hutsez burutzen den ala hitzartutako prestazio berria
zordunak exekutatzen duenean burutzen den.
A) Ordainketan ematea hitzarmen hutsak burutzen duela
defendatzen dutenen ustez (FERNÁNDEZ NOVOA, DÍEZ-PICAZO, FINEZ),
ordainketan ematea adostasunezko kontratua da, zeinaren arabera
hartzekodunak eta zordunak kreditua hasieran aurreikusitako moduan
ez eta beste modu batera kitatzea adosten baitute, lehenak prestazio
berria onartzeko obligazioa eta bigarrenak exekutatzekoa hartuz.
Zordunak ordezko prestazioa betetzeak ordainketan emateko kontratua
burutu eta hasierako obligaziozko erlazioa iraungitzen du. Baina,
bitartean, bi obligazioak, hasieran hitzartutakoa eta ordainketan emateko
hitzarmenetik eratorritakoa, indarrean daude, eta honako ondorio hauek
sortzen dituzte:
a) Arriskuei dagokienez (gauza galtzea, KZeko 1.182. art., edo
prestazioa burutzeko ezinezkotasun fisiko nahiz legezkoa, KZeko
1.184. art., ordainketan ematea hitzartu eta exekutatu artean):
hasieratik zor den prestazioa galtzen bada edo ezintasun legezko
nahiz fisikora etortzen bada, zordunak errurik izan gabe eta
berandutzean erori aurretik, obligazioa iraungitzen da eta, beraz,
ordainketan emateko kontratuak ez du eraginik izango.
Ordainketan emateko kontratuan hitzartutako prestazioarekin
gauza bera gertatzen bada, zordunak prestazio hori bete beharrik
ez du, baina hartzekodunak hasieratik zor den prestazioa galda
dezake (FINEZ).
b) Zordunaren ez betetzeari dagokionez: zordunak ordainketan
emateko kontratua betetzen ez badu, hartzekodunak galda dezake
prestazioa betetzea edo kontratua suntsiaraztea (KZeko 1.124. art.),
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eta, azken kasu horretan, hasierako prestazioa betetzea galdatzeko
eskubideari eutsiko dio.
c) Ordainketan emandako gauza ebikzioz galtzeari dagokionez:
hartzekodunak ebikzioagatik onbideratzeko akzioa egikari dezake,
ez ordainketan ematea salmentatzat jotzen delako, baizik eta
saneamendu-akzioak kostubidezko tituluz egindako transmisio
guztiei aplikatzen zaizkiela irizten delako.
B) Ordainketan ematea ordezko prestazioa exekutatzen denean
bakarrik burutzen dela uste dutenek kontratu errealen antzera eraikitako
kontratutzat hartzen dute (ALBALADEJO) edo, kontratu errealak emateko
obligazioetan oinarrituz eraiki eta, ordainketan ematea, prestazioa egitea
edo ez egitea izan daitekeenez, kontzeptu hori aplikatzeko zailtasunak
ikusirik, izaeraz erreala den aldebiko negozio juridikotzat hartzen dute
(BERCOVITZ). Ikusmolde horren arabera (aipatutakoez gain, gainera, GIL
RODRÍGUEZ, PUIG BRUTAU eta CRISTÓBAL MONTES ere iritzi berekoak dira),
prestazioa ordezteko hartzekodunak eta zordunak egindako hitzarmenak
hasierako obligazioaren gainean ez du inolako eraginik, prestatzejarduera hutsa besterik ez baita (zenbaitek dioenez, aurrekontratua edo
atariko kontratua da); horrela, hasierako obligazioak indarrean jarraitzen
du aldaketarik gabe, hitzartutako beste prestazioa exekutatzeak
iraungiarazi arte. Obligazioak bizirik irauten duenez, lehen azaldutako
arazoak erraz konpontzen dira:
a) Arriskuei dagokienez, obligazio orori aplikatzen zaion erregimen
orokorrera lotuta jarraituko du obligazioak eta, beraz,
hartzekodunarentzat nahiz zordunarentzat egoera ez da aldatuko.
b) Ordezko moduan hitzartutako prestazioa betetzeko obligazioa
zordunak ez betetzea ez da gertatuko, obligazio gisa ez baita
existitzen.
c) Amaitzeko, hasieran aurreikusitakoaren ordez ordainketan
emandako gauza ebikzioz galtzeari dagokionez, hartzekodunak
ordainketan emandakoa deuseztatzea eska dezake (doloagatik edo
erruagatik) eta hasierako obligazioa berpiztu (BERCOVITZ).
Edozein kasutan, hartzekodunak ordezko prestazioa onartzen badu,
fidatzailea hasierako obligaziotik askatuko da, hark gero ordainketan
emandako gauza ebizkzioz galtzen badu ere (KZeko 1.849. art.).

V. ONDASUNAK LAGAZ ORDAINTZEA
185

1. Kontzeptua
KZeko 1.175. artikuluak zordunari baimena ematen dio bere
hartzekodunei ondasunak lagaz bere zorrak ordaintzeko, baina lagapen
horrek, bestelakorik adierazi ez bada, lagatako ondasunen kopuru
likidoan bakarrik askatuko du bere erantzukizunetik zorduna.
Beraz, aurreikusten dena da zordunak bere obligazioak garaiz betetzea
ezinezkoa duenean bere hartzekodunekin hitzar dezakeela, zorra
ordaintzeko, aurreikusitakoa ez den beste modu bat: bere ondasun
guztiak edo batzuk hartzekodunei ematea, horiek besterendu ditzaten eta
lortutako kopuru likidoa kredituak ordaintzeko erabil dezaten; kopuruak
kreditua estaltzen badu, zorra iraungi egingo da, baina, bestela, bizirik
jarraituko du estali ez den zatian. Noski, ondasun horiek emateak kausa
bakarra duenez, hots, zorrak ordaintzea, lagatako ondasunak
besterenduz hartzekodunek lortutako kopuru likidoa kredituena baino
handiagoa bada, gainerakoa zordunari eman beharko diote.
Horren ondorioz, ordainketan ematean, ondasunen titulartasuna ematen
zaio hartzekodunari zorrak ordaintzearren (datio pro soluto), eta,
ondasunak lagatzean, berriz, horiek entregatzen dira, beren titulartasuna
transmititu gabe, zorrak ordaintzeko (datio pro solvendo). Beste modu
batera esanda, ordainketan emateak obligazioa iraungitzen du, eta
ondasunak lagatzeak zorrak ordaintzeko helburua duen prozesuari
ematen dio hasiera (BERCOVITZ).
2. Motak
Berez, KZeko 1.175. artikuluak ondasunen lagatze judiziala bakarrik
arautzen du (COSSÍO), hau da, konkurtsoko prozedura judizialaren
barruan egiten dena, eta jurisdikziozko organoen kontrolaren eta
onespenaren mende uzten ditu (orain, Konkurtso Legeak, 2003koak,
arautua). Azken esaldiak horixe ezartzen du: "lagapenaren eraginari buruz
zordunak eta haren hartzekodunak egindako hitzarmenak liburu honen
XVII. tituluaren xedapenei eta Prozedura Zibilari buruzko Legeak ezartzen
duenari loturik egongo dira". Hala ere, borondatearen autonomiaz
baliatuz, zordunak eta hartzekodunak adostutakoari jarraituko dion
hitzarmenezko ondasunen lagapena egitea ere posible da.
BERCOVITZek
adierazi
duenez
(Espainiako
Auzitegi
Gorenaren
jurisprudentzia oinarritzat hartuz), judiziozko eta hitzarmenezko
lagapenaren arteko desberdintasunik esanguratsuena zera da:
lehenengoak, gehienetan, zordunaren ondasun guztiak biltzen ditu eta
hartzekodun guztiek parte hartzen dute, eta, lagatze-hitzarmena
onartzeko,
nahikoa da
hartzekodunen
gehiengo
kualifikatuak
erabakitzea; bigarrenak, berriz, ez ditu zordunaren ondasun guztiak
ukitzen eta hartzekodun guztiekin egin beharrik ez dago, hitzarmena
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onartzeko parte hartzen duten hartzekodun guztiek aho batez erabakitzea
eskatzen bada ere.
Ondasunak lagatzeko bi mota horietatik, hitzarmenez ondasunak
lagatzeari buruz ariko gara.
3. Negozioaren izaera juridikoa eta perfekzioa
Azaldu denez, ordainketan ematean gertatzen denaren antzera,
hitzarmenez ondasunak lagatzea legez arautu gabe dagoenez, haren
izaera juridikoari buruzko doktrina-eztabaida sortu da. Hemen, doktrinan
dauden bi jarrera nagusienak azalduko dira. Biek praktikan ondasunak
lagatzeko erabiltzen diren baliabideekin egiten dute bat.
A) Defendatu izan da (COSSÍO) ondasunak lagatzeak jabetza
fiduziarioki transmititzen diela hartzekodunei. Ondasunak lagatzen
dituen zordunak haien jabe izateari utziko dio denboraldi baterako;
ondasunen jabe izango dira hartzekodun lagapendunak, jasotako
aginduaren arabera, haiek administratzeko, saltzeko eta, lortutako
diruarekin, beren kredituak kobratzeko.
B) Hala eta guztiz ere, egun doktrinan (BELTRÁN DE HEREDIAren
iritzia jarraituz) eta jurisprudentzian harrerarik onena duen tesiak
(gainera, praktikan gehienetan ondasunak lagatzeko erabiltzen
diren baliabideekin bat datorrenak) zera dio: ondasunen
lagapenean, mandatu-kontratua egiten dute zordunak eta
hartzekodunek, zeinaren arabera, hark, ahalorde ezeztaezina
emanez, lagatako ondasunak besterentzea agintzen baitie horiei,
gero ondasunak kitatzetik lortutako kopuruarekin hartzekodunek
beren kredituak kobratzeko.
Behintzat ez da zalantzan jartzen lagatzeko hitzarmena burutzeko
ezinbestekoak direla lagatako ondasunak hartzekodunei ematea eta
hartzekodunei horiek saltzeko beharrezkoak dituzten ahalordeak ematea.
Ukanbehar horien arrazoia funtzionala da, betetzen direnean bakarrik
uler baitaiteke lagapenak dakarrenera -hau da, saltzeko eta kredituak
kobratzeko agindua exekutatzera eta, bitartean, kredituak ordaintzea
eskatuz zordunaren aurka ez joatera- lotu direla hartzekodunak
(BERCOVITZ).

4. Efektuak
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Azaldutako azken teoria onartzetik abiatuz, lagatzeko hitzarmena egin eta
gero, hitzartutakora lotuta geratzen dira zorduna eta hartzekodunak.
Baina, oro har, zera adieraz daiteke:
a) Hartzekodunek lagatako ondasunak administratuko dituzte
horiek besterendu arte; ez dituzte, nahitaez, enkante publikoan
besterendu behar.
b) Zordunak ezingo du mandatua errebokatu eta ezingo ditu
lagatako ondasunak besterendu, beren jabe bada ere; beraz, berak
jasango ditu arrisku guztiak.
Hitzarmenezko lagapena hartzekodun batzuekin bakarrik hitzartu bada,
gainerakoak kanpoan geratu badira ere, beren eskubideak defendatzeko
akzioei eusten diete; horien artean egongo da lagapenaren aurka egiteko
akzioa, maula egin bada.
Lagapenean, bestelakorik esan ezean, lagatako ondasunek eman duten
kopuru likidoan bakarrik askatuko da zorduna obligaziotik; itunik egon
ezean eta hartzekodunek beren kredituak osorik kobratu ez badituzte,
laga ez diren eta, beti, zordunak ondoren eskura ditzakeen ondasunak
baliarazteko eskubidea dute.
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11. GAIA: “Obligazioa ez betetzea”
LABURPENA: I. Ez betetzearen kontzeptua eta hipotesia: obligazioan ezarritakoa
haustea. -II. Zordunaren berandutzea. -1. Kontzeptua. -2. Betekizunak. -3.
Berandutzea obligazio sinalagmatikoetan. -4. Berandutzaren efektuak. -5.
Berandutzea atertzea. -III. Delako betetze akastuna. -1. Kasuak. -2. Efektu
juridikoak. -2.1. Hartzekodunaren interesak defendatzeko bideak. -2.2.
Erantzukizunaren erregimena. -IV. Behin betiko ez betetzea. -1. Negozioaren
helburua zapuztea. -2. Zalantzarik gabeko ez bete nahia. -3. Agindutako emaitza
ez lortzea egiteko eta ez egiteko obligazioetan.
LEGERIA: KZeko 1.100.-1.108., 1.124., 1.156., 1.157., 1.161., 1.166., 1.169.,
1.171., 1.176., 1.182., 1.486., 1.561., 1.591., 1.746. eta 1.902. art.; NFBko 491.,
493. eta 508. legeak; Publizitateari buruzkoaren azaroaren 11ko 34/1988
Legearen 18.2 eta 20. art.; KEDLko 11. art.; 85/374/CEE ZUZENTARAUA, 1985ko
uztailaren 25ekoa, produktu akastunek eragindako kalteengatiko erantzukizun
zibilari buruzkoa; Merkataritza Txikia Antolatzeari buruzko urtarrilaren 15eko
7/1996 Legea; Salgaiak Nazioartean Saltzeari buruzko Lege Bateratua, 1964ko
uztailaren 1ekoa; Salgaiak nazioartean salerosteko kontratuei buruzko Nazio
Batuen Hitzarmena, 1980eko apirilaren 11koa; 1999/44/EK Zuzentaraua,
maiatzaren 25ekoa, kontsumoko ondasunen salmentari eta bermeei buruzko
zenbait alderdiri buruzkoa.

I. EZ BETETZEAREN KONTZEPTUA ETA
OBLIGAZIOAN EZARRITAKOA HAUSTEA

HIPOTESIA:

Prestazioa, nagusia nahiz osagarria, zuzen betetzen ez bada, kreditueskubidea urratzen edo hausten da; alegia, ez betetzea dago.
Irizpide desberdinak kontuan hartuz, ez betetze motak honela laburtu
daitezke:
1. Hartzekodunaren eskubidea urratzea (kausa objektiboak)
kontuan izanda, ez betetzea gerta daiteke berandutzean eroriz edo
obligazioaren sena urratuz (KZeko 1.101. art.).
2. Zordunaren jarduera kontuan hartuz, batetik, betetzeko
"ekintzan" (kausa subjektiboak) erruz edo zabarkeriaz ez betetzea
(agindutako arreta ez jartzea) dugu; bestetik, doloz ez betetzea (ezbetetzeko borondate nabaria), eta, azkenik, zordunari egotzi ezin
zaion ez betetzea, ustekabeko edo ezinbesteko kasuetan (KZeko
1.101-1.105. art., NFBko 493.1. legea).
3. Prestazioaren edukiari erreparatuz, ez betetzea osoa izan daiteke
prestaziorik eza ekarriz gero, edo partziala, prestazioa zatikatu egin
bada (osotasunik eza, zatiezintasunik eza). Bigarren kasu
horretan, azalduko denez, ez betetzea akastuna dela esan
daiteke.
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Izatez, Espainiar estatuko sistema, zehazki, obligazioaren sena urratze
kontzeptuaren inguruan eraiki da; beraz, kontzeptu horretan, kreditueskubidea urratzen duten egitate material guztiak -zordunak,
hartzekodunak nahiz hirugarren batek eginak- biltzen dira.
Horretaz ari da KZeko 1.101. artikulua (vid., halaber, KZeko 1.098. eta
1.099. art.), zera ezartzen baitu: "eragindako kalte-galerak ordaintzera
beharturik daude, obligazioak betetzekoan dolo, zabarkeria edo
berandutzean erori direnak, baita edozein modutara obligazioen sena
urratu dutenak ere"; hark ia-ia hitzez hitz kopiatzen du 1882-1888ko
KZaren
Aurreproiektuko 1.188. artikulua, zeina 1851ko KZaren
Proiektuko 1.011. artikuluaren transkripzioa baita.
Kode Zibila iruzkindu zuen lehenengoetako batek (MANRESA Y NAVARROk)
sumatzen zuenez, kalte-ordaina jasotzeko eskubidea noiz sortzen den
esan daiteke, kaltea sortuko duen egitate bakoitza adieraziz, edo kasu
posible guztiak bilduko dituen esamolde orokorra ezarriz. Bigarren
sistema hori hartu du Espainiako kodegileak.
Obligazioa "urratzea" da legezko kontzeptu orokorra, obligazioa ez
betetzearen hipotesi guztiak biltzen dituena (LASARTE). Hala, obligazioa
zuzen bete ez bada, egoera hori kontzeptu horretan sar daiteke.
Berandutzea ere esamolde orokorrean sartutzat jo zitekeen. Hala ere,
KZeko 1.101. artikuluan, beste arrazoietatik bereizita aipatzen da
berandutzea. Aipamen bereizi horrek honako zergati hauek ditu: arrazoi
historikoak (zuzenbide komunean sistema eraikitzea); Frantziako
zuzenbidearen eragina, nagusiki oinarrian berandutzea jarriz eman
baititu horrek obligazioa urratzen duten kasuak, oinarrizko ez betetzea
aipatzen badu ere (Codeko 1.146. eta 1.147. art.); eta urratze-kasuetatik,
berezko erregimen autonomoa duen bakarra izatea, aipatuko diren beste
balizko hipotesietan horrelakorik ez baita gertatzen (esaterako, ondoren
eratorritako
ezinezkotasuna,
obligazioak
iraungitzeari
buruzko
kapituluan arautzen du Kodeak).
KZeko 1.101. artikulua ez da, ez argia, ez zehatza, maila berean jartzen
baititu zabarkeria nahiz doloa, berandutzea eta aipatutako obligaziourratzea. Lau ataleko adierazpen horrekin, doktrinak hainbat konbinazio
asmatu ditu. Hala ere, BADOSAk azaldu duenez, badago nolabaiteko
adostasuna arauak bi alderdi desberdin arautzen dituela ulertzeko
orduan: batetik, berandutzea eta obligazioaren sena urratzea egitatezko
kasuak edo obligazioa hausteko moduak dira; bestetik, doloa eta esanahi
zabaleko errua (edo zabarkeria) urraketa zordunari egozteko irizpideak
dira.
Gainera, obligazioa urratu eta hartzekodunaren interesa kaltetzen duten
egoerak obligaziozko ezein erlaziotan ager daitezke, hau da, obligazioaren
iturria edozein izanik ere (KZeko 1.089. art), baina, gaur egun, iturrietan
garrantzitsuena kontratua da. Horregatik, obligazioa urratzetik sortutako
erantzukizunari kontratuzkoa deritzo; baina izenak ez du adierazi nahi
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kontratutik ez den beste iturri batetik sortutako obligazioei arau berak
aplikatzen ez zaizkienik (AGEE 1949-I-5, 1961-VI-30 eta 1986-XII-16koak).
Doktrinak (DÍEZ-PICAZOk) agerian jarri du obligazioa ez betetzearen arazoa
ikuspegi bikoitzetik ikus daitekeela. Zordunaren ikuspuntutik, beraren
portaera hartu beharko da kontuan, zenbateraino gorde edo hautsi duen
bete beharreko prestazioa. Hartzekodunaren eremutik, aztertu beharko
da, batetik, noraino ase den haren kreditu-eskubidea eta, bestetik,
zorduna obligaziotik askatzeko zein neurritan lagundu duen hark.
Gai honetan, obligazioa betetzeko "ekintzan" hura noiz urratzen den
aztertuko da, erantzukizunaren aferan sartu gabe, hori hurrengo gaian
azalduko baita. Beraz, aipatutako azken autoreak irekitako ildoari
jarraituz, honako hauek dira obligazioa urratzeko edo, nahiago bada,
esanahi zabalean obligazioa ez betetzeko kasuak:
-

berandutzea;
betetze akastuna, eta
behin betiko ez betetzea.

II. ZORDUNAREN BERANDUTZA
1. Kontzeptua
Zordunaren berandutzeak obligazioaren behin-behineko ez betetzea
dakar; alegia, betetzeko garaia heldu eta zorduna prestazioa betetzean
atzeratu egiten da (BADOSA).
Horrek esan nahi du bete behar zen garaia iragan arren ondoren
betetzeko aukera badagoela; berandutzeak ez du behin betiko ez betetzea
ekartzen. Beste hitz batzuk erabiliz, obligazioa betetzea interesatzen zaio
oraindik hartzekodunari. Baina, zorduna berandutzea egoeran jartzeko,
erregela gisa, beharrezkoa da hari aurretik asmoa jakinaraztea.
Interpelatu ezean, atzeratze hutsak ez ditu berandutzearen ondorio
juridiko bereziak sortuko.
Hain zuzen ere, atzeratze hutsaren eta berandutzaren artean dagoen
erlazioari buruz, bi norabide daude Espainiar estatuko doktrinan:
ikusmolde batek dioenez, atzeratze hutsak, berekin, per se ez du inolako
erantzukizunik ekartzen, betiere epemuga funtsezkoa duten obligazioak
kenduta, gainerakoetan obligazioa betetzeko graziazko epe bat baitu
zordunak (ALBALADEJO); bigarren joerak irizten duenez, atzerapenak
kalteak sortzen dizkio hartzekodunari, eta, gainera, zorduna
berandutzean erortzen bada, beraren erantzukizuna areagotuko da
(CARDENAL, DORAL, MARINA, MARTÍNEZ-PARDO).
Obligazioa betetzeko garaian atzeratze kualifikatuak sortutako behinbehineko ez betetzea edo obligazioa urratzea da berandutzea.
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Atzerapena kualifikatua da honako hauengatik: a) hartzekodunak,
obligazioa betetzea eskatzeko, portaera bat burutu (berandutzea
interpelatu) behar du; b) berandutzeko egoerak, bereziki, bi efektu sortzen
ditu: kalte-galeren ordaina eman beharra, eta perpetuatio obligationis
delakoa.
2. Betekizunak
Zorduna berandutzean jartzeko eskatzen diren betekizunak honako
hauek dira:
A) Obligazio mota: KZeko 1.100. artikuluaren arabera, emateko eta
egiteko
obligazioei
buruz
aldarrikatzen
da
berandutze-egoera
("berandutzean erortzen dira zerbait ematera edo egitera obligaturik
daudenak...", eta 2.2: "... gauza emateko edota zerbitzua egiteko..."). Ez
egiteko obligazioak ez ditu aipatzen arauak; doktrinan, bi jarrera daude:
autore batzuen iritziz, obligazio mota horietan berandutze-egoerarik ez da
gertatuko, atzerapenak ekarritako egoerak behin betiko ez betetzea
sortuko baitu (MOISSET DE ESPANÉS, BADOSA, ALBALADEJO, DELGADO
ECHEVERRÍA, DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ); beste autore batzuek bereizten dute
agindutako ez-egiteko obligazioa (portaera jakin bat ez egitea edo
norbaitek egindako jarduera jasatea) indarrean jartzeko hasierako eperik
hitzartu den ala ez. Bigarren kasu horretan, debekatutako portaera
egiteak berandutzerik ez du ekarriko, obligazioa ez betetzea baino. Aldiz,
lehen kasuan, hasierako epea iritsi eta ez egiteko prestazioa betetzen ez
bada, berandutzea interpela daiteke (DÍEZ-PICAZO, MONTÉS PENADÉS).
B) Obligazio galdagarria: beharrezkoa da obligazioa galdagarria
izatea (KZeko 1.100.1. art.: "...hartzekodunak galdatzen dien unetik...").
Obligazioa galdagarri izateak zera esan nahi du: epedun obligazioan
epemuga iristea edo baldintzapeko obligazioan baldintza gisa jarritako
gertaera gertatzea.
C) Obligazio likidoa: doktrinak eta Espainiako Auzitegi Gorenaren
epaietatik gehiengoak uste du zorra likidoa ez bada zorduna
berandutzean ezin dela jarri (esaterako, zor den kopurua auzian zehaztu
behar bada, AGEE 1986-VI-8, 1988-II-20, 1989-V-10, 1989-IX-28 -4. Epaigelakoa-, eta 1990-5-5ekoak). Premisa hori adierazteko erromatar
esapidea honako hau da: in illiquidis mora non fit.
Hala ere, likidoa ez izatea hainbat mailatan gerta daiteke, eta denek
ez dute trataera juridiko bera izaten. Ildo horretan, DÍEZ-PICAZOk
azpimarratzen duenez, alderdiak obligaziorik badela ados egon eta
desadostasuna kopuruaren gainekoa bakarrik bada, hartzekoduna
oraingo eskubide baten titularra da, eta, behintzat, zordunak zor duela
esaten duen zati horretan, zorduna berandutzean dagoela ulertu behar
da.
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D) Zordunaren errua: doktrinan, badago beste eztabaida bat da,
berandutza-egoera egoteko zordunaren errua beharrezkoa den ala ez, hau
da, behin-behineko ez betetzea zordunaren erruz edo doluz izatea
beharrezkoa den. Jurisprudentziak, berriz, berandutzearen ukanbehar
gisa, zordunaren errua beharrezkoa dela onartu du (vid. AGEE 1970-II-26,
1975-X-14 eta 1986-II-12koak, besteak beste).
Zordunak, hurrengo ikasgaian ikusiko denez, "aurreikusi ezin edo,
aurreikusgarriak izanda, ekidinezinak diren" gertaerez (ustekabeko eta
ezinbesteko kasuez, ex KZeko 1.105. art.; NFBko 493.1. legea) ez du
erantzuten; hala, zordunak, obligazioa garaiz betetzea eragotzi duen
ustekabeko edo ezinbesteko kasua egon dela frogatzen badu, erantzun
beharrik ez du eta, beraz, ez da berandutzean eroriko. KZeko 1.105.
artikuluaren irismena ikusita, berandutzeak, kualifikazioa lortzeko,
zordunaren doloa edo errua egotea eskatzen du, KZeko 1.101. artikuluak
berantiarraren doloagatik ez betetzea eta erruagatik ez betetzea bereizten
dituela ematen badu ere ("...doloan, zabarkerian edo berankortasunean
erori direnak..."). Azaldu denez, xedapen horrek bi kasu desberdin
deskribatzen ditu: erantzukizunaren iturria, kalte-galerak ordaintzeko
obligazioa sorrarazten duena (doloa eta errua), eta obligazioa ez betetzea
eragiten duten egitate objektiboak (berandutzea eta obligazioa urratzea).
Baina, zenbaitek ohartarazten duenez (DELGADO ECHEVERRÍA),
obligazio generikoetan eta diruzkoetan, berandutzea eratzeko, errua
egoteak ez du garrantzirik; hau da, berandutzeak, obligazio mota
horietan, ez du halabeharrez errurik eskatzen.
E) Interpelazioa: KZeko 1.101.1. artikuluak esplizituki eskatzen
du ukanbehar hori: "berandutzean erortzen dira zerbait ematera edo
egitera behartuta daudenak, hartzekodunak, judizio bidez edo judizioz
kanpo obligazioa bete dezatela galdatzen dien unetik".
Interpelazioa edo eskaera (mora ex persona) hartzekodunak
zordunari zuzendu eta horrek jaso beharreko aldebakarreko borondatedeklarazioa da. Zordunak onartzea ez da galdatzen. "Negozio juridikoaren
antzeko egintza" (ALBALADEJO) edo "deklarazio aldatzaile bat" (DE CASTRO)
da. Berandutzea eskatu egin behar delako, erromatar zuzenbidetik
datorren dies interpellar pro homine (epeak gizakiaren ordez
erreklamatzen du) esapidea ez da aplikatuko.
Kode zibilak, borondatezko deklarazio hori egiteko, ez du forma
jakinik eskatzen. Eskaera judizioz edo judizioz kanpo egin daitekeela
bakarrik esaten du Kodeak. Judizioz, eskaera-egintzak dira zorra
judizialki galdatzeko guztiak (demanda aurkeztea edo beste edozein
egintza, v. gr. adiskidetzekoa). Judizioz kanpo, eskaera edozein baliabide
erabiliz egin daiteke: ager daitekeen arazoa da erreklamazioa frogatzea
(erabiliena notario bidez egindako deia da).
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Hala ere, hainbat kasutan berandutzea egon daiteke interpelatu beharrik
izan gabe. Berandutzea sortuko da, automatikoki, prestazioa betetzen ez
denetik. Kasu horietatik gehienak KZeko 1.100. artikuluaren 2.
lerroaldean daude deskribatuta:
1. "Obligazioak edota legeak, esplizituki, hala adierazten badu".
Berandutze automatikoa legez gertatuko da, MKko 63.1. artikuluan
merkataritza-obligazioei buruz aurreikusitako hipotesietan ("...
kontratuak, hura betetzeko, epemuga alderdien borondatez edo
legez jarria badu, epea amaitu osteko egunean sortuko da
berandutza"), 284. artikuluan (tutoreak kontuak eman beharra),
1.682. artikuluan (bazkidearen ekarpena), 1.744. artikuluan (gauza
garaiz itzuli ez duen komodatu-hartzailea), 1.838.2. artikuluan
(zordunak obligazioa ordaindu duen fidatzaileari kalte-ordaina
ematea) eta 1.896. artikuluan (zor ez zitzaiona fede gaiztoz
kobratutakoa itzuli behar duen pertsona).
Beste alde batetik, alderdiek, hala hitzartu badute, interpelatu
beharra baztertu dezakete betekizunetatik. Itun horrek, KZeko
1.100.2. artikuluaren arabera, esplizitua izan behar du, baina esan
gabeko hitzarmenik egotea ere posible da. "Esplizituki" aditzondoak
borondateak zalantzarik gabea eta argia izan behar duela adierazi
nahi du; interpretazio-arazoa sortuko da hortik.
2. "Obligazioaren izaerak eta inguruabarrek erakusten badute gauza
emateko edota zerbitzua egiteko erabakitako garaia obligazioa bera
ezartzeko arrazoi nagusia izan zela". Esanahi literalean, badirudi
betetzeko funtsezko epea hitzartzeari buruz ari dela; atzerapenak
berandutzea ekarriko luke. Baina ideia hori eta funtsezko epearen
kontzeptua kontrajarrita daude, funtsezko epea obligazioa
bereizteko elementu nagusia baita; alegia, funtsezko epea duten
obligazioetan, atzerapenak ez du berandutzea sortzen, prestazioa
behin betiko ez betetzea baizik.
Doktrinak (DELGADO ECHEVERRÍAk), oztopoa gainditzeko, zera ulertu
du: 2. lerroaldeak biltzen dituen kasuetan, prestazioa,
kontratugileen buruan presazkoa izan arren, eta berezko izaera edo
inguruabarrak kontuan izanda, geroago baliagarria da oraindik ere;
orduan, hartzekodunak, bere erabakiz, galda dezake kalte-ordaina
obligazioa betetzea ezinezkoa izango balitz bezala, edo eska dezake
obligazioa jadanik berandu betetzea. Kasua bene-benetakoa ez den
funtsezko epe delakoan sar daiteke.
Doktrinak, bestalde, berandutze automatikoko edo mora ex re delako
beste kasu batzuk ere atzeman ditu. Horrela, delitutik edo faltatik
eratorritako obligazioetan, KZeko 1.185. artikuluaren arabera, zorduna
berandutzatik salbuetsia geratuko da hartzekodunari ordaintzeko
eskaintza egin badio bakarrik (DÍEZ-PICAZO). Azken autore horrek dioenez,
Italiako 1.219. artikuluak aurreikusitako hipotesia ere berandutza
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automatikokoa da: zordunak ez betetzeko borondatea adierazi badu,
interpelazioa egin beharrik ez dago.
Zer gertatzen da zordunak hartzekodunari salbuespenen aurka egiten
badiezaioke? Doktrinan gehienek ulertzen dutenez, berandutzerik ez dago
hura alegatzea posible den bitartean. Baina uler daiteke, halaber,
hartzekodunak berandutzea interpelatzen saia daitekeela zordunak hura
alegatzen edo haren aurka egiten ez badu. Hala eta guztiz ere, zorduna
geldirik geratzeak ez du esan nahi salbuespenak alegatzeko aukerari uko
egiten dionik. Uko hori esplizitua edo inplizitua izan daiteke; ustezko
ukorik ez dago.
3. Berandutzea obligazio sinalagmatikoetan
Obligazio
sinalagmatikoetan,
horiek
egitura
berezia
dutenez,
berandutzeak arauketa berezia du. KZeko 1.100. artikuluko azken
lerroaldeak zera dio: "elkarrekiko obligazioetan obligatuetako inor ez da
berandutzean erortzen besteak berea betetzen ez badu edo dagokiona
zuzen betetzera makurtzen ez bada. Obligatuetako batek bere obligazioa
betetzen duen unetik hasten da bestearentzako berandutze-egoera".
Doktrina zientifikoan zein jurisprudentziazkoan, ohikoa izan da xedapen
horren azken esaldia oinarrian jarriz ("Obligatuetako batek...") Kode
Zibilak obligazio sinalagmatikoetarako berandutze automatikoko edo ex
re delako beste hipotesi bat ezartzen duela jotzea. Gaur egun, gehiago
zehazten da, kontuan hartzen baitira, batetik, obligazio mota horien
berezko ezaugarriak eta, bestetik, beretan sinalagma genetikoa bai baina
funtzionalik ez egotea. Ildo horretan, doktrinan, zenbaitek (ALBALADEJOk,
BADOSAk edo LASARTEk) defendatu du obligazio horietan hartzekodunak
berandutzea interpelatu beharra ez dela kendu. Beraz, ez da berandutze
automatikoko kasua; aitzitik, KZeko 1.100. artikuluaren azken esaldiak
hartzekodunak berandutzea eskatu beharra obligazio horien egiturara
egokitzen du. Honako hauek bereizi behar dira:
- Obligazio biak aldi berean betetzen badira (sinalagma funtzionala):
berandutzeko egoera sortzeko jakinaraztea (interpelatzea) bakarrik ez da
nahikoa; hartzekoduna, aldi berean, beste obligazio baten zordun denez,
berandutzea eskatu aurretik hark bere obligazioa bete edo betetzea
eskatu behar du. Interpelatu beharrari beste betekizuna gehitzen zaio:
norberak bere obligazioa betetzea edo betetzeko eskaintza egitea.
- Aldi berean bete beharrik ez badago: beste betekizunik eskatu
gabe, arau orokorra -hau da, interpelatu beharra- eskatzen da. Hemen, bi
obligazioak betetzeko garaiak bereizi direnez, eragin horietarako
bakoitzak bere aldetik jotzen du. Beraz, aurrena betetzeko obligazioa
duena atzeratzen denetik, berandutzea eska dezake, beste alderdiak
berea betetzea eskaini beharrik izan gabe, berak geroago bete behar baitu
berea. Beste obligatuak obligazioa betetzeko garaia iristean berea betetzen
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ez badu, aurrez jada bete edo betetzea eskaini duenak berandutzea
interpela dezake (G. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ).
Aldiz, doktrinan, beste batzuek (CRISTÓBAL MONTES, DÍEZ-PICAZO, MONTÉS
PENADÉS edo DELGADO ECHEVERRÍAk), aldi berean bete beharreko
elkarrekiko obligazioetan, halaber, bi supostu bereizi behar direla
ohartarazten dute:
- Alderdietatik batek bere obligazioa bete edo betetzea eskaintzen
badu: kasu horretan, obligazioa bete duen alderdiak bete ez duena
automatikoki berandutzean jotzeko eskubidea du.
- Alderdietatik batek ere bete edo betetzea eskaini ez badu: ezein
alderdik bestea berandutzean jar dezake, baina, horretarako, bere
obligazioa bete edo betetzea eskaintzeaz gain, interpelatu egin
beharko du.
Jurisprudentziak, salbuespenak salbuespen (AGE 1994-XI-21ekoa), ohiko
tesiari jarraitzen dio (AGEE 1898-XII-3, 1905-II-15, 1920-I-10, 1941-X-24,
1950-III-22, 1956-III-17, 1967-I-17 eta 1985-III-29koak, besteak beste).
4. Berandutzearen efektuak
Berandutze-egoerak bi eremu hauetan du eragina:
1. Erruzko nahiz dolozko berandutzeak -aurreikusiezinekoak edo
aurreikusgarria izanik ekidinezineko egitatearen ondoriozkoa denak ez (ex
KZeko 1.105. art.)-, obligazioa behin-behingoz ez betetzea dakar eta
eragindako kalte-galerak hartzekodunari ordaintzeko obligazioa sortuko du
(kzeko 1.101. art.). Kalte-ordaina jasandako galerak eta lortu gabeko
irabaziak osatuko dute (KZeko 1.106. art.). Gainera, KZeko 1.107.
artikulua ere aplikatuko da, errurik edo doloa dagoen ikusi ostean.
Diruzko obligazioen kasuan,
berezia ezartzen du:

KZeko

1.108. artikuluak arauketa

- hartzekodunaren eta zordunaren artean hitzarmenik balego,
horrek dioena aplikatuko da. Itun hori berandutze-interesei
buruzkoa izaten da, eta kopurua hitzar daiteke obligazioa eratzeko
unean edo klausula penalaren bidez (KZeko 1.152. art.);
- aurkako itunik egon ezean, hitzartutako interesek osatuko dute
kalte-ordaina;
- eta, azkenik, interesik hitzartu ez bada, kalte-ordaina
berandutzea dagoenetik legezko interesaren arabera finkatuko da
(cfr. NFBko 491. art.).
KZeko 1.108. artikuluaren arabera, hartzekodunak, diruzko
obligazioetan, eragin den kaltea frogatu beharrik ez du, horietan
atzerapenak beti kaltea sortzen duela jotzen baita (DÍEZ-PICAZO). Hala ere,
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doloa egonik, beste kalteak ordaintzea ere galda daiteke (ex KZeko
1.107.2. art.), hartzekodunak, kasu horretan, kalteak frogatu egin
beharko baditu ere.
2. Berandutze-egoerak gauza galtzeko edo ustekabean suntsitzeko
arriskua jasaten duen pertsona aldatzen du, hasiera batean
hartzekodunak jasaten badu berandutze-egoeran zordunak jasango baitu
(KZeko 1.096.3 eta 1.182. art.). Zorduna berandutzan egonik, gauza
galtzen edo suntsitzen bada, obligazioa ez da iraungiko, baizik eta bizirik
jarraituko du; horri perpetuatio obligationis deritzo. Baina, doktrinan,
zenbaitek (ALBALADEJOk) KZeko 1.896.2. artikulua oinarritzat hartuz
defendatzen du zorduna berandutzeak sortutako erantzukizunetik
salbuetsiko dela, alegia, obligazioa iraungiko dela, baldin eta hark
frogatzen badu gauza, hartzekodunaren esku balego ere -hau da, garaiz
entregatu balu ere- suntsitu egingo litzatekeela (cfr. NFBko 508.2. legea).
5. Berandutzea atertzea
Berandutzea luzatzea galarazten duen egitatea gertatzen bada, hura
atertu egingo da. Kode zibilak ez du berandutzaren alderdi hori esplizituki
arautzen, berandutzeak irautea eragozten duten egitateak honako hauek
direla ondoriozta badaiteke ere:
-obligazioa betetzea edo obligazioa iraungitzeko kasuetatik edozein
gertatzea;
-obligazioa
betetzeko
luzapena
gertatzea
(luzamendua).
Luzamendua bere borondatez eman dezake hartzekodunak, edo
legez ezar daiteke. Bi Kasuetan, zorduna oraindik berandutzean ez
balego, ez da ahaztu behar berandutzearen hasiera atzeratu egingo
dela; zorduna berandutzean balego, berriz, etorkizunerantz
atertuko litzatekeela emandako epea iragan arte;
-hartzekodunaren berandutzea;
-obligazioa sinalagmatikoa edo elkarrekikoa bada, beste alderdia
ere berandutzean erortzea.
Kasu horietan guztietan, berandutzea indarrean egon den bitartean
sortutako efektuek bizirik diraute. Sortutako efektuak ezabatzeko
(purgatio morae), hartzekodunak berandutze-egoeratik bere alde
sortutako eskubideak baliarazteari uko egin behar dio. Zordunari epe
berria emateak edo obligaziozko erlazioa berritzeak eskubide horiei uko
egitea dakarten erabakitzea interpretazio-arazoa da. Edozein kasutan ere,
berandutzea garbitzeak sortutako efektuak ex nunc edo ex tunc izan
daitezke.
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III. BETETZE AKASTUNA
Betetze akastuna edo, zenbaitzuek ñabartzen dutenez, ez betetze
akastuna egongo da zor den prestazioa eta exekutatutako prestazioa
zehatz-mehatz bat ez badatoz. Beraz, zuzentasun printzipioaren
esparruan mugitzen da betetze akastuna (KZeko 1.157. eta 1.166.-1-171.
art.). Lehenago esan denez, ordenamendu juridikoak KZeko 1.101.
artikuluan aurreikusitako "obligazioaren sena urratzea" esapidean
sartzen du betetze okerra (MARTÍNEZ CALCERRADA); beraz, ikusiko denez,
horren efektu juridikoak ez betetzea arautzen dutenak dira, kreditueskubidea defentsaren eta erantzukizunaren erregimenari dagokionez.
Obligazioei buruzko teoria orokorrean, betetze akastunerako konponbide
juridiko bereziak ematen dituen araurik ez dago; tipifikatutako hainbat
kontratutan, berriz, aurreikusita daude [v. gr. Salerosketa-kontratuan
bizioak edo akatsak onbideratzeari buruzko arauketa (ex KZeko 1.486.
art.), obra kontratuan bizioei edo akatsei buruzkoa (ex KZeko 1.591.
art.)....].
Agindutako prestazioa eta betetako prestazioa bat ez datozela esan
daiteke, baldin eta, prestazioa betetzean, edozein irregulartasun (edo
akats) gertatu eta horrek, oro har, jadanik egindako ordainketaren
betekizunak -alegia, subjektuak, objektua, betetzeko lekua edo garaiaukitzen baditu. Prestazio osagarriak ez betetzeak ere ekar dezake
obligazioaren betetze akastuna, prestazio nagusia behar bezala bete
arren.
Subjektuei dagokienez, printzipioz, irregulartasuna izan liteke ordaintzen
duena zordun ez izatea, edo kobratzen duena hartzekodun ez izatea. Hala
eta guztiz ere, dakigunez, Kodeak onartzen du hirugarren batek obligazioa
ordaintzea (KZeko 1.158. art.), baldin eta obligazio txit pertsonala ez bada
(KZeko 1.161. art.). Bestalde, hartzekoduna ez denari ordaintzea ere
posible da (KZeko 1.163.2. art.). Ondorioz, obligazioa ordaintzean edo
betetzean parte hartzen duten subjektuek ez dute arauz kanpoko
betetzerik eragingo.
Halaber, garaiz egindako betetzea du abiapuntu betetze akastunak eta,
beraz, berandutze-egoera horren kontzeptutik kanpo geratzen da. Betetze
akastun guztietan, beti, zor den portaera burutzen da, agindutakora
guztiz egokitzen ez bada ere; horrek, hartzekodunaren interesa ez asetzea
ekarriko du.
1. Hipotesiak
Ordainketako subjektuak eta betetze berantiarra betetze akastunaren
kontzeptutik kanporatu ondoren, hasteko, esan behar da agian ez dela
egokia egiteko eta ez egiteko obligazioen betetze akastuna aipatzea,
itxuraz bestelakorik badirudi ere. Ikus dezagun zergatik.
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Ordainketaren betekizun objektiboen ikuspuntutik arazoa aztertu eta
gero, zerbait egiteko obligazioetan (baliabideak jartzeko nahiz emaitza
lortzekoetan) azpimarratu behar da zordunak burutu beharreko portaeraeredua (arreta) dela obligazioaren objektua; horregatik, eredu hori
urratzeak KZeko 1.166.2. artikuluak aipatzen duen "egitate bat beste
batekin ordeztea" ekarriko du. Berez, "kudeaketa kaskarrak" edo "gaizki
egindako obrak" argi uzten dute zordunak ez duela bere portaera aurrez
ezarritako eredura edo eredu horren barruan eska ziezaiokeen mailara
egokitu (KZeko 1.591. artikuluak, bizioak aipatzen dituenean, ez ditu
lotzen obrarekin edo emaitza materialarekin, zordunak egin beharreko
jarduerarekin baizik, horrek jarri beharreko arretak materialak zaindu
beharra ere biltzen baitu). Teoria horri jarraituz, hots, prestazioa ezin dela
zatitu oinarritzat hartuz (osotasuna ex KZeko 1.157. art., eta
zatiezintasuna ex KZko 1.169. art.), hitzartutako portaera-eredua
urratuko da baldin eta, gehienetan egintza heterogeneoek osatu eta
jarraian exekutatu beharreko obligazioak izanik, zor den prestazioa
betetzeko hura zatitzen bada hartzekodunak onartu gabe (KZeko 1.595.3.
art.) edo ustekabeko gertaera ez den zerbait dela medio ("hitzartutakora
egokitzen ez dena egiten bada, ez da obligazioa betetzen"). Arazoa da tesi
horren defendatzaileen aburuz kasu horietan identitate betekizuna urratu
delako ez betetzea dagoela, eta ez betetze akastuna.
Doktrinan, gainerakoek, emaitza lortzeko obligazioen objektua horixe bera
dela joz (emaitza lortzea), uste dute egiteko obligazioetan betetze akastuna
gerta daitekeela.
Jurisprudentziak, egiteko obligazioei buruz adierazi du "larriki akastuna
den lana eginez obligazioa gaizki betetzen bada, hura betetzen denik" ezin
esan daitekeela (AGEE 1985-III-29 eta 1985-IV-26koak). Beste
ebazpenetan, lotu egingo ditu egiteko obligazioa ez betetzea eta kasu
zehatzean aplikatu beharreko lex artis delakoa (AGEE 1990-II-7, 1990-VI27, 1992-II-20, 1991-III-11 eta 1993-III-23koak).
Gauza bera gertatzen da obligazio negatiboetan, identitatearen
betekizun horiei ere aplikatu behar baitzaie (KZeko 1.166. artikulua
baliaraziz); horietan ere, prestazioa zatitzeak ez betetzea ekarriko du,
betetze akastunaren ordez.
Bi obligazio motetan, lekua eta denbora dira prestazioaren ezaugarri
nagusiak; horregatik, parametro horiek betetzen ez badira, obligazioa ez
da betetzen.
Ikusi dugunez, egiteko eta ez egiteko obligazioetan prestazio nagusia
akatsarekin baina bete dela esatea zalantzazkoa bada ere, obligazioaren
prestazio nagusia bete baina osagarriak betetzen ez badira, berriz, posible
da esatea obligazioaren betetzea akastuna dela (ez da osorik bete
obligazioa). Hala ere, kasuak banaka aztertu beharko dira, askotan
prestazio osagarriak egiteko obligazioetan hitzartutako portaera osatzen
duten elementuak baitira.
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Emateko obligazioetan, berriz, ager daitezkeen hipotesiei aurre egiteko,
arazoak beste ikuspegi bat erakusten du.
Emateko obligazioetan (itzultzekoak izan ala ez), gauza espezifikoa edo
generikoa eman behar den bereizi behar da.
a) Gauza espezifikoak emateko obligazioak: gauza jakinak emateko
obligazioetan, zordunak ezin du hartzekoduna behartu beste
gauza desberdin bat jasotzera ("aliud pro alio invito creditori solvi
non potest", D 12,1,2; P 5,14,3). Eskainitakoa agindutako
prestazio bera ez bada, hartzekodunak hura jasotzeari uko egin
diezaioke "bidez" (KZeko 1.176. art.), hura "balioz zor denaren
parekoa
edo
garestiagoa
bada
ere".
Horretarako,
hitzartutakoarekiko gauza desberdina zer den zehaztu beharra
dago, kontzeptu horrekin erlazionatutako beste batzuen
esanahia argituz. Gauza desberdina ematea eman behar
zenaren kontrakoa ematea da. Gauza ezberdina izatea ez da
obligazioa jaio aurretik edo jaiotzeko unean ematen den gauzak
bizioak edo akatsak izatea. Gauza ezberdina ematean, obligazioa
ez da betetzen. Bizioduna ematean, betetze akastuna dago eta
onbideratzeari buruzko erregimena baliatu behar da (KZeko
1.484. art).
b) Gauza generikoak emateko obligazioak: Hartzekodunari
hitzartutako kalitatea edo 1.167. artikuluak agintzen duen
‘batez besteko kalitatea’ ez duen zerbait ematen bazaio, horrek
uko egin diezaioke gauza jasotzeari. Baita bizioak dituen gauza
ematen bada ere, bizio edo akats horiek kalitate gutxiagoko
gauza eman dela adierazten baitute. Hartzekodunaren uko egite
horrek zordunak obligazioa bete ez duela esan nahi du,
generoaren barruan eman beharreko gauza ez baitu ondo
aukeratu.
2. Efektu juridikoak
Kode Zibilak ez du arauketa bateraturik jasotzen, betetze akastunari eta
eragiten dituen efektuei buruz, ordainketaren betekizun objektiboak
arautzean jasotzen diren arauak kenduta. Arau horiekin batera, badaude
arau bereziak kontratu tipikoen arauketaren barruan, han, hasiera
batean behintzat, dagokion kontratuari bakarrik aplikatzeko erregimen
bereziak aurreikusten baitira. Esaterako, bizioak arautzen dira
salerosketa-kontratuan (1.483. art. eta hur.); obra-kontratuan (1.591.
art.); errentamendu-kontratuan (1.561 eta h. art.); eta komodatuan
utzitako gauzak jasandako kalteak ere arautzen dira (1.746. art.). Aldiz,
gordailuan utzitakoari buruz, ez (1.766. art.).
Edonola ere, arauketa hori orokorragoa dela uler daiteke, salerosketakontratua erregulatzen duen araudian jasotako printzipioak -betetzeko
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objektua ukitzen duten bizioei edo akatsei buruzkoak- aplika baitaitezke,
ez bakarrik salerosketari, baita kostuzko kausa duten kontratu nahiz
negozio guztiei ere (KZeko 1.681.2. art., sozietate kontratuari buruzkoa).
Kode Zibiletik kanpo, Espainiako Konstituzioko printzipioak baliarazteko
(EKko 51. art.), estatuko legeria Europar Batasuneko Zuzentarauetara
(85/374/CEE Zuzentaraua, uztailaren 25ekoa) egokitzeko eta egungo
gizartearen ezaugarriak gordetzeko, lege berezi modernoenetako batzuek
obligazioen objektu diren gauza nahiz zerbitzuetan dauden akatsen
arazoa arautu dute, partzialki bada ere. Horietatik esanguratsuena:
1/2007 Legegintzako Errege Dekretua, 2007ko azaroaren 16koa,
kontsumitzaile eta erabiltzaileen babeserako lege orokorraren eta beste
lege osagarri batzuen testu bategina onesten duena.
Han, erantzukizunari buruzko arauak aurreikusi, kontsumo-ondasunak
horiei lotuz, eta, produktu horien gainean egindako kontratuetatik
sortutako obligazioei atxikita, betebehar osagarriak -legezkoak- ezartzen
dira. Gehienbat, salerosketa eta errentamendu-kontratuetatik sortutako
obligazioen eremuan ezartzen da araua.
Arauketa zatitu eta desberdin horrek, badirudi, hasiera batean behintzat,
betetze akastunari aplikatu beharreko erregimen juridikoa zein den
zehazteko jarraibide orokorrak ezartzea eragozten duela. Kasu jakin
bakoitzak bere araudi berezia izango du, egindako kontratuaren arabera.
Baina horrek ez du eragotzi fenomenoaren sistematizazio orokorra egin
eta zera ondorioztatzea: betetze akastunak, teoria orokorraren
barruan, esanahi hertsiko ez betetzeari buruzko erregimen juridikoa
ez den berezko beste bat duenik ezin esan daiteke (antzeko jarrera
PANTALEÓNek). Batez ere, kontuan hartzen bada kodegileak jadanik
obligazioa urratzeko modu hori bildu duela "obligazioaren sena urratzea"
esapidean, eta nazioarteko eremuan ez betetzea bakarrik aipatu eta
kreditu-eskubidea babesteko baliabideen nahiz ondorio kaltegarrien
arabera funtsezko ez betetzea eta funtsezkoa ez dena bereizten direla (v.
gr., 1980ko Hitzarmenaren 49. art.).
2.1. Hartzekodunaren interesak defendatzeko bideak
Obligazioa betetzeko garaian, hartzekodunak eskaintzen zaion prestazioa
egiaztatzeko zama du, hori onartu beharra baitu (KZeko 1.484., 1.486.,
1.495., 1.553., 1.559.2, 1.598. eta 1.681. art.; 1980ko Hitzarmenaren 38.
art.).
Irregulartasunik balego:
- hartzekodunak, eskainitako prestazioa atzera bota dezake, bidez,
zuzena ez izateagatik (KZeko 1.176. art.); kasu horretan, esanahi hertsiko
ez betetzea dago; hau da, prestaziorik ez da bete (GIORGIANNI);
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- hartzekodunak prestazio akastuna onar dezake, baina zenbait
eragozpenekin, eta zordunari prestazioak dituen akatsak zuzentzea
galdatuz, alegia, horiek konpontzeko edo ezaugarriz berdina den beste
batez ordezteko. Prestazioa bera nahitaez betearazteko akzioa egikarituz
bidera daitezke bi asmo horiek (KZeko 1.096., 1.098. eta 1.099. art.; PZLko
699. art. eta hurrengoak; KELko 11. art.; cfr. NFBko 493.2. legea; 1980ko
Hitzarmenaren 46. eta 62. art.);
- hartzekodunak, obligazioak elkarrekikoak edo sinalagmatikoak
badira eta oraindik prestazioa jasotzeko interesa badu, berak bete behar
duen prestazioa proportzioan gutxitzea galda dezake (actio quanti minoris,
ex KZeko 1.486. art.; 1980ko Hitzarmenaren 50. eta 51. art.; ulertzeko
modu bera PANTALEÓNek).
- hartzekodunak, obligazioak sinalagmatikoak izanik, obligazioa
zuzen betetzea edo suntsiaraztea eska dezake, baldin eta epaileak
prestazioa betetzeko epe berririk ezartzen ez badu (KZeko 1.124. eta
1.504. art.; 1980ko Hitzarmenaren 26., 45., 49., 61., 64., 75., 76. eta 81.84. art.). Hala dagokienean, hark exceptio rite non adimpleti contractus
delakoaren aurka egin dezake, berak bete beharreko obligazioa betetzea
eskatzen bazaio, edo exceptio inadimpleti contractus delakoaren kontra
(1980ko Hitzarmenaren 58.1. art.);
- gainera, hartzekodunak, bidezkoa bada, sortutako kalte-galerak
ordaintzea eska dezake (KZeko 1.101., 1.106. eta, batik bat, 1.107. eta
1.154. art.; produktu akastunek eragindako kalteengatiko erantzukizun
zibilari buruzko Legearen 1. eta 5. art. eta hur.; 1980ko Hitzarmenaren
45., 61., 74.-77. eta 79. art.) eta, baita, kontratua egiteko garaian beste
edozein inguruabarrengatik alderdi batek obligazioa bete ez eta beste
kontratugileak -kontratua suntsiarazten duenak- hura egiteko
ordaindutako gastuak ordaintzea ere, inguruabar horren berri ez izatea
betetzen ez duenari egotzi ezin bazaio (PANTALEÓN).
2.2. Erantzukizunaren erregimena
Bere iturria kontratuan duen obligazio bat zuzen betetzen ez bada,
egindako kontratu mota horren erantzukizunari buruz ezarritako
arauetara jo beharko da. Araudi horrekin batera, edo araudi horren ezean
(pilatze-teoria versus bereizte-teoria), araudi orokorra aplika daiteke
(KZeko 1.101., 1.102., 1.103. eta 1.105.-1.107. art.). Oro har,
erantzukizuna egozteko irizpidea subjektiboa da, hau da, erruaren
arabera egotziko da erantzukizuna. KZeko 1.107. artikuluan aipatzen
duen "fede oneko zordunari" buruz defendatzen den teoriak garrantzi
berezia izango du (1980ko Hitzarmenaren 74.-77. art.).
Beren iturria kontratuan ez duten emateko obligazioak modu akastunean
betetzen badira, erantzukizunari buruzko erregimen orokor hori
aplikatuko zaie.
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Bestalde, kontratuz kanpoko kalteak ere sor daitezke; horiek, KZeko
1.902. artikuluan agindutakoaren arabera ordainduko dira, produktu
akastunak erabiltzetik sortuak ez badira behintzat. Azken kasu horretan,
erantzukizunik balego, produktu akastunek eragindako kalteengatiko
erantzukizun zibilari buruzko Legea (1/2007 Legegintzako Errege
Dekretua, 2007ko azaroaren 16koa, kontsumitzaile eta erabiltzaileen
babeserako lege orokorraren eta beste lege osagarri batzuen testu
bategina onesten duena) aplikatuko da.

IV. BEHIN BETIKO EZ BETETZEA
Behin betiko ez betetzeak, azaldutako hipotesiek ez bezala, zera esan nahi
du: prestazioa osorik ez dela bete, gainera, etorkizunean betetzea ere
ezinezkoa dela, eta, horren ondorioz, hartzekodunaren interesa guztiz edo
partzialki zapuzten dela.
Doktrinak adierazi duenez, behin betiko ez betetzea honako hipotesi
hauetan gertatzen da:
- negozioaren helburua zapuzten bada, prestazioa etorkizunean
burutzea ezinezkoa delako (funtsezko epea), aldi baterako
ezinezkoa delako edo zorduna luzaroan geldirik dagoelako;
- zordunak, zalantzarik gabeko ez betetzeko nahia (bihurria, behin
eta berriz) agertzen badu;
- lortu nahi den emaitza ez eskuratzea egiteko eta ez egiteko
obligazioetan.
1. Negozioaren helburua zapuztea
Doktrinak erakusten duenez, negozioaren helburua zapuztuko da,
normalean, prestazioa betetzeko funtsezko epea hitzartu den hipotesi
orotan. Betetzeko garaia iritsi ostean, agindutako portaera ez egiteak
obligazioa ez betetzea sortuko du (v. gr., egun jakin batean kontzertua
emateko piano-jotzailea kontratatu, eta, egun horretan, ez da azaldu). Ez
betetzea zordunari egotzi ezin zaion kausa baten ondorioa bada,
obligazioa iraungi egiten da. Berriz, hari egozgarri zaion erruz edo doloz
gertatzen bada, hartzekodunaren aurrean erantzule izango da.
Hipotesi horrekin batera, negozioaren helburua zapuztu dezake denboran
gehiegi eta neurriz kanpo luzatzen den behin-behineko ezintasunak.
Orduan, egin beharreko galdera da ea hartzekodunak ezinezkotasunegoera desagertu arte itxaron behar duen, agian egoera hori desagertu
ostean prestazioak harentzat zuen interesa jadanik desagertu baita (cfr.
Italiako KZeko 1.256. art.). Obligazio sinalagmatikoen kasuan, Auzitegi
Gorenak "kontratuaren helburua zapuztea" onartu du suntsiarazteko
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akzioa egikaritzeko oinarritzat (AGEE 1982-X-10, 1983-X-4, 1983-XI-18,
1985-V-31, 1985-XI-13, 1986-I-24, 1986-III-4 eta 1989-VI-5ekoak).
Modu berean, prestazioa betetzeko orduan zorduna atzeratu eta
hartzekodunaren interesa zapuzten bada, behin betiko ez betetzea ere
egon daiteke (AGE 1935-I-5ekoa).
2. Zalantzarik gabeko ez betetzeko nahia
Ez betetzeko kausa hori zordunak kreditu-eskubidea zuzenean
urratzearen ondorioz sortuko da. Zordunak, besterik gabe, ez du
obligazioa bete nahi. Hartzekodunak, kalte-galerak eskatzeko, egikari
dezakeen akzioaz gain, obligazioa nahitaez betearaztea eska dezake
(hurrengo ikasgaian azalduko da).
Ez betetzeko kausa horrek eta haren ezaugarriek jurisprudentzian dute
jatorria. Hain zuzen, Espainiako Auzitegi Gorenak behin eta berriz
emandako doktrinak azaldu du, obligaziozko erlazio sinalagmatikoan
zordunak obligazioa bete ez eta hartzekodunak obligazioa suntsiaraztea
eskatzen duen kasuetan (KZeko 1.124. art.), nahitaez galdatzen baitu:
"hitzartutakoa betetzeari benetan aurka egiteko borondatea, edo betetzea
erabat, behin betiko eta modu aldaezinean galarazten duen egitate
eragozlea agerian uztea"; hala zordunaren esanbidezko deklaraziotik, nola
haren egintza eztabaidaezinetatik ondoriozta daiteke hori.
3. Agindutako emaitza ez lortzea, egiteko eta ez egiteko
obligazioetan
Doktrinak uste duenez, emaitza lortu beharreko egiteko obligazioa izanik,
zordunak ezer egin ez eta emaitza lortzen ez bada, ez betetzea egongo da,
baldin eta, aldi berean, negozioaren helburua zapuzten bada, ondoren
egin eta betetzeak ez baitu interesik hartzekodunarentzat. Helburua
zapuzten ez bada, berriz, zorduna berandutze-egoeran egon daiteke.
Ez egiteko obligazioetan, debekatutako jarduera egiteak obligazioa ez
betetzea dakar, negozioaren helburua zapuzten badu. Bestela, berriz,
atzerapen hutsa sor dezake.
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12. GAIA: “Erantzukizuna ez betetzearen ondorioz”
LABURPENA: I. Kreditua urratzea eta asegabeko hartzekodunaren erreakzioa.-1.
Hartzekodunaren esku dauden hainbat erremedio. -2. Erantzukizun zibila
(kontratuzkoa eta kontratuz kanpokoa). -2.1. Jurisprudentziaren joera
kaltetutako hartzekodunaren alde. -2.2. Kontratutik sortutako erantzukizuna
zehaztea: obligazioa urratzea. -3. Hirugarren baten egintzak kreditua hondatzea.
-3.1. Zordunaren inguruan guztiz arrotza den hirugarrena: kreditu-eskubidearen
babes akiliarra. -3.2. Zordunaren kide den hirugarrena. -3.3. Betetzeko
laguntzailea. -3.4 Zordunaren hornitzaileen arazoa. -II. Ez betetze materiala
hartzekodunari egoztea: Mora accipiendi delakoa. -1. Hartzekodunaren kargak. 2. Hartzekodunaren berandutzeak zer esan nahi duen eta haren irismena. -III.
Ez betetzea zordunari egoztea. -1. Kode zibileko sistema. -2. Doloa eta errua ez
betetzea egozteko irizpide gisa. -2.1. Egozte-irizpideak identifikatzea 1.101.
artikuluan. -2.2. Ez betetze dolodunak sortzen duen erantzukizuna. -2.3. Ez
betetze errudunak sortzen duen erantzukizuna. -2.4. Auzitegien ahalmen
moderatzailea. -3. Ustekabeko kasua ez egozteko hipotesi gisa. -3.1. Ustekabeko
kasua aske geratzeko kausa gisa. -3.2. Ustekabeko kasua zordunaren kontroleremutik kanpo dagoen gertaera gisa. -3.3. Ustekabeko kasuaren funtzioak. 3.4. Ustekabeko kasuaren esanahia eta hipotesiak.-3.5. Ustekabeko kasutik
sortzen den aparteko erantzukizuna .-4. Frogaren karga banatzea. -IV. Egozgarri
den ez betetzetik sortzen den erantzukizuna. -1. Sortutako kalteak ordaintzeko
obligazioa. -2. Ordaindu beharreko kalteak egoztea eta zehaztea. -2.1. Ezbetetzaileari juridikoki egozten zaizkion kalteak. -2.2. Juridikoki egotzitako
kalteak oso-osorik ordaintzea. -2.3. Kalteak frogatzea. -3. Berandutzetik
sortutako kalte-ordaina diru-obligazioetan. -V. Zordunaren egozte- eta
erantzumen-sistema hitzarmenez aldatzea
ARAUDIA: KZeko 1.096., 1.100.-1.108., 1.182.-1.186., 1.452., 1.564., 1.589.,
1.590., 1.596., 1.601., 1.721., 1.783., 1.784. eta 1.902. art.; MKko 332. eta 369.
art.; diruaren legezko interesa aldatzeari buruzko ekainaren 29ko 24/1984
Legearen 1. art. (ekainaren 1eko13/1994 Legeak Espainiako Bankuaren
autonomiari buruzkoak idatzia); Kanbio Letra eta Txekeari buruzko uztailaren
16ko 19/1985 Legearen (KTxLaren) 48. art.; 1980ko apirilaren 11an Vienan
egindako (Espainiak 1990eko uztailaren 17ko Tresna bidez atxiki zen; EBO
1991-I-30; errakuntzen zuzenketa: EBO 1996-XI-26) Salgaiak Nazioartean
salerosteko kontratuei buruzko Nazio Batuen Hitzarmenaren (SNBHaren) 74.-80.
art.; Merkataritza Txikia Antolatzeari buruzko urtarrilaren 15eko 7/1996
Legearen (MTALaren) 16. eta 17. art.

I.
KREDITUA
URRATZEA
ETA
HARTZEKODUNAREN ERREAKZIOA

ASEGABEKO

1. Hartzekodunaren esku dauden hainbat erremedio
Prestaziorik ez dela bete edo bete bada akatsak dituela egiaztatu eta gero
ordenamenduak
(behin-behingoz
edo
partzialki)
ase
gabeko
hartzekodunari ematen dizkion jarduteko aukerak azaldu behar dira
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orain. Hartzekodunak, normala denez, agindutako prestazioa zuzen eta
garaiz jasotzeko interesa duela uste izanik, prestazioa burutzen ez bada
(kausa eta "ez betetzearen" irismena edozein izanda ere), ondorio
negatiboak sortuko dira hartzekodunaren ondareari: prestazioa ez
burutzea (zuzen eta garaiz), objektiboki, kreditu-eskubidea urratzea da (ezbetetze materiala baitago edo obligazioaren gaineko interesa zapuzten
baita), eta hartzekodunaren ondareak, horren ondorioz, elkarren segidako
kalteak jasan baititzake. Hainbat aukera sortzen dira, hipotesi honetan:
1) Batzuetan, obligazioa betetzeko epea prestazioa bete gabe
igarotze hutsak, besterik gabe, kreditu-eskubidea osorik eta
behin betiko urratzea ekarriko du (ezarritako epea funtsezkoa
bada, hura iragan ostean zordunak betetzeko eskubiderik ez eta
hartzekodunak prestazioa galdatzeko aukerarik ere ez baitu,
berez alferrikakoa zaiolako: vid. VII. kapitulua). Hala ere,
hartzekodunak prestazioaren gaineko interesa galtzea ekartzen
duten hipotesiak aparte utzita, ezarritako epera iritsita,
gehienetan, zalantza bat sortuko da: zordunak, geroago bada
ere, prestazioa (oraindik ere hartzekodunaren interesa asetzeko
gai dena) burutuko duen edo agindu zuena aintzat hartu gabe
behin betiko baztertuko duen. Edonola ere, zain dagoen
hartzekodunak prestazioa oraindik behintzat ez bete izana
juridikoki aintzat hartu eta zorduna berandutzean eroraraz
dezake (obligazioa sinalagmatikoa bada, bere aldetik bete
beharrekoa betetzeko prest agertu ondoren). Aurreko gaian
azaldu denez, zorduna berandutzean automatikoki (interpelatu
beharrik egon gabe) eroriko da, baldin eta legegileak esplizituki
horrela xedatu badu eta alderdiek, esplizituki edo esan gabe,
obligazioa betetzeko epea hura egiteko arrazoi erabakitzailea
izan dela aditzera ematen badute (KZeko 1.100.II. art.).
2) Hartzekodunak, gainera, nahitaezko betetzea galda dezake
agindutako modu zehatzean, horrela betetzea posible den
bitartean, edo, in natura betetzea posible ez bada, diruzko
ordaina eskatuz (vid. XIII. kapitulua). Zordunak ezer egin ez badu,
egin behar zuen guztia egiteko edo bere kontura beste norbaitek
egitea jasateko; modu akastunean edo partzialki bete badu,
prestazio akastuna konpontzeko, ordezteko edo osatzeko. Baina
betearaztea beti baztertuko da baldin eta zordunak prestazioa
egin eta gero ezinezko bihurtu eta obligazioa iraungi egin dela
frogatzen badu (vid. XVI. kapitulua). Dena den, ez da ahaztu
behar, eratorritako ezintasuna ez dela obligazio generikoak
(genus numquam perit) -diruzkoak barne,- eta txit pertsonalak ez
diren egiteko obligazioak iraungitzeko kausa. Are gehiago:
prestazioa ezinezko bihurtzeak obligazioa iraungiaraz badezake,
hartzekodunaren aukerak nabarmenarazi behar dira: a) gauza
jakina emateko edo suntsiezina den egiteko obligazioa
iraungitzeko egokia den ezintasuna ez bada, hots, zordunaren
errurik gabe eta horri buruzko itunik egon gabe sortu izana,
obligazioak bizirik iraun (perpetuatio obligationis) eta kalte-
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galerak ordaindu beharko dira, baldin eta: a') gauza zordunak
berak egindako zerbaitegatik galdu bada (gainera, horrela izan
dela uste izango da; 1.182 eta 1.183. art.); b') ustekabeko
kasuetan, zorduna erantzutera obligatzen dela hitzartu bada
(1.105. art.); b) prestazioa ezinezko benetan ustekabean
bihurtzen bada, obligazioak bizirik jarraituko du: a') galdutako
gauza zor duenak ez-zilegi penalaren ondorioz zor badu (1.185.
art.): b') gauza bera hainbat pertsonari entregatzeko hitza emana
badu (1.183 eta 1.096.III. art.); c') gauza galdu edo prestazioa
ezinezko bihurtu, zorduna berandutzean dagoenean gertatzen
bada (1.183. eta 1.096.III. art.); c) ustekabeko ezintasunagatik
obligazioa iraungi eta gero (zordunak erantzukizunik izan gabe),
zordunak, ezintasun haren ondorioz, hirugarrenen aurka izan
ditzakeen akzio guztiak egikari ditzake hartzekodunak
(commodum representationis: 1.186. art.).
Obligazioak elkarrekikoak izanik, berari dagokiona burutzeko prest egon
edo bete duen asegabeko hartzekodunak, beste alderdiaren ez-betetze
materialak nolabaiteko garrantzia edukita, lotura suntsiarazteko
ahalmena du eskura, berak zor duena ez emateko edo agindutako
objektua berreskuratzeko (vid. VI. kapitulua).
Hartzekodunak aipatutako konponbideetatik edozein baliaraz dezake,
obligazioa zuzen eta garaiz bete ez izana eragin duen kausa zein izan den
kontuan hartu gabe. Horren ondorioz, eratorritako ezintasunagatik alde
bakarreko obligazioa iraungitzea kenduta, gainerakoak -hau da,
berandutzea eratzea (1.100. art.), betetzeko akzioa (1.096. art.) eta
suntsiarazteko ahalmena (1.124. art.)- ez daude ez-betetze materiala
zordunari
egozgarri
izatera
baldintzatuta.
Beste
zerbait
da
hartzekodunak, berandutzea eratzeaz (arriskuak bestearen kontura
jartzeaz), zor den prestazioa (edo diruzko ordaina) galdarazteaz edo
obligazio sinalagmatikoa suntsiarazteaz gain, obligaziozko edo
kontratuzko erantzukizuna delakoa baliarazi nahi izatea, hau da, betetze
atzeratuak, prestazio akastuna edo partziala egitea edo erabateko ez
betetzeak eragindako kalte-galeren ordaina eskatzea (1.101. art.). Azken
eskari hori aurrera atera ahal izateko, honako betekizun hauek bildu
behar dira: benetan kalteak egotea, horiek ez-betetzearen ondorio izatea
eta ez-betetzea zordunari egozgarria izatea. Horiek dira obligaziozko (edo
kontratuzko) erantzukizuna delakoa egoteko behar diren oinarriak; gai
honetan, batik bat, horiei buruz ariko gara.
Baina, horiek azaltzen hasi aurretik, komeni da aztertzea, labur bada ere,
batetik, kaltea eragin duen zordunak berak biktimarekin duen
obligaziozko lotura zehatza alde batera utziz zilegia ez den egintzatik
eratorritako kalteak ordaintzeari buruz araututako eskema orokorraren
arabera kalteaz erantzuteko aukera; eta, bestetik, hartzekodunak
jasandako kalteak -zordun ez den beste norbaiten jarduerak sortutakoakordaintzeko dauden balizko bideak.
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2. Erantzukizun zibila (kontratuzkoa eta kontratuz kanpokoa)
2.1. Jurisprudentziaren joera kaltetutako hartzekodunaren alde
Kode Zibileko eskeman eta zuzenbide zibileko doktrinazko azalpenetan, bi
abiapuntu daude kalteak ordaintzearen edo konpontzearen arazoari
ekiteko: a) kaltegilearen eta kaltetuaren artean aurrez obligaziozko
erlazioa egon eta horren sena urratzen duenak eragindako kalte-galerak
ordaindu beharra (1.101. art.); b) zilegia ez den ekintza edo omisiotik
sortutako obligazioa: zilegitasunik gabe norbaiti kaltea sortzen dionak
eragindako kaltea ordaintzeko edo konpontzeko obligazioa du (1.902. art.).
Bi arau horien arteko zentzuzko analisi soilak zera erakusten du:
1) Alderdien artean aurrez obligaziorik ez badago, hura urratzetik
sortutako kalterik ere ez dagoenez, 1.902. artikulua (kontratuz
kanpoko erantzukizuna) erabili beharko da, obligazioen iturri
den heinean (1.089 eta 1.093. art.). Beste zerbait da
kasualitatez ekintza edo legez kanpoko omisioak, berriz ere,
alderdi berak lotzea: kaltea sortu duena, hain zuzen, biktimaren
zorduna zen (zordunak, hiriko beste muturrean, bere
hartzekoduna autoz jo du).
2) Hartzekodunaren eta ez-betetzailearen artean jadanik dagoen
obligazioa (hori zilegi ez den kontu batetik sortua bada ere)
urratzeak lehenengoari kaltea eragin badio, kalte hori
ordaintzeko edo konpontzeko kontuan izan beharreko araudia
1.101. eta horrekin bat datozen artikuluek osatuko dute, hots,
obligazioak ez betetzetik eratortzen den erantzukizunari
buruzko erregimenak. Hori kontratuzko erantzukizuna
deiturikoa da.
Baina, bere lekuan azaltzeko aukera egongo denez, logika hori ez dute
errespetatu, ez ordaina eskatzen dutenek, ez eta Espainiako Auzitegi
Gorenaren jurisprudentziak ere, eta azken hori erabakigarriagoa da. Azal
teorikoan, kontratuzko erantzukizunari lehentasuna eman eta akiliarra
baztertzeko, kaltea eragiten duen egitatea hitzartutako esparru hertsian
eta negozioko edukia garatzerakoan gertatzea eskatzen da (AGEE 1994-II-1
eta VI-17, 1996-VII-8 eta XI-21, eta 1998-IV-6koak). Doktrina horri
praktikan segitzen bazaio, batetik, aipatutako negozioaren muina
zehazteko arazoa urtu egiten da eta, bestetik, legearekin, erabilerarekin
eta fede onarekin bat datozen ondorioak (obligazioko edukia osatzen
dutenak: 1.258. art.) urratzeagatik beste alderdiari sortuko zaizkion
kalteez erantzun beharra kontratuz kanpoko erantzukizunaren eremura
bidaltzen da. Auzitegien jarrera horrek antzu utzi ditu doktrinak,
kanpoko lanak inportatuz, aurrera eraman dituen ahaleginak:
zordunaren kontura babesezko betebeharrak ezartzea, hartzekodunaren
interes nagusia ez den beste interes batek jasan dezakeen kaltetik
hartzekoduna babestearren, alegia.
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Egia da obligaziozko esparrua horrela murriztuta efektu kezkagarrienak
sortzen dituela, esaterako, eremu horretatik kanpo geratzen diren ez
betetzeen ondoriozko kalteak eskatzeko epearen preskripzioa erabat
aldatzen da, eta jurisprudentziaren praktikak saihestu egiten ditu,
eskariak pilatu (kaltea kontratuz kanpokoa izatera pasatzen da,
kontratuzkoa ere izateari utzi gabe) eta kaltetuak komeni zaiona
(kontratuzkoa edo kontratuz kanpokoa) aukera dezakeela onartuz; baldin
eta baietsi ez bada, erru zibilaren batasuna kontuan izanik, kalte-ordaina
eskatzeko asmoa bakarra da (demandatzaileak, egitate kaltegarria
deskribatuz egikaritzen duena) eta, berez kontratuzko eta kontratuz
kanpoko erantzukizunari buruzko arauak pilatzen direnez (araukonkurtsoa), Auzitegiak egokiena aukeratuko du (iura novit curia: vid.
AGEE 1996-VI-15, 1997-XII-31 eta 1998-IV-6koak). Poliki hausnartutako
egokitze horri esker, pertsonari eragindako kalteetatik biktima
(hartzekoduna) babestea lortu da, bereziki medikuntza-jarduerako eta
bidaiariak garraiatzean gertatutako istripuetako kalteak galdatzerakoan.
Baina demandatuak babes eraginkorra lortzeko duen eskubidea ez da
modu onean atera, demandatzailearen eskari anbibalenteak eta
Auzitegiak erabakia funtsatzeko duen askatasunak kaltegilearentzat
benetako prozedurazko defentsa-gabezia sor baitezakete. Hala,
demandatzaileak aukeratzeko ahalmena duela (eta hark, egindako
aukeraren ondorioak bere gain hartu beharko dituela) defendatzen duen
tesiaren alde ez bagaude behintzat, justiziaren jarduerak bidegabekeria
juridikoa sor dezake demandatuarentzat: epaileak ezin du, ofizioz,
egikaritutako akzioa aldatu, zeren, akzio bat egikaritu ostean eta horren
aurrean defentsa jakin bat egin eta gero organo judizialak beste akzio
desberdin bat onesten badu, erabaki judiziala emango bailitzateke,
epaileak azkenean thema decidendi delakotzat hartu duenari buruzko
eztabaidarik eta defentsarik gabe (AGE 1995-X-18koa, REGLEROk
iruzkindua).
2.2. Kontratutik sortutako erantzukizuna zehaztea: obligazioa urratzea
Begi-bistakoa da obligazioaren sena bakarrik urra daitekeela baldin eta
kaltegilearen eta kaltetuaren artean aurrez obligaziorik badago eta hura
indarrean dagoen bitartean. Ez lehenago eta ez ondoren; eta inoiz ere,
obligazioa ab initio deuseza bada.
Auzitegien
doktrinak,
aurrez
azaldutako
kontratuz
kanpoko
erantzukizunerantz jo arren, kontratuzko erantzukizuna ez du mugatu
kaltea ordaintzean interesatuak benetako kontratuzko erlazioz lotuta
dauden kasuetara. Espainiako Auzitegi Gorenak uste duenez,
kontratuzko erantzukizunari buruzko araudia aplikatzea bidezkoa da
(1.902. artikulukoa baztertuz), berez kontratuzkoa ez baina antzeko
erlazioa aurrez egon eta hortik sortu bada kaltea: estolderiako zerbitzu
publikoaz arduratzen den enpresak ura eraikinetara sartzeagatik
sortutako kalteak (AGE 1984-I-26koa); egoera juridiko-errealak, esaterako,
ondasun-erkidegoa
(AGE
1984-VII-9koa);
Gizarte
Segurantzako
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erregimeneko afiliatuaren eta ospitalearen arteko erlazioa (AGE 1992-X29koa; kaltetuak gehienetan kontratuz kanpoko bidea aukeratzen badu
ere); edo mesedezko edo onberako garraioa, gidatzailearen eta auto-stop
egilearen artean nolabaiteko hitzarmenik egon bada (YZQUIERDO), baina ez
kortesiazko garraio hutsa baldin bada, orduan garraiatzailearen balizko
erantzukizuna kontratuz kanpokoa baita (AGE 1964-XII-28koa).
Gainerakoan, zibilisten artean, iritzi komuna da ezen kontratuzko errua
edo erantzukizuna delakoa, kontratu bat betetzen ez den kasuez gain, ezbetetzailearen eta kaltetuaren artean dagoen obligazio bat urratzen den
kasu guztietan ere bidezkoa dela, obligazio hori jariatu duen iturria
edozein izanik ere. Nolanahi ere, kontratuzko erantzukizunaren eremua
berez kontratua urratzetik sortutako kalteetara bakarrik mugatzen duten
iritzirik ere badago (KZeko 1.107. artikuluak aipatzen dituen kalteak
"aurreikusgarriak" izan beharra alegatuz, kontratuari buruz bakarrik ari
dela defenda daiteke: PANTALEÓN), eta, zehazkiago, kuasinkontratuz
lotutakoen artean sortutako kaltea ordaintzeko obligazioak, kontratuz
kanpoko erantzukizunaren eremura eramaten dituenik ere badago (dena
den, horientzat 1.964. artikuluak aurreikusitako preskripzioko epe
orokorra aplikatuko da, 1.968.2. artikuluak 1.902. artikulutik
eratorritako obligazioak bakarrik aipatzen baititu: YZQUIERDO).
Obligaziozko (kontratuzko) erantzukizuna eta interesatuen artean
obligaziozko lotura egotea bat datozela erabaki eta gero, agindutakoaren
eta burututakoaren artean ezberdintasunik egon eta ondorioz
hartzekodunari kalteak sortzen bazaizkio, lotura horren aurretiko edo
ondorengo kalteak ez dira, obligazioa ez betetzetik sortutakotzat hartuko,
pertsona beren artean gertatzen badira ere. Beste ezer baino lehen esan
nahi da culpa in contrahendo delakotik sortutako kaltea ez dela
kontratuzkoa: kontratua egin aurretik izandako tratuak bidegabeki
haustetik sortutako kalteak kontratuz kanpoko erantzukizunaren
eremuan sartzen dira (vid. XXIII. kapitulua). Obligazioa sorrarazi duen
negozioa efikaziarik gabea bada, zailagoa da jarrera hartzea, baina,
obligazioa jatorriko kausaz desagertu bada, kontratuz kanpoko
erantzukizunaren eskema aukeratzea da egokiena: kontuan izan behar
da baliorik gabeko kontratuak fikziozko existentzia hutsa izan duela eta
kaltetutako kontratugilea negoziorik egin ez balu izango lukeen egoera
berean jarri behar dela (konfiantza kaltetzea edo kontratuko interes
negatiboa), baldin eta ordenamenduak, esplizituki, kontratugile
putatiboaren egoeran jartzea aukeratu ez badu behintzat (vid. KZeko 79.
art.). Prestazioa jatorriz ezinezkoa bada, kontratuko interes positiboaren
tesia defendatu dute CARRASCOk eta PANTALEÓNek; azken horrek
deuseztasuna (1.261.2 eta 1.460.I. artikulutik ondorioztatzen baita)
baztertzea proposatzen du, 1.529.I. artikulua oinarrian hartuz eta
salerosketari buruzko zuzenbide bateratua aipatuz.
Zalantza gehienak kontratu-ondoko kalteak konpontzeari buruzkoak dira.
Tesi batek dioenez, kaltegilearen eta biktimaren artean dagoen obligazioa
iraungitzeak jarriko du kontratuzko eta kontratuz kanpoko
erantzukizunaren arteko muga. Baina, lotura bukatu den unea zehazteak
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dituen zailtasunak kontuan izanda (CARRASCO), egokiena dirudi
kontratuzko erantzukizunaren erregimena obligazioa iraungitzetik gertu
dauden kalteei ere zabaltzea, kontratu ondoko betebeharrak -KZeko 1.258.
artikuluaren funtzio osatzailetik ondorioztatuak- urratzea ere oinarritzat
hartuz (JORDANO FRAGA, YZQUIERDO).
Legitimazioari dagokionez, zera gehitu behar da: kontratuzko
erantzukizunak, gehienetan, kalteak eragiten dituen obligazio urratuan
alderdi direnak ukitzen ditu. Kontratua erlatiboa izateak sortzen duen
ondorioa da hori, hura egiten dutenen eta horien jaraunsleen artean
bakarrik sortuko baititu efektuak. Kontratua, beste norbaiten alde
hitzartu bada, eta hura ez betetzeak kalteak sortu badizkio, berez ezin da
esan hirugarrena denik. Onuradun horrek kontratua betetzea galda
badezake (1.257.II. art.), bere kabuz eta kontratuzko erantzukizuna
baliaraziz, kontratua ez betetzeak sortu dizkion kalte-galeren ordaina
eskatzeko legitimazioa ere aitortu behar zaio. Hala ere, Auzitegi Gorenak,
"hirugarren" horren erreklamazioak bideratzeko, kontratuz kanpoko bidea
erabiltzera jo du, argudiatzen duenez kontratuan esku hartu duen
alderdia ez baita eta kontratutik bere alde ezarritako prestazioa jasotzeko
eskubidea besterik ez baitu (vid. AGE 1984-XII-13koa: gidaliburu
telefonikoan publizitatea guraso batek jartzen du, onuraduna alaba
izanik, eta, bigarren abizen gisa, "Ranera" jarri ordez, "Ramera" jarri
diote).
3. Hirugarren baten egintzak kreditua hondatzea
3.1. Zordunaren inguruan guztiz arrotza den hirugarrena: kreditueskubidearen babes akiliarra
Zordunaren jarduerak edo omisioak bakarrik ez, obligaziozko erlaziotik
kanpoko norbaiten jarduerak ere urra dezake kreditu-eskubidea
(hartzekodunaren interesa ase gabe utz baitaiteke); esaterako,
hirugarrenak obligazioaren objektu den gauza jakina apropos suntsitu,
edo agindutako kontzertua eman behar duen piano-jotzailea autoz
harrapatzen badu. Zordunak (edo jaraunsleak) “ez bete” izanaren kausen
bidean kanpotarrak modu erabakigarrian parte hartu duela frogatzen
badu, obligazioa iraungi egiten da, prestazioa ustekabean ezinezkoa
bilakatu delako.
Hipotesi horretan, ase gabeko hartzekodunaren babesa kontratuz
kanpoko erantzukizunari buruzko sistema oinarrian jarriz eraiki
behar da: hartzekodunak kaltea eragin duen hirugarrenari ordaina eska
diezaiokeela alegatuz. Kontratuz kanpoko erantzukizun posible hori da
hartzekodunak ezintasuna eragin duenaren aurka duen bakarra (1.186.
artikuluaren arabera, ordezteko aukera baliarazi ezin bada) zorduna
obligaziotik askatuta geratu bada (baldin eta gauza kontserbatzeko jarri
beharreko arreta ezak gauza suntsitzea edo hirugarrenak eskuratzea
erraztu ez badu).
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3.2. Zordunaren kide den hirugarrena
Hirugarrenaren erantzukizuna erabakitzea, hein batean, erraztu egiten da
hura obligazioa urratzeko beharrezko laguntzailea izan bada.
Hirugarrenaren parte-hartzea, bereziki, honako hauetan gauzatzen da:
hartzekodunarekin egindako kontratua izaeraz esklusibakoa izan eta hori
urratuko duen beste berria egiten bada; zordunak maula egiteko asmoa
izan eta hirugarrenak jakinaren gainean egonda parte hartzen badu,
xedatzailearen hartzekodunek duten kobratzeko itxaropena zapuzten dela
jakinik harengandik ondasunak eskuratuz. Hipotesi horietan, garbi dago
zordunak ez duela inolako eskubiderik hirugarrenaren aurrean. Eta
zalantzarik ez dago ase gabeko edo maula jasan duen hartzekodunak
bere zordunaren aurka jotzeaz gain urraketan edo maulan adiskide
izandakoaren aurka ere jardun dezakeela. Baina hura ezin da saiatu
oinarri berak erabiliz biengandik ordaina jasotzen. Bere zordunari
ordaina eska diezaioke kontratuzko erantzukizunaren epeak eta bidea
erabiliz, baina hirugarrenari kontratuz kanpoko kaltea ordaintzea eska
diezaioke, betiere hirugarren kide horrek maularen edo esklusiba
urratzearen berri bazuela frogatuz.
3.3. Betetzeko laguntzailea
Parte hartzen duen hirugarrena zordunaren eremuko pertsona bada,
obligazioa materialki ez bete izana zordunari egotzi eta hura obligazioa
urratzetik hartzekodunari eragindako kalteez erantzule izango da,
kontratuzko erantzukizunaren arabera: betetzeko laguntzaile horren
bitartekotzak ez du zorduna salbuetsiko (ez da salbuesteko kausa:
ustekabeko kasua), eta bere erantzukizuna oinarrituko du, zeharka edo
besteren egitateaz erantzutea bada ere.
Kodeak, kontratuzko erantzukizunari buruzko erregimen orokorra
ezartzean behintzat, ez du horrelakorik adierazten. Nolanahi ere,
kontratuz kanpoko erantzukizunari buruzko erregimenean (1.903.IV. art.),
pareko arau orokorra eman du besteren egitateaz erantzuteari buruz (vid.
XVII. gaia). Gainera, obligaziozko erlazio jakinak erregulatzerakoan ere,
aurreikuspen bereziak jasotzen dira, zeinek, obligatu nagusiaren
erantzukizunean, hartzekodunaren interesa urratzea edo apurtzea
barneratzen baitute, zordunak gauzaren edukitzan jarritako pertsonak
(1.564. art.) baita hartzekodunak baimenduta edo adostuta zordunaren
posizioan erabateko ordezpenik gabe berak agindutakoa exekutatzeko
hautamenez tartean sartutakoak (1.596, 1.601., 1.721. eta 1.784. art.)
eragin dituztenak ere.
Doktrinazko eta jurisprudentziazko iritzi ia guztiek defendatzen dute
zordunak obligazioa betetzean bere laguntzaileek egindakoaz kontratuzko
erantzukizunaren arabera erantzuten duela. Erantzukizun horren
oinarria eta mugak bakarrik aldatuko dira. Ohiko erruari buruzko

216

ikuspuntu boluntaristatik, zordunak erantzukizunik izango du, hala in
eligendo edo in vigilando errua duelako, nola hartzekodunarekin egindako
hitzarmenean esan gabe arriskua onartu duelako (zordunak lanerako
hartu dituen hirugarrenez erantzuteko, esan gabeko ituna dago). Baina
egokiagoa da erantzukizun mota hori objektibizatzera jo eta
erantzukizuna eskatzea, batzuetan, zordunak bere egintzen eta berak
agindutakoa burutzeko ardura hartu dutenen egintzen ondorioak bere
gain hartzen dituela alegatuz (laguntzaile horiek egin edo egiteaz
utzitakoaz erantzuteko bermezko obligazio antzeko bat), eta, bestetan,
cuius est commodum eius est periculum delako printzipio zaharra
oinarrian jarri eta kontratuak berez dituen arriskuaz erantzun beharra
adieraziz (vid. AGEE 1989-VI-22 eta 1990-III-1ekoak). Horrek guztiak ez du
oztopatzen kontratuz kanpoko erantzukizunaren alorrean laguntzaile
berari erantzukizun zuzena eskatzea (1.902. art.) eta enpresariari (hura
azken horren menpekoa bada: 1.903.IV. art.) besteren egitateengatiko
erantzukizuna, baldin eta bigarren akzio hori alternatiboki edo
subsidiarioki egikaritzen bada, hartzekodunak ezin baitu bi bideetatik,
kontratuzko eta kontratuz kanpokotik, ordaina jaso.
3.4. Zordunaren hornitzaileen arazoa
Zordunak hornitzailerik izango balu, hura obligazioa betetzeko
dinamikatik kanpo utzi behar da. Horrek ez du esan nahi hornitzailearen
jokaera beti eta kasu guztietan garrantzirik gabekoa denik ase gabeko
hartzekodunarentzat. Garrantzirik izan lezake, batetik, hartzekodunak
berak zorduna behartu badu hornitzaile jakin bati hornikuntza eskatzera,
eta, bestetik, fabrikatzaile hornitzaileak, beti, bere produktu akastunak
eragindako kalteaz erantzun beharra baitauka legez. Baina, egoera
normaletan (monopoliorik ezean), zordunak berak aukeratzen du bere
hornitzailea eta hornigaiaren kalitatea. Ondorioz, hornikuntza-akatsak
eta, hala dagokionean, hornitzaileak zordunarekiko izango duen
erantzukizuna nolanahikoa izanik ere, zordunak, bere ez betetzearen
erantzukizunaz libratzeko, ezin ditu haiek alegatu: “berez bere kontroleremukotzat hartu behar dira, ohikoa baita zordunak bere hornitzaileak
askatasunez aukeratzea” (PANTALEÓN).

II.
EZ
BETETZE
MATERIALA
HARTZEKODUNARI
EGOZTEA: MORA ACCIPIENDI DELAKOA
1. Hartzekodunaren kargak
Obligazioa ez betetzera lotutako erantzukizunari buruzko Kodeko arau
orokorrek aditzera ematen dute, gain-begirada batean behintzat,
hartzekodunaren jarrerak garrantzirik ez duela, hartzekoduna beti
kredituaren jabe moduan agertzen baita: zordunaren berandutzea
aldarrika dezake; obligazioa zuzen betetzera behartu dezake zorduna;
hala dagokionean, obligazioa suntsiarazteko ahalmena du; eta, ezein
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hipotesitan, obligazioa urratzetik sortutako kalte-galerak ordaintzea galda
dezake. Ostera, erantzukizun horri lotuta dago zorduna, baldin eta
atzerapena edo ez betetzea gaindiezineko gertaera edo hirugarrenaren
parte hartzearen arrazoiz izan ez badira (vid. 1.101., 1.105. eta 1.182.1.186. art.).
Dena den, badira xedapen bereziak, portaerazko betebehar jakin batzuk
hartzekodunaren lepora jartzen dituztenak. Betebehar horiek teknikoki
galdagarriak ez badira ere (prestazioa bete beharrekoa izan eta galdagarri
den bezala ez behintzat), ez dira guztiz ere eskumenekoak, eta benetako
zama moduan funtzionatzen dute: portaera egokia ez betetzeak ondorio
negatiboak ekar liezazkioke hartzekodunari. Obligazioa kontratutik sortu
bada, hartzekodunak arrazoizko laguntza guztia eman beharra du, 1.258.
artikulutik ondoriozta daitekeenez, legearen, usadioaren eta fede onaren
araberako ondorio guztietara obligatzen baitu kontratuak. Beste jatorririk
duten kredituei dagokienez, inguruabarren arabera erregela bera
ondoriozta daiteke 7. artikulutik, eskubide-abusua zigortu eta
eskubideak fede onaren eskakizunak betez egikaritu beharra ezartzen
baitu.
Fede onak edo, nahiago bada, zintzo jokatu beharrak agintzen dio
hartzekodunari, beste alderdiari informatzeko jokabidea izatea erlazioarriskua gehitu egin bada (vid. 1.590 eta 1.783. art.), eta, oro har,
hartzekodunaren prestutasuna galdatzen du; hau da, zordunak
obligazioa bete nahi badu, hartzekodunak, kasuen arabera, prestazioa
jaso edo betetzean parte hartu beharra dauka. Galdatutako laguntzarik
ematen ez badu, prestazioa burutzeko jokabidea oztopatzen edo trabatzen
ari da, eta, ordenamenduak zordunari obligaziotik askatzeko aukera
ematen badio ere (kontsignazio bidez: vid. X. kapitulua), zordunak, aurrera
jarraituz gero, hartzekodunaren portaera desleialaren ondorioz horrek
jasandako kaltea ordaindu beharrik ez dauka. Zentzu hertsian,
hartzekodunak bere buruari eragindako kalteak ditu, eta, beraz, ezin da
esan horien erantzule zorduna denik: hartzekoduna berak eragin ditu
eratorritako kalteak. Kodeak, hartzekodunak prestazioa betetzeko
laguntzarik ematen ez duenean, sarritan jartzen ditu arriskuak haren
kontura (1.185., 1.452., 1.589. eta 1.590. art.; hartzekodunaren
berandutzea erabiltzen da MKko 332. eta 369. artikuluetan, eta KTXLko
48. art. ere bai); baina, esan denez, hartzekodunaren portaera
desleialaren betekizunak eta ondorioak zehazteko arau orokorrik ez da
jaso.
Horregatik, inork ez du zalantzan jartzen komeni dela Kode Zibilak
kaltetutako hartzekodunak berak edo haren kontrol-eremuko gertaera
batek ez-betetzera edo horren eraginetara lagundu izanari buruzko eta
kaltea arintzeko hartzekodunaren betebeharrari (zamari) buruzko arauak
jasotzea (PANTALEÓN). Baina, hutsuneak dirauen bitartean, mora
accipiendi delakoaren edo hartzekodunaren berandutzea zehazteko
saiakerak egin dituzte doktrinak eta jurisprudentziak, hala zordunaren
erruarekin batera sortzen den errua (haren errua konpentsatu edo
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ordeztuko duena) dela joz, nola hartzekodunaren ez betetze materialak
eragindako kalteak (handiagoak) sortzen dituen eta zorduna askatzeko
nahikoa den kausatzat hartuz.
2. Hartzekodunaren berandutzeak zer esan nahi
haren irismena

duen eta

Hartzekodunari (bakarrik) egoz daitekeen kausa batek eragindako
portaeraren ondorioz prestazioa burutzeko atzerapena gertatzen bada,
egoera horri hartzekodunaren berandutza deritzo (CABANILLAS, DÍEZPICAZO).
Hartzekoduna berandutzean erortzeko oinarriak honako hauek dira:
1. Obligazioaren epemuga amaituta egotea eta hura betetzeko
hartzekodunaren laguntza beharrezkoa izatea.
2. Zordunak prestazioa exekutatzeko bere esku dagoen guztia
egitea; alegia, ordainketa hartzekodunaren esku jartzea izan
daiteke berari dagokiona betetzea (vid. AGE 1986-V-30ekoa), edo
eskaintzea, baldin eta ordainketa honelakoa bada (CABANILLAS): a)
baldintzarik gabekoa; b) hartzekodunari
edo
beraren
ahalordedunari egina; c) oraindik egokia izan eta hori egiteko
adierazitako lekuan egina; d) zor den prestazio bera eta osoari
dagokiona (mora solvendi delakoak sor izan dituen interesak
sartuz).
3. Zor den prestazioarekin erabat bat datorren prestazioa
hartzekodunak ez onartzea (arrazoirik gabe: 1.176. eta 1.185. art.);
jasotzera joan behar eta ez joatea (vid. KZeko 1.505. art. eta MKko
332. art.), edo betetzea burutzeko beharrezko edozein portaera ez
egitea.
Egoera hori eta mora solvendi delakoa bereizteko, azpimarratzen da
hartzekoduna interpelatu beharrik ez dagoela (ordaintzea eskaintzen
denean sui generis jadanik baldin badago ere), eta hartzekodunaren
berandutzea ez du erruak, arrazoirik gabeko ezetza soilak baizik.
Arrazoirik gabe laguntzarik ez ematearen eta zor zaiona jaso nahi ez
duenaren artean dagoen tartea bereiztea oso zaila izanik ere, zuzena da
esatea errurik ez dela behar, funtsean bi arrazoi baitaude: a) zordunari
obligaziotik garaiz askatzea eragozten bazaio, ustekabeko kasuak jasan
beharrik ez ditu; b) mora accipiendi delakoak kalteak ordaintzeko
obligaziorik ez du inoiz sortuko, zordunaren berandutzean ez bezala.
Hartzekoduna berandutzean erortzetik sortutako eraginak edo ondorioak
bi dira: batetik, obligaziozko loturak bizirik irauten du, hartzekoduna
berandutzean badago ere, eta, bestetik, zordunaren posizioa ez da
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larrituko hartzekodunari egozgarri zaion egitate batengatik (CABANILLAS).
Premisa bikoitz horretatik, zera ondorioztatzen da:
1. Hartzekodunaren berandutzeak, aldi berean, zorduna solvendi
delako berandutzean egotea galarazten du, eta, aurrez berandutzan
baldin bazegoen, hura aterarazten du, bata eta bestea bateraezinak
baitira aldi berean. Berez, ondoren eratorritako hartzekodunaren
berandutzeak ez du zordunaren aldez aurrekoa konpentsatzen:
hartzekoduna berandutzean jarri arte, solvendi delako
berandutzearen ondorioz, zordunaren lepora
izango
dira
arriskuak, eta, egozgarriak badira, kalte-galerez erantzun beharra
sortuko du berandutzeak. Baina, horren ondoren hartzekoduna ere
berandutzean erortzen bada, arriskuak, ipso facto, hartzekodunak
jasan beharko ditu, eta haren lepora izango dira; gainera, betetzeko
une osteko atzerapena egoztezin bihurtzen du hartzekodunaren
berandutzeak.
Hitz
lauz,
bateraezintasuna
hartzekoduna
berandutzean erortzen denetik sortuko da, zordunarena ex nunc
eraginez
atertuko baita: sortutako efektuek eta, batik bat, aldez
aurretik
zordunak duen erantzukizunak bizirik iraungo dute
CABALLERO LOZANO).
(CABANILLAS,
2.
Baldin eta, obligazioa
izaeraz
elkarrekikoa denean,
hartzekodunak prestazioa jasotzeko laguntzarik ematen ez badu,
berandutzean erori eta suntsiarazteko bere ahalmena iraungiko da,
eta, gertatzen denez, jaso nahi ez izateaz gain berari dagokiona
betetzeko
asmorik
ez
badu,
betetzeko
prest
dagoen
kontratugilearena bakarrik izango da suntsiarazteko ahalmena (vid.
KZeko 1.505. art. eta MKko 332. art.). Berandutzean dagoen
hartzekodunak prestazioa galdatzeko eskubidea ez da inoiz ere
iraungiko (baldin eta obligazioa sinalagmatikoa denean berak bete
beharreko prestazioa ematen badu), zordunak obligazioa bete
beharra baitauka, hartzekoduna berandutzean dagoen bitartean
kalte-galerak ordaindu beharretik salbuetsita baldin badago ere
(CABALLERO LOZANO).
3. Obligazioak izaeraz ematekoak izan eta, arrazoirik gabe,
prestazioa jaso nahi ez bada, zor den gauza kontsignazioan utziz
obligaziotik askatzeko aukera izango du zordunak (1.176.I. art.);
gainera,
kontsignazioa bidezkoa bada, sortutako gastuak
hartzekodunaren kontura izango dira (1.179. art.; vid. 1.168. art.).
4. Hartzekodunak, berandutzean erortzeagatik bakarrik eta
erortzen den unetik, geroztik eta ustekabean prestazioa ezinezko
bihurtzeak sortutako ondorio guztiak jasan beharko ditu (1.185.,
1.452., 1.589. eta 1.590. art.). Accipiendi delako berandutzeak
berez sortuko duen eragin nagusia da hori, eta jurisprudentziak,
azkenean, esplizituki onartu du hori (vid. AGE 1986-V-30ekoa,
1941-VII-9koak aurkakoa ezarri bazuen ere). Baina azpimarratu
behar da, halaber, arriskuak lepoz aldatzeak ez duela zor den gauza
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kontserbatzeko eta zaintzeko arreta jarri beharra; ez kentzen, ez
arintzen, betebehar horrek ematea egin arte indarrean iraungo
CABALLERO
LOZANO).
Hartzekodunaren
baitu
(CABANILLAS,
berandutzeaz geroztik gauza galtzen bada, galera, susmoz,
zordunari
egotziko
zaio,
baina,
zordunak
hartzekoduna
berandutzean dagoela eta ustekabeko kasua gertatu dela frogatzen
badu, beraren obligazioa iraungita geratuko da.
5. Hartzekodunak, hala dagokionean, eman arte, gauzak sortutako
fruituak jasotzeko eskubidea izaten du; baina, berandutzean
erortzen denetik, obligazioa benetan bete edo ustekabeko
ezintasuna eratorri arte, gauza kontserbatzeko eta zaintzeko
gastuak ordaindu beharra dauka, kontsignazioko eta gordailuko
gastuei buruz araututakotik ondorioztatzen den zentzuzko
interpretazioak agintzen duen bezala (vid. KZeko 1.179. art. eta
MKko 32. art.).

III. EZ BETETZEA ZORDUNARI EGOZTEA
1. Kode zibilaren sistema
Azaltzeko zailak diren gaien artean, kontratuzko erantzukizunak dituen
funtsa eta irismena dira azaltzeko zailenetakoak.
Teorietatik landuenak dio zordunaren erantzukizunak arretarik gabeko
portaeran duela zentzua: zorduna obligazioa materialki (arreta gabe edo
doloz) bete ez izanaren errudun da, eta hark, horregatik, hartzekodunari
eragindako kalte-galerez erantzun beharko du, eta horiek ordaindu
(1.101. art.). Hala ere, materialki obligazioa bete ez duen zorduna
erantzukizun osotik aske geratuko da, ez betetzea ezin aurreikusizko edo
ekidinezineko gertaera baten ondoriozkoa bada, baldin eta legeak edo
kontratuak gertaera horiek ere zordunaren lepora jarri ez baditu (1.105.
art.). Gehienetan, hori gertatuko da -hots, arauak indarra izango du:
erantzukizun osoa- gertaera gertatzen den unean zorduna berandutzean
badago edo zordunak gauza bera hainbati entregatzeko hitza eman badu
(1.096.III. art.). Bukatzeko, 1.106. artikulua oinarritzat hartuz (kalteordainak, besteak beste, galeraren balioa bilduko du), erakusten da
erantzukizunak bere barnean sartzen dituela jaso gabeko prestazioaren
balioa eta ez betetzearen ondorioz sortutako gainerako kalteak; eta,
zordunaren arreta-gabezia egiaztatzea zaila denez, gauza jakina
ustekabean
desagertzeak
obligazioa
noiz
iraungiaraziko
duen
erabakitzeko, legelariak ezarritako erruduntasun-presuntzioa orokortzea
proposatzen da (1.183. art.). Erantzukizunari buruzko sistema tradizional
horrek -subjektibista delakoak- leungarririk (laguntzaileen egintzez
frogaren karga alderantzikatzea, eta ohikoa ez bada ere ustekabeko
kasuaz erantzutea) jaso badu ere, DÍEZ-PICAZOk azpimarratu duenez,
berekin daramatza, batetik, ustekabeko kasuaren kontzeptua eta errurik
ezaren eremua bat etortzeko beharra eta, bestetik, obligazioa ahalegina
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egiteko betebehar huts bihurtzeko arriskua; horrek zordun arretaduna
askatzea bideratuko luke, baina Kodeko sistemaren aurkakoa litzateke
(bereziki, 1.107.I. artikuluak aipatzen duen fede ona eta arretazko
portaera bat datozela jotzen bada, fede ona doloa baztertzea -hau da, fede
gaiztorik ez egotea- dela jo ordez -ulertzeko modu zabalduenak esaten
duenez-).
Badira beste eraikuntza teoriko nabarmen batzuk, bide desberdinetatik
kontratuzko erantzukizuna nolabait objektibizatu nahi dutenak; saiakera
horiek, gainera, kontratuz kanpoko erantzukizunean izandako
bilakaerarekin bat datoz (DÍEZ-PICAZO,
MONTÉS).
Tesi
horien
defendatzaileen aburuz, hasierako proposamen gisa, ez dago arazorik zera
defendatzeko: gauza generikoak emateko obligazioetan, batik bat
diruzkoetan, eta emaitza agintzen den egiteko obligazioetan,
erantzukizuna objektiboa da; baliabideak jarri beharreko obligazioetan,
berriz, errua kontuan hartzen bada ere, arretarik eza, argi eta garbi,
erantzukizuna egozteko irizpidea ez eta berez ez-betetzea eragiten duen
egitatea da.
2. Doloa eta errua ez betetzea egozteko irizpide gisa
2.1. Egozteko irizpideak 1.101. artikuluan identifikatzea
Kodeko sisteman, obligazioa materialki ez betetzeak bakarrik (zordunaren
eta prestazioa edo bere baliokidea nahitaez galdatuz bere ondarearen
erantzukizuna praktikan jartzeko nahikoa bada ere: 1.096. art.), kaltegalerak ordaintzeko obligazioa pizteko ez da nahikoa. Obligazio osagarri
berri hori sortzeko, hasieran adierazi denez, beharrezkoa da kalteak
benetan egotea, ez-betetzeak sortutakoak izatea eta ez-betetzea zordunari
egotzitakoa izatea. Hala,
1.101. artikulua –zeina funtsezkoa baitahonako esanahi honekin irakurri behar da: edozein ez betetzek
(berandutzeak, ez betetze akastunak edo prestazio osoa ez betetzeak)
eragindako kalte-galerak ordaindu beharko ditu zordunak, baldin eta
obligazioa doloz edo zabarkeriaz urratu bada. Beraz, zordunari obligazioa
materialki ez bete izana egozteko irizpideak doloa eta errua dira.
2.2. Dolodun ez betetzetik sortzen den erantzukizuna
Doloa, egozteko irizpide zehatz gisa, hasteko, 1.101. artikuluak aipatzen
du; 1.102. artikuluak ezartzen du doloz obligazioa ez betetzetik sortutako
erantzukizuna izaeraz ezin indargabetuzkoa dela, eta 1.107. artikuluak ez
betetzeak sortutako kalte guztiak ordaindu beharra agintzen du.
KZeko 1.107. artikuluak bere bi lerroaldeen (fede oneko ez-betetzailearen
eta ez-betetzaile dolodunaren) artean ezarritako aldearen arabera,
zordunak fede gaiztoz -hau da, jakitun eta borondatez- agindu duena
betetzen ez badu, doloduntzat hartuko da. Ez betetzeko asmo hutsa
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(prestazioa atzeratuz edo zuzen ez betez) nahikoa da, ez betetzeak
sortutako kalteak eragiteko asmorik ez badago ere; kalteez ere, fede
gaiztoz eragin balira bezala erantzungo du zordunak.
Zuzen eta garaiz bete nahi ez izatea -azken batean, doloa- obligazioa
urratzeko modurik larriena da legegilearen ustez: jokaera hori zigorrik
gabe uztea obligazioa erabat zordunaren esku uztea bezala litzateke, eta
hori ez dute onartzen, ez loturaren logikak, ezta Kodeko hainbat aginduk
ere (vid. 1.155 eta 1.256. art.). Horregatik, 1.102. artikuluak bereziki
aurreikusi du portaera dolodunetik sortutako erantzukizuna obligazio
orotan galda daitekeela eta hura baliatzeari aldez aurretik uko egitea
deuseza dela. Obligazioa bete ez bada ere, nahiz eta ez betetzean doloa
egon, asegabeko hartzekodunak ahalmen osoa du bere esku dituen
akzioei uko egiteko. Bukatzeko, ez betetze dolodunaren ondorioak ezin
dituzte Auzitegiek arindu (AGE 1993-XII-20koa). KZeko 1.102. artikuluak
arintzeko ahalmena ez du esplizituki debekatzen, baina hori isilik
geratzea eta 1.103. artikulua izaeraz apartekoa izatea (ahalmen hori ez
betetze errudunarentzat bakarrik aurreikusten baitu) badira nahiko
arrazoi doloa dagoenean arintzeko ahalmena ez onartzeko.
2.3. Ez-betetze errudunetik sortzen den erantzukizuna
Egozteko irizpide gisa, 1.101. artikuluan bigarrenik aipatutako arretagabeziak erru izena hartzen du 1.104. artikuluan; aldi berean, hori
definitzeko eta zordunari ez betetzea egozteko beharrezkoa den urraketa
maila zehazteko saioa egiten da. Lehen saiakerari dagokionez, 1.104.I.
artikuluaren arabera, zordunaren errua edo arreta-gabezia jarri beharreko
arretarik ez egotea da. Hala, ez betetze erruduna mugatuko dute: goitik,
ez-betetzeko borondaterik ez egoteak (hori frogatuz geroz, doloa egongo
bailitzateke, eta ezingo litzateke esan fede onez obligazioa bete gabe utzi
duenik), eta, behetik, jarri beharreko arreta mota eta maila urratzeak.
Errua eredu edo mota desberdinen arabera eta maila ezberdinetan
sailkatzeko arrazoia aurrekari historikoetatik dator. Teorian, ereduak hiru
izan daitezke: profesionala ez dena edo familia-gurasoarena, profesionala
edo adituarena, eta zordunak bere zereginean jartzen duena (quam in suis
delako arreta). Aldi berean, lehen bi ereduek hiru maila dituzte: maila
gorena, erdikoa eta baxuena (hurrenez hurren, erru txit arinaz, arinaz eta
larriaz erantzun behar litzateke). Kodearen jatorrizko idazketan, arretarik
gabeko portaerak eredu eta maila desberdinetan bereizteak ez zuen
adierazpen zehatzik izan, baina, familia-zuzenbideari buruzko erreforma
modernoetan, erru jakinaren (quam in suis delakoaren) eredua (vid. 164.I.
art.) eta doloarekin batera erru larria ere zigortzeko ideia (culpa lata dolo
aequiparatur: 168.II eta 1.366. art.; familia-eremutik kanpo, vid. 1.904.II.
art.) berreskuratu dira. Hala ere, hemen azaltzen ari garen obligazioa ez
betetzeari buruzko diziplina orokorrean, oraindik ere, errua (larria bada
ere) eta doloa bereizi behar dira: 1.103. artikuluak aurreikusitako arintzeahalmena erru maila guztietan aplikatuko da (AGE 1993-XII-20koa), eta
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1.102. artikuluak ezarritako uko egiteko ezinezkotasunak, berez, doloa
bakarrik ukituko du.
Doloa ez bezala -mailaketarik ez du eta beregatiko erantzukizuna ezin da
itun bidez baztertu-, errua, obligazio orotan prestatu behar bada ere
(1.103. art.), hitzarmen bidez modula daiteke: obligazioan bertan ezar
daiteke hura betetzean jarri beharreko arreta (vid. 1.104.II. art.);
ereduetatik bat aukeratuz (“familia-gurasoaren”, “profesionalaren” edo
“quam in suis” delako arreta) eta, are gehiago, lehen bietan zein mailatako
(goreneko, erdiko edo baxueneko) arreta zehaztuz.
Obligazioak berak adierazten ez badu galdatu beharreko arreta zein den,
Kodeko argibidea nahasia da, bi adiera jasotzen baititu: batetik,
(Argentinako Kodetik hartutako) 1.104.I. artikuluak obligazioak berez
galdatu eta obligatuaren eskura dagoen arreta zehatza eskatzen du
(“...obligazioaren izaerak edota pertsonaren, denboraren eta lekuaren
inguruabarrek galdatzen duten arreta...”); bestetik, artikulu bereko
bigarren lerroaldeak, Frantziako Kodeari segituz eta gaiari buruzko
hitzarmenik egon ezean, abstraktuan erru arinaz -erdikoaz eta
profesionala ez denaz- erantzun beharra orokortzen du (“...familia-guraso
on bati legokiokeen [arreta] hura eskatuko da”).
Autore gehienek, nahasmena gainditzeko, bi bideri jarraitzen diete.
Batetik, KZeko 1.104.II. artikuluko arreta-eredua (familia-guraso onari
legokiokeenetik erdi mailakoa) hartu, eta, gero, kasuan dauden
inguruabarren arabera, 1.104.I. artikuluak emandako argibideak erabiliz
zehazten da arreta (BADOSA, LACRUZ eta DELGADO). Bestetik, xedapenaren
arau-eduki osoa esapide laburretan urtzen da: “kasuaren antzeko
arazoetan, pertsona gehienek izaten duten arreta arrunta” (DÍEZ-PICAZO eta
GULLÓN) edo “gaitasun fisiko eta intelektual normalak dituen pertsona,
zentzuduna eta arduratsua, trafiko-alor berean aritzen dena” (PANTALEÓN).
Baina badago 1.104. artikuluko bi lerroaldeetan proposatutako ereduen
arteko antinomia gaindiezina dela uste izan eta erru jakinaren sistema
(zordunarekin zorrotzagoa) hautatzen duenik ere, “gizaki zentzudunaren”
estandarra izaeraz osagarria dela berretsiz (LASARTE, AGE 1980-IV-15ekoa
oinarritzat hartuz).
2.4. Auzitegien ahalmen moderatzailea
KZeko 1.103. artikuluak, arreta-gabeziatik sortutako erantzukizuna oro
har indarrean dagoela berretsi ostean, azpimarratzen du, hala ere,
kasuen arabera Auzitegiek hura arindu dezaketela. Arazoa baimendutako
arintze-ahalmenaren irismena zehaztea da, batik bat, honako oztopo
hauek daudelako: arauaren aurrekari ziurrik oraindik ez ezagutzea,
autoreek interpretazio desberdinak proposatzea eta Auzitegiek araua
“benetako saski-naski edo zernahitarako artikulu”tzat (DÍAZ ALABART)
hartzea.
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Denak bat datoz, funtsean, honako hauetan: a) dolotik sortutako
erantzukizuna ezin da arindu, (edozein mailatako) erruaren eremuan
bakarrik baitu eragina arintzeko ahalmenak; b) KZeko 1.103. artikuluko
ñabardurak Auzitegiei ez die baimenik ematen galda daitekeen arreta
mota eta maila beren kabuz finkatzeko, 1.104. artikuluko argibideei
segituz zehaztu beharko baitute arreta; c) kasu bakoitzaren
inguruabarrak kontuan hartuz, kalte-galeren ordaina objektiboki (1.106
eta 1.107.I. art.) modulatzea (beheratzea) baimentzen da; d) arintzeko
ahalmena, kontratuzko erantzukizunari aplikatzeaz gain, kontratuz
kanpokoan ere aplikatuko da (AGE 1993-IV-20koa).
3. Ustekabeko kasua ez egozteko hipotesi gisa:
3.1. Ustekabeko kasua obligaziotik askatzeko kausa gisa
Gehiengoaren ustez, doloa berez bakarrik identifika daiteke (ez betetzeko
borondatea), baina ustekabeko kasuaren ideia (1.105. art.) baztertu arte
ez da zehaztuko edo osatuko erruaren kontzeptua (1.104. art.), eta,
alderantziz, ezinezkoa da gertaera ezin aurreikusizko eta ekidinezin hori
definitzea, materialki bete gabe utzi eta epaitzen den obligazioan
agindutako arretaren neurria erabili gabe. Ustekabeko kasuak azpitik
mugatzen du ez betetze errudunduna, eta doloak, berriz, gainetik. Kodeko
egituran, ustekabeko kasua baldin badago, dolorik edo errurik ez dago;
hau da, ez betetze materiala ezin zaio zordunari egotzi. Ez betetze
materialik badago eta horrek hartzekodunari kalterik (hartzekodunari
berari egotzi ezin zaionik) eragin badio, zorduna kalteak ordaintzera
lotuko da, baldin eta dolorik edo errurik badago (1.101. art.), baina, legeak
edo obligazioak esplizituki ezartzen ez badute behintzat, inork ez du
aurreikusi ezinak diren gertakariez [horiek eragindako ez-betetzeei
lotutako kalteez] eta aurreikusgarriak izan arren ekidinezinak direnez
erantzungo (1.105. art.).
Kodea horrela irakurrita, errua (esanahi zabalean doloa eta arreta-gabezia
barnebiltzen duena) erantzukizuna sorrarazten bada bakarrik egongo da,
eta ez erantzuteko edo aske geratzeko kausa bakarra errurik ez egotea
izango da, ustekabeko kasua hura azken hori hasten den tokian bukatzen
baita. Auzitegi eta autore gehienek onartzen dute ustekabeko kasua eta
errurik ezaren baliokidetza (AGE 1998-II-9koa).
3.2. Ustekabeko kasua zordunaren kontrol-eremutik kanpo dagoen
gertaera gisa
Ustekabeko kasuari dagokionez, azalpen berrietako bat BADOSAk sustatu
du. Autore horren iritziz, ustekabeko kasua arretaren kontzeptua erabat
gainditzen duen gertaera kaltegarria da [Kodeak deitura hauek ere
erabiltzen baititu: ezbeharra, istripua, kausa ekidinezina, borondatetik
independentea den kausa (484., 499.III, 1.561. eta 1.595.III. art.) eta,
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sarriago, ezinbesteko kasua]. Definizio horretatik ondorioztatzen denez: a)
gertaerak garai jakin batean gertatua izan behar du (denbora-iragate
hutsa ez da gertaera); b) gertaerak zerikusirik ez du izan behar, ez
zordunarekin, ez zor den gauzarekin ere (gauzaren akatsak ez dira
gertaerak); c) gertaerak arreta mota eta maila guztiak gainditu behar ditu,
hau da, erabat aurreikusi ezina edo ekidinezina izan behar du. Obligazio
jakin bakoitzak galdagarri den arreta-maila du, eta hori izango da
zordunaren erantzukizunaren eta aske geratzearen arteko muga. Arreta
maila bakoitzak zorduna aske geratzeko eremua finkatzen du.
Galdagarria zaion arretatik at dagoenak ez baitu zordunaren
erantzukizuna martxan jarriko. Zordunak bakarrik erantzungo du bere
kontrol-eremuan sortutako ez-betetzeaz (errurik ez balego ere); beraz,
galdagarri zaion arretarekin gainditu behar ez dituen kanpoko gertaera
ezin aurreikusizkoek eragindako kalteak ez zaizkio egotziko (ustekabeko
kausa), DÍEZ-PICAZOren iritziz.
3.3. Ustekabeko kasuaren funtzioak
Ustekabeko kasuaren kontzeptua hurrengo atalean zehazteko saiakera
egin aurretik, komeni da bereiztea hark Kodean betetzen dituen
funtzioak. CARRASCOk zehatz-mehatz aztertutako funtzioetatik, hemen
honako hauek azaltzea interesatzen zaigu:
1. Rebus sic stantibus delako klausularen doktrina osatzeko
egitatezko hipotesiaren elementuetako bat da ustekabeko kasua.
Testuinguru horretan, jurisprudentziazko doktrinak honela
deskribatzen du
hitzartutakoa berrikusteko (eta, aparteko
kasuetan bakarrik, suntsiarazteko) betekizuna: kontratatzeko
garaian aurreikusitako edo aurreikus zitezkeen inguruabarrak
neurriz kanpo aldatzea.
2. Legegileak galdatutako betekizunak biltzen badira, ustekabeko
kasua gertatuz gero, gauza jakina emateko obligazioa edo zerbait
egiteko obligazio txit pertsonala iraungi daiteke, (1.182. eta 1.184.
art.) prestazioa “zordunaren errurik gabe” erabat ezinezkoa bada
(gehienen ustez, 1.105. artikuluak definitutako ustekabeko kasu
bera). Funtzio horretan ere, obligazioa iraungitzeko egitatezko
hipotesiaren zati bat besterik ez da ustekabeko kasua, eta, noski,
jurisprudentziak ezin aurreikusizkoa izateari eta zordunaren
eremutik kanpokoa izateari beste betekizun bat gehitzen die:
obligazioa ezinezkoa egitea.
3. Elkarrekiko obligazioa suntsiaraztea bideratzen duen egitatezko
hipotesia eratzeko elementuetako bat ere izan daiteke ustekabeko
kasua, hark hartzekodunaren interesa asetzea galarazten duen
egitate eragozlea sortzen badu. Funtzio horretan, eratorritako eta
errurik gabeko ezintasunak zuzenean ukitutako prestazioa
objektutzat du obligazioa iraungitzen du, eta hark, gainera, erlazio
sinalagmatikoa (kalte-ordainik gabe) suntsiarazteko ahalmena
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ematen dio beste alderdiari, eta, hala, arriskua (galera) obligazioa
bete ezin duen zordunaren kontura uzten du.
4. Ustekabeko kasuak funtziotzat ere izan dezake -hemen axola
zaigun bakarra- ez betetzeak sortutako kalteak ordaintzeko
obligazioaren gainean modu jakin batera eragitea. Funtzio horren
barruan, egokia da bereiztea 1.105. artikuluan sorburu duen
ustekabeko kasuaren efikazia kontraesanduna: arau orokorraren
arabera, ustekabeko kasuak zorduna erantzukizunetik askatuko
du; salbuespenez, erantzukizunak bizirik iraungo du.
Ustekabeko kasuaren efikazia naturala (1.105. art., bigarren esaldia)
efikazia askatzailea da, obligazioa urratzea zordunari egoztea galarazten
baitu edo, nahiago bada, errurik gabeko ez betetze materiala marrazten
baitu. Efektu askatzailea gertatzeko, betetze zuzena galarazi behar du
ustekabeko kasuak; alegia, horrek betetze zuzena bideraezina egiteraino
ukitu behar du hura; baina ez da beharrezkoa ondoren ezinezko
bihurtzearen ondorioz obligazioa iraungita geratzea. Hori kasuaren beste
funtzio bat da, beste hainbat betekizunekin osatzen dena. Gerrak
obligazioaren objektua suntsitu ez baina gauza itzultzea, garraiatzea edo
jasotzea galarazten badu, obligazioa ez da iraungiko; kasu horretan,
zordunak ez du kalteez erantzungo (CARRASCO). Gainerakoan, prestazioa
garaiz edo zuzen betetzea oztopatzen duen neurrian bakarrik askatuko
du kasuak, eta ez segidako edozein kalte (vid. AGE 1994-VII-25ekoa:
ekaitzak argindarra mozten du, baina, matxura konpontzeko atzerapena
egon denez, kontserba-industriak kalte gehiago izan ditu, zordunak
ordaindu beharrekoak).
3.4. Ustekabeko kasuaren esanahia eta hipotesiak
KZeko 1.105. artikulua, ustekabeko kasua zuzenean aipatzen ez badu
ere, hura definitzeko eta obligazioa ez betetzearen ondoriozko
erantzukizunetik zorduna askatzeko funtzioa egoteko kontuan hartu
beharreko xedapena da. Doktrinaren gehiengoaren iritziz, zordunak
esplizituki itundutako edo hitzarmenik ezean obligazioaren izaera eta
inguruabarrak kontuan hartuz familia-guraso onari dagokion arreta jarriz
aurreikus edo ekidin ezin zezakeen gertaera oro da ustekabeko kasua
(1.105. eta 1.104. art.; vid. AGEE 1985-XII-20 eta 1995-III-31koak). Horren
ondorioz, kalteak prebenitzeko edo obligazioa betetzeko erabat neurriz
kanpoko nekea eragiten duten zailtasunak gainditzeko, gehiegizko
prestaziorik ezin zaio galdatu zordunari (AGE 1994-V-6koa).
Gehienen iritziz, KZeko 1.105. artikuluak ez ditu bi definizio jasotzen
(gertaera aurreikusiezina versus gertaera ekidinezina), zordunari egotzi
ezin zaion egitatezko hipotesiaren kontzeptu bakarra baizik, bi
betekizunek -ezin aurreikusizkoa izateak eta ekidinezintasunak- osatzen
dutena. Kontzeptua bakarra bada (eta Kodean besterik ez badago), onartu
beharko da, halaber, beste xedapenetan erabilitako izenak ez duela
garrantzirik. Ez du axola Kodeak ustekabeko kasua (1.096.III. art.) edo
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ezinbesteko kasua (1.777. art.), edo bata eta bestea (1.602 eta 1.625. art.)
aipatzea; deitura edozein izanik ere, hura, beti, 1.105. artikuluko
kontzeptuarekin bete behar da, eta kontzeptu horri, teknikoki,
ustekabeko kasua deritzo.
Noski, ezinezkoa da gertaeretatik zein diren ezin aurreikusizkoak eta
ekidinezinak esatea, adibide moduan ez bada behintzat, eta are gutxiago
segurta daiteke azaldu direnak beti ustekabeko kasuak direnik; baina,
gogoan hartuta efikazia askatzailea duten erabakitzea gertaeraren eragina
jasaten duen obligaziozko eremu zehatzaren araberakoa dela, ustekabeko
kasu izan daitezke:
1. Botere publikoen jarduera (factum principis): obligazioa ukituz
legea aldatzea (errentamendua legez luzatu bada, errentamendu
hori bukatu osterako hitzartua zuen errentamendu-kontratu berria
ezin du bete jabeak); plangintza urbanistikoa aldatzea, edo
baimenik edo lizentziarik ez ematea (vid. AGE 1994-II-7koa).
2. Hainbat gertaera metereologiko: lurrikarak, tximistak, haizeteak,
uholdeak, aparteko lehortea eta abar.
3. Sutea, instalazioak behar bezala zaintzeko arretarik ez jartzearen
eraginez sortu bada behintzat (AGEE 1994-V-6 eta 1998-IV-6koak).
4. Hirugarrenaren egitatea tartean sartzea: ustekabeko kasuaren
adibide tipikoa dira matxinada, altxaldia, asaldatzea eta, egitatez,
indarkeriaz jardutea, lapurreta edo zor den gauza suntsitzea;
gatazka armatua, eta, orobat, ezohikoak badira ere, hornitzaile
monopolistak kale egitea eta langileen greba orokorra.
3.5. Ustekabeko kasutik sortzen den aparteko erantzukizuna
KZeko 1.105. artikuluak berak ezarritako efektu askatzailetik kanpo
uzten ditu legean esplizituki aipatutako kasuak eta obligazioak berak
baztertzen dituenak. Legea edo alderdien borondatea dira obligazioa
urratzea, eta, ustekabeko kasuaren ondorioz, obligazioa benetan betetzen
ez duen zorduna lotzeko zubiak; aparteko hipotesi horiei ustekabeko
kasuaren prestazioa deritze (1.896.II. art.).
Ustekabeko kasuetan, ez askatzeko itunak ez du arazo berezirik
sortzen erantzukizuna aldatzeko klausulatzat hartzen bada, ez baitago, ez
Kodeak ezarritako muga zehatz bakarraren aurka (1.102. art.), ez eta
borondatearen autonomiaren eremutik kanpo ere (1.255. art.). Beste
kontu bat da ustekabeko zenbait kasutan itun hori obligazioaren barruan
dagoela jotzea. Kodeak ezarri duenez, obligazioak berak adieraztea
eskatzen da, baina ez da esaten esplizituki adierazi behar denik. Edonola
ere, hipotesia izaeraz apartekoa den heinean, argi utzi behar da ez
askatzeko ituna onartzen dela.
Legeak hipotesi gutxitan ezartzen du esplizituki ustekabeko kasuetan
erantzun beharra. Hipotesi gehienek gauza legez kontra edukitzea hartzen
dute oinarri: fede gaiztoko edukitza (457. eta 1.896.II. art.) edo edukitzari
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buruzko estatutua urratzea (1.744. art.). Beraz, badago arrazoiidentitatea, 1.896.II. artikuluak adierazten duena, aurreikusten ez duten
arauei analogiaz aplikatzeko; salbuespenaren salbuespena: zorduna
erantzun beharretik askatuko da, gauza bere eskutan gorde ez badu edo
hitzartutako erabilera bakarrik eman izan balio ere berdin galduko zela
frogatzen badu. Legegileak, bazterketa bidez, 1.601.I eta 1.784.
artikuluetan jasotzen du ustekabeko kasuetan erantzun beharra:
garraiolariek eta ostalariek, ustekabeko kasuetan, objektiboki erantzuten
dute, legez kontrakotasuna inoiz kontuan izan gabe (erabilitako kasuaren
kontzeptuak kontrolpetik kanpo egotea eskatzen badu, artikulu horietan
ez dago ustekabeko kasurik, baina bai erantzukizun “objektiboa”: DÍEZPICAZO; vid. AGE 1994-I-27koa).
4. Frogaren karga banatzea
Obligazioa ez betetzeak sortutako erantzukizunari buruzko arazoak
konpontzeko, gehienetan, nahikoa da frogatzea, lehenik, benetan
sortutako kalteak (ase gabeko hartzekodunak frogatu beharrekoak), eta,
gero, ez betetzea zordunari egozgarria edo egoztezina zaiola. Arazoak
konponbidea desberdina du, alde batetik, gauza zehatza emateko (gauza
generikoa emateko obligazioetan gauza galtzea edo obligazioa betetzeko
ezintasuna egotea txit zaila baita) edo emaitza agindu den egiteko
obligazioa bada, edo, bestaldetik, baliabideak edo jarduera jartzeko
obligazioa bada:
1) Gauza zehatza emateko obligazioa. Aho batez onartzen da
honako ondorio hau: zordunari dagokio, beti, erantzukizunetik aske
dagoela frogatzea. Zordunak obligazioa materialki ez betetzeagatik
bakarrik erantzuten duela defendatzen bada, obligazioa sortuz geroztik
ezinezko bihurtzeagatik iraungitzen ez den bitartean, KZeko 1.183.
artikuluak zuzenean konpontzen du frogaren arazoa: zorduna errudun
dela uste izan eta obligazioa ustekabean iraungi (eta, horren ondorioz,
obligaziotik askatu) dela frogatzea hari dagokio; hartzekodunak nahikoa
du frogatzea obligazioa badagoela eta ez dela bete. Ez betetzea egozteko
irizpide gisa errua hartzen bada, obligazioa galdatzen duen
hartzekodunak errua frogatu beharrik ere ez du, 1.183. artikuluko
erregela zehatza orokortu behar baita (erregela horrek balioko ez balu,
ondorio bera lortuko litzateke ia beti ez betetzea egozgarria dela
adierazten duen egitatezko presuntzio bidez: CARRASCO): uste izaten da
obligazioa (garaiz eta zuzen) bete ez izana zordunaren erruz gertatu dela
eta ez ustekabean; zordunak, obligaziotik askatzeko, ustekabeko kasua
frogatu beharko du. Ikuspegi horretatik, KZeko 1.214. artikuluan
aurreikusitako frogaren gaineko sistemaren baliozkotasuna baieztatzen
da: hartzekodunak frogatu beharko du obligaziorik badagoela eta bere
kreditu-eskubidea ez dela ase (bere eskaera eratzeko egitateak), eta,
zordunak, berriz, prestazioa eragozten edo galarazten duen egitatea -hau
da, ustekabeko kasua- frogatu beharko du (DÍEZ-PICAZO).
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2) Baliabideak jartzeko obligazioa. Frogaren arazoa ilunago
agertzen da, ez-betetzea dagoen jakiteko agindutako emaitza bat lortu den
ala ez ezin baita kontuan hartu. Zordunak dagokion arretaz jarduera
egiteko obligazioa bakarrik hartu du bere gain. Esate baterako,
abokatuak eta sendagileak beren zerbitzuak profesionalki betetzeko hitza
ematen dute, baina ez dute agintzen aldeko epairik edo gaixoa sendatuko
denik (AGEE 1996-X-15, IV-22 eta 1997-V-12koak -medikuntza-; AGEE
1996-XII-16, I-28 eta 1998-III-25ekoak -abokatutza-; vid. AGE 1994-XII24koa, Jantzigintza irakasteko zerbitzuei buruzkoa). Hartzekodunak
obligazioa badela eta ez dela bete frogatu besterik ez du. Baina
profesionalak obligazioa ez duela bete frogatzea (aldekoa ez den emaitzak
garrantzirik ez duela jotzen baita) hark zerbitzua zabarkeriaz bete duela
frogatzea da; beraz, obligazioa ez dela bete frogatzea eta errua frogatzea
nahasi egiten dira (azken hori gabe ezin da hura egon: vid. AGE 1993-III4koa). Beste hitzetan, baliabideak jartzeko obligazioetan erruduntasunpresuntzioa txertatzea ez betetzearen presuntzioa ezartzea litzateke (vid.
AGEE 1996-VI-1 eta IX-23koak). Horregatik, Auzitegiek zuhur jokatzen
dute, eta, gehienetan, osasun-profesionalaren errua hartzekodunak
frogatu beharra eskatzen dute (askotan, kontratuz kanpoko
erantzukizunera jotzen dute, eremu horretan, azken aldian, oinarrian
errua jartzeko joera hartu bada ere: AGEE 1996-VII-8, IX-19 eta XI-7, eta
1997-II-4koak). Hala ere, bide berria urratzen hasita dago: zordunaren
lepora jarriko da froga askatzailearen karga, baldin eta egitateen (ez
emaitza okerra sortu izanaren) arabera susmatzen bada hark betetze
akastuna egin duela eta baldin eta gertatutakoa argitzeko eta hala
prestazioa zuzen bete duela frogatzeko egoerarik hoberenean zorduna
bera badago (PANTALEÓN; AGEE 1996-VII- 25 eta 31koak).
Azaldutakoak ez du esan nahi medikuek benetako emaitza lortzeko
obligaziorik har ez dezaketenik -emaitza erantzunez lortzen ez badu, errua
dagoela uste egingo baita-, esate baterako, borondatezko medikuntza
delakoan gero eta gehiagotan gertatzen den bezala: hazkuntza fisikoa,
kirurgia estetikoa, basektomia eta tronpen lotura (vid. AGEE 1997-II-11,
VI-27, VI-28 eta XII-2koak, eta 1998-II-19 eta VI-5ekoak; bereziki,
otsailekoa, medikuntza-eremuan frogaren karga salbuesteko doktrina frogaren karga inbertitzea edo medikuaren gain jartzea- laburbiltzen
duena).

IV. EGOZGARRI DEN EZ BETETZETIK SORTZEN DEN
ERANTZUKIZUNA
1. Sortutako kalteak ordaintzeko obligazioa
Kontratuzko erantzukizuna baiestearen ondorioa, -hau da, obligazioa ez
betetzea zordunari doloz edo erruz egoztea- KZeko 1.101. artikuluak berak
ezartzen du: zorduna eragindako kalte-galerak ordaintzera beharturik
dago. Betebehar hori, teorikoki, ase gabeko hartzekodunari legozkiokeen
beste eskubide edo ahalmenetatik (suntsiaraztetik edo betetzea eskatzeko
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akziotik: 1.096. eta 1.124. art.) independentea da, eta funtsezko bi
galdera sortzen dira: lehena, erlazio kausala kalte-ordainari begira noraino
iritsiko litzatekeen baldin eta obligazioa urratu izanari lotutako kalte
zehaztu gabeak elkarren segidan baleude (kontuan hartu beharreko kalte
horiek mugatzeaz ari da 1.107. artikulua, doloz betetzen ez duena eta
fede oneko zorduna bereiziz); eta, bigarrena, kalte haiei buruz zein
kontzeptu edo partida biltzen dituen hartzekodunari zor zaion kalteordainak (hori aditzera eman nahi du 1.106. artikuluak jasandako galera
eta lortu gabeko irabazia aipatzen dituenean).
Badirudi arau horiek obligazioak urratzeko moduen artean nagusi den
moduan -hau da, obligazioa erabat eta behin-betiko bete ez izatean
pentsatuz- emanak izan direla (1.107. artikuluko idazkerak jasotzen du
ideia hori, eta 1.106. artikuluko adierak aditzera ematen du kontatu
beharreko lehen partida bete gabeko prestazioaren balioa dela); baina,
obligazioaren sena urratzen den gainerako hipotesietan, egozgarriak
izanik, aplikatu ere egin behar dira (betetze akastuna eta betetze
berantiarra). Legegileak arau haietatik kanpo uzten ditu berandu betetako
diruzko zorrak, 1.108. artikuluan arauketa berezia ematen baitie (1.100.
eta 1.101. artikuluekin uztartzen da zuzenean, eta 1.102.-1.105.
artikuluek araututako egozteari edo askatzeari buruzko arazoekin
zerikusirik ez du).
2. Ordaindu beharreko kalteak egoztea eta zehaztea:
Kodeak 1.106. eta 1.107. artikuluetan finkatzen ditu obligazio horren
irizpide orokorrak, baina doktrina ez da oraindik ados jarri bietako
aurreikuspenak uztartzeko moduan. Biak elkartuz eta antolatuz, 1.107.
artikuluak 1.106. artikuluko adierazpen orokorra mugatzen du, hots,
azken horrek iragarritako salbuespenetako bat da hura (DÍEZ-PICAZO eta
GULLÓN). Baina 1.106. artikuluaren benetako salbuespena diruzko
obligazioen berandutzari buruzko arau berezia (1.108. art.) dela ulertzeak
ere badu zentzua; horregatik, zordunari egotzitako kalteak 1.107.
artikuluaren arabera ezarriz has daiteke, eta, gero, jadanik mugatutako
multzoaren barruan, 1.106. artikuluak ezarritako araua -kalte osoa
ordaindu beharra- baliaraz daiteke (CARRASCO). Azken ikuspegi hori
indartu egiten da kontuan izanik, kausalitateari buruzko arazoak
esperientzia zientifikoko legeen menpe utziz ere, horien arabera egiaztatu
behar dela kalte jakin batek, bere kausa, obligazioa bete ez izatean duen.
Ondoren, 1.107. artikuluak ekiten dio datorren egozketa objektiboaren
arazoari, hau da, erantzulearen portaerari kausalki jositako kalteetatik,
haren lepora zein jarri behar diren zehazteari (arauen aginduei jarraituz,
interpretatzaileak ebatzi beharreko Zuzenbide-arazoa da: PANTALEÓN).

231

2.1. Ez-betetzaileari juridikoki egozten zaizkion kalteak
Obligazioa urratu eta hartzekodunak kalteak izan dituela ziurtatu ostean,
egiaztatu behar da haren eta horien artean lotura kausala dagoela.
Adierazi berri denez, kausalitate-erlaziorik badagoen ikusi, esperientzia
zientifikoko legeen arabera ikusi behar da; hau da, helburu horrekin
egindako frogek ziurtasun osoz adierazi behar dute alegatutako kalteak
zordunaren portaerak eragin dituen ala ez.
Ez betetzeak benetan sortutako kalte horiek egiaztatu eta gero jarriko dira
martxan egozketa objektiboari buruzko irizpideak, zordunari kalte horiek
guztiak edo batzuk egozteko. Kodeak obligazioa doloz bete ez duen
zordunari egozketa-irizpide erabat gogorra aplikatzen dio, hark obligazioa
ez betetzearen ondorio diren kalte-galera jakin guztiez erantzun behar
baitu (1.107.II. art.); fede oneko zordunak, berriz, obligazioa sortu zenean
aurreikusitako edo aurreikusgarriak izateaz gain, obligazioa ez betetzearen
ondorio zuzena diren kalte-galerei bakarrik erantzun behar die (1.107.I.
art.). Hala ere, legegileak, fede oneko eta dolozko ez-betetzailearen artean
ezarritako aldea, autoreen eta auzitegien lanaren kariaz, bigarrenaren
alde mozten da. Doktrinak, 1.107.II. artikuluaren irismen gehiegizkoa
mozteko, jakin hitzaren interpretazioa eta lehen lerroaldeak aipatzen duen
ondorio zuzenarena gerturatu egiten ditu.
Orduan, ildo batetik edo bestetik, 1.107.I. artikuluan fede oneko
zordunarentzat ezarritako egozte-sistemara bideratzen dira ez betetze
kasu gehienak; fede oneko zorduna esapideak, noski, dolorik gabeko ezbetetzaileak bakarrik biltzen ditu (ustekabeko kasua prestatzen duena,
baina errudun denean erantzuten duena ere bai). Kodearen arabera,
aurreikusitakoak edo aurreikusgarriak izan eta obligazioa ez betetzearen
ondorio zuzena diren kalte-galerei bakarrik erantzun behar die zordun
horrek. Betekizun horietatik edozein izan den ikusteko, epaileari dagokio
inguruabarrak aurrean izanda ez-betetzaileari egoz dakizkiokeen segidako
kalteei muga ipintzea, beraren ustetan normalean aurreikusezinak edo,
beste modu batera esanda, urrutiegikoak direnak alboratuz (LACRUZ eta
DELGADO). Bereziki, ezingo zaizkio inoiz zordunari egotzi hartzekodunak
berak inguruabarrak kontuan izanda kalteak geldiarazteko edo ez
gehitzeko arrazoizko neurri aproposak hartuz ekidin zitzakeen guztiak
(PANTALEÓN, CARRASCO, DE ÁNGEL).
2.2. Juridikoki egotzitako kalteak oso-osorik ordaintzea
Kalte-ordaina balioesteko abiapuntua 1.106. artikuluko arauak
adierazitako ordain osoa emateko printzipioak marrazten du: kaltegaleren ordainketaren barnean sartzen dira, jasandako galeraren balioaz
gain, hartzekodunak horren kariaz lortu gabeko irabazia. Printzipioz,
kalte-ordaina emateko obligazioa honelakoa izan daiteke: osagarria,
betetze akastun edo berantiarrarekin batera baldin badoa; eta ordezkoa,
behin betiko ez betetzea baldin badago.
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Nolanahi ere, jasandako kaltearen (damnum emergens delakoaren) balioa
ez da besterik gabe parekatu behar burutu gabeko prestazioaren
balioarekin, jasotakoak dituen akatsen balioarekin edo berandutzeak
eragindako kalteen balioarekin. Obligazioa (garaiz eta zuzen) ez bete
izanak sortu eta hartzekodunak jasandako beste ezein kalte, galera edo
gastu ere sartu behar da kalte-ordainean: ez betetzearen ondorioz
hartzekodunak egin eta alferrikako gertatutako gastuak; erositako
abelburuak kutsatuta lehendik zuena hiltzea; garbigailu akastunak
hondatutako janzkiak; publizitate-kontratua modu desegokian exekutatu
eta iragarlearen ohorea edo merkataritza-ospea kaltetzea (DE ÁNGEL).
Azken adibide horrek argi uzten duenez, izaeraz ondarekoak diren kalteez
gain, kalte moralak (ez eremu materialekoak, bai, ordea, kaltetuaren
ondare izpiritualekoak) ere kontatu behar dira, azken horren kontaketa
kontratuz kanpoko erantzukizuneko hipotesietan lehenago eta
malgutasun gehiagoz egin bada ere.
KZeko 1.106. artikuluaren esamoldean -hori ere ordaindu beharra
aginduz-, hartzekodunak lortu gabeko irabaziari, hitz lauz, galdutako
irabazia deritzo, hau da, zordunak obligazioa ez betetzearen ondorioz
hartzekodunari bere ondarean sartu gabe geratutako ondare-gehikuntza
garbia (hots, kostuak kenduta) (CARRASCO). Alegia, hartzekodunak, bete
gabeko prestazioa erabiliz edo horrekin negoziatuz, abantailak
eskuratzeko aukera galdu du, hain zuzen ez betetzea egon delako.
Jurisprudentziak, galdutako irabazia dagoela ikusten badu, horren
ordaina emateko obligazioa ezartzeko zalantzarik ez du izaten (vid. AGEE
1994-XI-21 eta 1995-VII-21ekoak).
2.3. Kalteak frogatzea
Jasandako galerak nahiz lortu gabeko irabaziak frogatzea, ez betetzea
erreklamatzen duen hartzekodunaren zeregina da. Espainiako Auzitegi
Gorenak behin eta berriz adierazi duenez, obligazioa ez betetzeak bakarrik
ez du kalte-ordaina emateko obligaziorik sortzen, baina, ondoren, hainbat
epaik eredu estereotipatu hori ñabartu beharra izan badute (besteak
beste, AGEE 1993-X-22, VII-1, VII-22 eta 1995-XII-18koak). Arau orokor
horren irismena honela mugatu da: a) kontratugile batek besteak
obligazioa bete ez izanaren babesean, bidegabeki ez du onurarik aterako,
ez betetzeak benetako kalte-galerarik sortu ez badu; b) ez betetzearen
ondorioz izandako galerak edo lortu gabeko irabaziak, berez gerta
daitezkeenak edo egiaztatu gabeko itxaropen hutsak badira, ez dira
ordainduko; c) obligazioa bera betetzea eta kalte-ordaina batera eskatzen
badira, lehenengoa bakarrik onartuko da eta egiaztatu gabeko kalteak
ordaintzeari ezetz esango zaio (AGE 1984-V-9koa). Hau da, gauza bat da
obligazioa bera ez betetzea eta beste zerbait, kalteak (exekutatu gabeko
prestazioaren balioa kenduta); froga-jarduerak azken horiek egiaztatzeko
asmoa izan behar du.
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Ez da bereziki zaila gertatuko damnum emergens delakoa frogatzea; izan
ere, jasandako galera edo benetan egindako gastua izango denez, osorik
egiaztatu eta frogatu daiteke. Zailtasun gehiago izaten dira lucrum
cessans delakoak frogatzeko, huts egindako irabaziak diren heinean ez
baitira izatez egiatan gertatu eta obligazioa bete balitz egongo liratekeen
benetan eskuratzeko aukerak neurtu behar baitira. Beraz, inguruabarren
araberako irabazi arruntaren presuntzioa oinarrian jarriz, frogak honela
funtzionatuko du (ALBALADEJO, BGB 252 PGF): a) irabazi arrunta
gainditzen duena ordaintzeko, positiboki eta zuzenean frogatu beharko
da; b) irabazi arruntaren presuntzioa zordunak ezezta dezake, kasuan
irabazi hori ez zela lortuko frogatuz. Gainerakoan, froga horrela
bideratzeko modua bat dator jurisprudentziaren izpirituarekin (vid. AGEE
1992-X-5, VI-16, X-22 eta 1993-XII-22 eta 1994-IX-29koak), behin eta
berriz adierazi baitu ordaindu beharrekoak ez direla irabazteko ametsak,
ziurtasunik
gabeko
irabaziak,
balizkoak,
zalantzazkoak,
izan
daitezkeenak, posible bakarrik direnak, zoriaren araberakoak, hipotetikoak
eta irabaziak lortzeko itxaropen hutsak (ALBALADEJO).
3. Berandutzetik sortutako kalte-ordaina diru-obligazioetan
Diruzko obligazioaren izaerak berak aginduta, obligazio hori materialki ez
betetzeak beti ekarriko du berandutzea: diruzko prestazioa garaiz kanpo
betetzea nekez ez zaio baliagarria hartzekodunari, eta, buruan pentsa
badaiteke ere kasuren bat non ez baitzaion baliagarria, zalantzarik ez
dago aginte judizialak hain justu beti zor den prestazioa bakarrik emango
diola (LÓPEZ Y LÓPEZ); horri gehituz, hala dagokionean, kalte-galeren
ordainaren zenbatekoa.
Lehen esan dugunez, 1.108. artikuluko xedapena (ez betetze mota hori
arautzen duena) berezia da zentzu batean: zuzen-zuzenean lotuta dago
1.100. artikuluarekin (berandutzean erortzeko moduak) eta 1.101.
artikuluarekin (berandutzetik sortutako kalte-galeren ordainera lotura
orokorra). Beraz, horren arabera, berandutzean erortzeagatik bakarrik,
dirua zor duena erantzulea da, jarri duen arreta maila kontuan izan gabe
eta ustekabeko kasua gertatzearen ondorioz obligaziotik askatuta
geratzeko aukerarik gabe: esan liteke hark erantzukizun objektiboa duela
(DÍEZ-PICAZO, RUIZ-RICO RUIZ). Gainera, baiets daiteke obligazio horietan
1.103. artikuluak Auzitegiei emandako moderatzeko ahalmenik ez
dagoela (G. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ). Lehen ere aurreratu da beste araurik
balego ere 1.108. artikulua dela zalantzarik gabe 1.106. artikuluak
ezarritako kalte-ordain orokorrari salbuespenik argiena.
KZeko 1.108. artikuluaren arabera, diru kopuru bat ordaintzeko
obligazioa egon eta zorduna berandutzean erortzen bada, kalte-galeren
ordaina, beste itunik ez bada behintzat, hitzartutako interesak izango
dira, eta, hitzarmenik ezean, legezko interesak [ordaintzea] (legezko
interesa Espainiako Bankuaren oinarrizko tipoa da, baldin eta
Aurrekontuei buruzko Legeak beste legezko interes zehatzik finkatzen ez
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badu]. Araua, bistakoa denez, izaeraz, xedapenezkoa da: alderdiek
bestelako hitzarmenik ezar dezakete.
Hitzarmenaren bidez, interesatuek, kalte-ordaina finkatzeko, interesak
sortzea ez den beste sistema bat hauta dezakete (hainbesteko bat zigorklausula moduan jarriz); halaber, erabaki dezakete atzerapenak (dolorik
ez badago) inolako ondoriorik ez duela sortuko, eta, noski, berandutzeko
interes-tipo zehatz bat (legezko interesa baino handiagoa edo txikiagoa)
ezar dezakete. Baina, alderdiek beren autonomia baliarazi ez badute,
Kodeak aginduta, berandutzean dagoen zordunak zor duen
zenbatekoaren legezko interesa ere -eta hori bakarrik- beti zor izango du
(merkatariek, hornitzaileei ordaintzeko atzerapenik izaten badute, legezko
interesa baino ehuneko 50 gehiago zor izango dute berandutze-interes
moduan: MTALko 17.4. art.).

V. ZORDUNAREN EGOZTE ETA ERANTZUKIZUN SISTEMA
HITZARMENEZ ALDATZEA
Azken atal honetan ohartarazi nahi da ezen, azaldu berri den
kontratuzko erantzukizunari buruzko sistema obligaziozko erlazio jakin
bakoitzean, alderdiek badutela borondatearen autonomia baliaraziz
hitzar dezaketenaren bidez aldatzeko aukera. Ikuspuntu teorikotik,
zordunaren erantzukizuna aldatzeko klausulak honelakoak izan
daitezke: a) askatzekoak; b) mugatzekoak; edo c) larriagotzekoak.
Arazorik neketsuena, zorduna erantzukizunetik askatzeko klausulak
onartzeko aukerak ematen du. Hasiera batean pentsa daiteke
azaldutako erantzukizunari buruzko sistema ezin dela indarrik gabe
utzi, berez hartzekodunaren gutxieneko babesa baita hura: prestazioa
agindu zaion bezala jasotzen ez badu, ordenamenduak ezarritako
zorroztasun osoarekin jarduteko ahalmena izan behar du. Baina,
klausula-mota horiek onartzearen alde, zera ekartzen da gogora:
obligazioa ez betetzeari lotutako erantzukizun-sistema hartzekodunaren
onurakoa bada, hartzekodunari ezin zaio ukatu babes horri uko egiteko
aukera.
Gaur egungo ordenamendua ikusita, nolabaiteko segurtasunez, zera
bakarrik esan daiteke: a) ez betetze dolodunetan zorduna askatuko
dela, ezin da hura gertatu aurretik hitzartu (1.102. art.); b) errua
dagoen kasuetan, eta beste araudi berezirik ezean, erantzukizunetik
askatzea KZeko 1.255. artikuluak borondatearen autonomiari ezarritako
muga orokorraren mende bakarrik egongo da; c) kontsumoaren eta
kontratatzeko baldintza orokorren eremuan, kontsumitzailea ez den
kontratugilea edozein modutara askatzea edo frogari buruzko
erregimena aldatzea ere abusuzko klausulatzat har daiteke, eta, beraz,
deuseza dela jo.
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Beste kontu bat dira (doloduna ez baina) honako helburu hauek
dituzten itunak: fede oneko zordunak obligazioa betetzen ez duenean
aurrez ezarri eta ez betetzea egozteko premisak murriztea, edo sortutako
kalteak ordaintzeko betebeharraren irismena mugatzea. Ez betetzea
egozteko premisak hitzarmenez alda daitezke, eta galda daitekeen
arreta, obligazioa dagoen sektorearekin eta trafikoko inguruabarrekin
bat datorren familia-guraso onaren ereduari jarraituz, zordunari
legokiokeena baino mota eta maila apalagoan jarri (vid. 1.104.II. art.,
hasierako esaldia). Kalte-ordaina emateko balizko obligazioaren
zenbatekoari buruz, itunik ere egin daiteke aurrez, eta dagokion
klausula penala (beherantz) ezarri ere bai, hau da, etorkizuneko ez
betetzeak sor ditzakeen kalte-galeretarako zenbateko jakina.
Legez ezarritako erantzukizuna larriagotzeko klausulek ere eraginik izan
dezakete aipatutako bi puntu horietan. Kasu horretan, hitzarmena
izango da prestatu beharreko obligazioan berez izan beharreko arreta
baino handiagoa galdatzea, edo ez betetzeak benetan sortutako kalteak
kalkulatu beharrik ez izateko klausula penala (gorantz) ezartzea.
Ustekabeko kasua gertatzeak arau orokorren arabera zorduna
erantzukizunetik askatuko lukeen kasuetan, zordunak itun bidez
ustekabeko kasua prestatzea onartzea ere erantzukizuna larriagotzeko
klausula litzateke.
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I. KREDITUA BABESTEKO BIDEAK. ESKEMA OROKORRA
1. Hartzekodun-egoeraren sendotasun eza: konfiantza-egoera
Hartzekoduna babesteko bideen beharra eta irismena ulertzeko, komeni
da, ezer baino lehen, liburu honen aurreko kapituluetan azaldutako
oinarri batzuk biltzea. Lehenik, gogoan izan behar dira obligaziozko
erlazioaren egitura eta hori osatzen duten posizioen oinarria, bereziki,
boterezko
egoeraren
eta
obligazioa
bete
beharraren
arteko
elkarrekikotasuna: haren arabera, zordunak berak agindutako portaera
edo prestazioa bete beharra bere interesean edo onuran galdatzeko
legitimazioa du hartzekodunak; bigarrenaren arabera, zorduna juridikoki
behartuta dago portaera hura betetzera (1.091 eta 1.258. art.), eta hark
bere ondareaz erantzungo du, baldin eta prestazioa osorik edo zuzen bete
ez badu eta agindutakoa urratzeak hartzekodunari kalte-galerak sortu
badizkio (1.101 eta 1.911. art.).
Eraketa hori ezarri ostean, azpimarratu behar da hartzekodunaren
eskubidearen objektua izaeraz desagergarria dela; izan ere, zordunaren
portaera -juridikoki behartuta badago ere- askea da (duintasunak ez du
uzten zorduna zuzenean behartzeko aukerarik); gainera, zordunaren
ondasunek hartzekodunaren interesa nahitaez ase behar badute ere,
zordunak bere ondasunen gainean jarduteko askatasunari eusten dio.
Hala, kredituaren muina osatzen dute, batetik, zordunaren aukeretan eta
zintzotasunean konfiantza izateak (hark bere betebeharra zuzen beteko
duela uste izateak) eta, bestetik, kreditua baliarazteko legez
aurreikusitako bideek (hark agindu duena betetzen ez badu).
2. Erreakzio juridikoa ez betetzearen gertatuz gero
Obligazioa osorik edo zuzen ez betetzearen aurrean juridikoki erantzuteko
dauden baliabideak bildu ondoren (Kodean eta Kodetik kanpo
sakabanatuta baitaude), kapitulu honetan bereziki aztertuko den gaiari
helduko diogu: kreditua gerora babesteko sistema. Sistema horren
barruan, funtsezko bereizketa bat aurreratu daiteke: batetik, zordunak
laguntzarik eman nahi ez izatea gainditzen saiatzeko jarduerak; eta,
bestetik, kredituaren beraren indarra irmotzeak sortutako ondorioak eta
zordun beraren hartzekodun guztiak asetzeko prozedurazko bideak.
Hartzekodun bakarra ez izateak sortzen duen zailtasuna bazterrean
utzita ere, hartzekoduna babesteko baliabideei buruzko atala oso zabala
da berez, halakoxea da, halaber, gaia mugatu eta berme berezirik ez duen
eta ordenamenduak emandako babes arruntaz baliatu behar duen
hartzekodunaren kasua bakarrik hartuta ere obligazioa nahitaez
betearazteko gaia. Kasu horretan, hartzekodunari ematen zaizkion
aukerak aztertu beharko dira: zordunaren ondarezko erantzukizuna,
nahitaez betearaztea -zehatza edo baliokide bidezkoa-, kalte-galerak
ordaintzea eta izaeraz unibertsala den erantzukizuna abiaraztea, hala
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zordunak oraindik eskuratu ez dituen ondasun edo eskubideen gainean
hura proiektatuz (akzio zuzena eta subrogatzailea), nola jadanik, itxuraz
edo benetan, erantzulearen ondarekoak ez direnen gainean hura bizituz
(itxurazko akzioa, alde batera utzitako ondasunak zordunaren
titulartasunekoak direla deklaratzeko, eta deuseztatze-akzioa edo
pauliarra, ondasun horiek edonola ere exekuziora lotuta daudela
deklaratzeko). Okerrenean ere, eta bete gabeko prestazioa izaeraz
elkarrekikoa bada, obligazio sinalagmatikoa suntsiaraztea aukeratu
daiteke babes-sistema osatzeko; horrela, ase gabeko hartzekoduna berak
agindu duenetik askatuta geratuko da, betiere, egiazta ditzakeen kaltegaleren ordaina eskatzeko aukera galdu gabe.
Bigarren ikuspegian, obligazioa bete ez duen zordunaren hartzekodunen
arteko gaztaka dago, haren ondarea zor guztiak kitatzeko nahikoa ez
bada. Hasteko, ondare nahikorik ez egotea eta, horren ondorioz, ase
gabeko hartzekodunen arteko gatazka gertatzea nahitaezko exekuzio
singularrean ager daiteke (alegia, prozeduran, hirugarrenaren eskubide
hobea delakoa sartzen da). Baina, legegileak uste duenez, exekuzio
unibertsalari buruzko prozedura da (hartzekodunen konkurtsoa edo
kiebra) lekurik egokiena ase gabeko hartzekodunak (guztiak) biltzeak
sortutako arazoak argitzeko; hor banatuko da zordun komunaren
ondarearen aktibo osoa, eta tratu berdina emango zaio hartzekodun
bakoitzari (par condicio creditorum), betiere eratutako berme errealen edo
kredituari indarra eman dion kausaren arabera legegileak aitortu edo
esleitutako pribilegioak salbuetsita.
3. Ez betetzeko arriskuari aurre egiteko arauzko prebentzioak
eta hitzarmenezkoak
Jarraian azalduko ditugu, gainetik bada ere, ase gabe geratzeko arriskua
ahal duen heinean gutxitzeko, hartzekodunak berak har ditzakeen
prekauziozko neurriak (edozein motatako bermeak), baita ez betetzeko
aukerak gutxitzeko ordenamenduak berak aurreikusten dituenak ere
(hartzekodunari emandako ahalmenak). Lehenengoek eta besteek osatzen
dute prebentziozko, aurrezko edo kautelazko babes-sistema delakoa
(aurrez aipatutakoa, gerorako, ondorengo edo konpontzeko babesa baita).
Hasteko, arauzko prebentzioen artean, badira bi printzipio, zeinak Kodeak
jasotzen baititu obligazioak galdatzeko garaia (epemuga) arautzeko,
edozein hartzekodunen arriskua (eta kreditu bidezko eragiketen eremua)
gutxitzea ekar dezaketenak: a) dakigunez, arau orokorraren arabera,
obligazio oro sortu eta berehala da galdagarri (statim debetur: 1.113. art.);
b) obligazioak elkarrekiko prestazioak sortzen baditu, horiek aldi berean
exekutatu behar dira (1.100.III eta 1.500.II. art.). Egia da, bestalde,
interesdunek bi arau horiek baztertu ditzaketela bestelako zerbait
hitzartuz; eta horrela gerta liteke, obligazioa betetzeko epea jarri edo hura
baldintzapekoa bada, elkarrekiko prestazioak exekutatzeko unea bereizi
eta azkenerako utzitako kreditua ase gabe geratzeko arrisku arrunta
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areagotzea. Baina, kasu horretan, legegileak aparteko ahalmen batzuk
aitortzen dizkio hartzekodunari obligaziozko erlazioan hartzekodunak
duen interesa zapuztuta geratzeko arriskua edo beldurra larriagotzen den
kasuan erabiltzeko. Dena den, ad hoc delako neurriak dira, eta arau
bereziak berak ezarritako premisak betetzen badira bakarrik jarriko dira
martxan:
A) KZko 1.121.I. artikuluak baimena ematen dio hartzekodunari
bere eskubidea kontserbatzea helburu izan dezaketen (irizpide
judizialaren araberako) bidezko akzioak egikaritzeko, baldintzak bete
aurretik.
B) KZko 1.129. artikuluaren arabera, hartzekodunak, alde bateko
erabakiz, obligazio epeduna epemugara iritsitzat jo dezake, kaudimena
desagertu edo atzeratzea onartzeko jarritako bermeak galtzen edo
lermatzen badira.
C) KZko 1.467. artikuluak saltzailea babesten du, salneurria
ordaintzea atzeratu, eroslea kaudimenik gabe geratu eta hura ez
jasotzeko arriskua sortu bada gauza ez entregatzeko obligazioa ez
betetzea baimentzen baitio hartzekodunari salneurriaren ordainketa
bermatzen ez den bitartean.
Bereziki, Ondasun Higigarriak Epeka Saltzeari buruzko uztailaren
13ko 28/1998 Legearen 10.1.I. artikuluak zera xedatzen du: “erosleak, bi
epetan edo azkenekoa ordaintzeko garaian atzeratzen bada, saltzaileak,
hurrengo artikuluak xedatzen duenaren (Epaile eta Auzitegiek duten
moderatzeko ahalmenaren) kalte gabe, aukeratu dezake ordaintzeko
dauden epe guztiak galdatzea edo kontratua suntsiaraztea”. Arau bereko
bigarren zenbakiak, inguruabar berean, eskurapena finantzatu duenari
ere aukera ematen dio “ordaintzeko dauden epe guztiak galdatzeko”.
D) KZko 1.502. artikuluak pareko babesa ezarri du eroslearen alde,
gauza jaso eta salneurriaren zordun izanda, ordainketa bertan behera utz
baitezake, berari gauza kentzeko arriskua desagertzen ez den bitartean
(edo salneurria ondoren itzultzea bermatzen ez bazaio).
E) Kodeko hainbat artikuluk (453., 502., 522., 1.600., 1.730. eta
1,780. art.) gauzen edukitza atxikitzeko baimena ematen diote
hartzekodunari, gauza gestionatzeak edo konpontzeak kreditua sartu
badu, horrela, zordunak haiek berriz jasotzeko eskubidea izanik, bere
borondatez betearaztera behartu nahi baita hura.
Bigarrenik, zordunak obligazioa bete gabe uzteko aukerak gutxitzeko, ez
betetzea gertatuko balitz, obligaziozko erlazioan duen interesa asetzea
bermatze aldera hartzekodunak har ditzakeen neurrien artean,
lehentasunezko lekua du edozein motatako bermeak ezartzeak.
Obligazioen bermearen ideiak, berezko esanahian, hartzekodunaren
aldeko eskubide edo ahalmen berri bat ezartzea adierazten du; eskubide
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edo ahalmen horren eragina, hasiera batean behintzat, zordunak
obligazioa ez betetzearen araberakoa izango da, nahiz eta hura obligazioa
-jadanik segurtasun fasean- zuzen eta garaiz betetzera ere bultzatu.
Izaeraz pertsonala den berme bidez, hartzekodunak, bere interesa
asetzeko, benetako zordunaz gain, beste subjektu batzuk –eta beren
ondareak- inplikatzea lortzen du (fidantza edo zordunen arteko
solidaritatea), edo zorduna bera konprometitzen du beste prestazio bat
agintzera, prestazio nagusia betetzen ez duenerako (hitzartutako zigorra).
Aldiz, izaeraz erreala den berme bidez, hartzekodunak, batzuetan,
exekuzioa aurreratzea galdatuko du (zordunak erresak entregatu, eta,
obligazioa ez badu betetzen, haiek galduko ditu) eta, beste batzuetan,
gauza higigarrien (bahitura) edo higiezinen (hipoteka) edo horien fruituen
(antikresia) balioa gauzatzeko eskubidea formalizatuko du, eta hala,
gauza horiek besterentzeagatik lortutako salneurria eta bermatutako
kreditua lehentasunez asetzea lotuta geldituko dira. Gainera, XVIII.
kapituluan arretaz ikusiko denez, benetako berme errealtzat joko dira
ondasun jakinaren titulartasuna fiduziaz transmititzea eta atzeratutako
salneurriarekin besterendutako (eta entregatutako) objektuen gaineko
jabetza erreserbatzea.
Bukatzeko, teknikoki bermearen kontzeptuarekin bat ez badatoz ere,
badaude, noski, hartzekodunak egin ditzakeen beste prebentziozko
jarduera batzuk, helburu dutenak zordunari portaera menderakaitza
izateko asmoa burutik kentzea eta hartzekodunaren interesa ase gabe
geratzeko arriskua murriztea. Halako jarduerak dira, esate baterako, zor
epedunen epemuga aurreratzea baimentzeko hitzarmena egitea, edo
ardura hartu (kreditua ematen duten erakunde guztiek bezala) eta
kreditua eskritura publikoan edo exekuzioa berez ekarriko duen beste
dokumenturen batean jasotzea (vid. PZLko 517. eta 572.2. art.); horrela,
lehenik adierazpen-prozedurara jo beharrik izan gabe, zorra nahitaez
betearazi, eta, izapide horien ondorioz, gainera, kredituari lehentasuna
eman baitakioke (vid. KZko 1.924.3. art.).
4. Kondena
judizialak

eraginkorra

izateko

prebentziozko

erabaki

Aipatu ditugun erabakiak edo neurriak, jakina, izaeraz kautelazkoak
dira, eta, horren ondorioz, modu eraginkorrean erasotzen diote
hartzekodunaren interesa ase gabe geratzeko arriskuari, baina, arautzen
diren lekuaren ingurua ikusita, nekez sar daitezke prebentziozko babesari
(hau da, kreditua galdatu aurreko garaian indarrean jartzeari) buruzko
epigrafean; aitzitik, kasu gehienetan, neurri edo erabaki horiek martxan
jartzeko, beharrezkoa da zordunak obligazioa ez betetzea eta zenbaitetan,
gainera, auziaren izapidea inplizituki luzatzeko ahaleginak egitea.
Ikuspuntu horretatik ikusita, epigrafe honetan aipatutako erabaki
judizialak ase gabeko hartzekoduna gerora babesteko neurrien artean
daude. Dena dela, kontua da neurri horiek guztiek formalki beren mende
eroritako ondasun guztiak lotzen dituztela, prozesuaren azken emaitzaren
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zain (azken batean, geroko exekuzio eraginkorra prestatzen dute).
Prozedura Zibilari buruzko Legean eta Kode Zibilean jasotako aukerek,
berriz, eskema honi erantzuten diote:
A) Diruzko kredituaren titularrak bere zordunaren ondasunak
prebentzioz enbargatzea lor dezake, kreditua diruzkoa bada (edo gauza
suntsigarriak objektu dituena, dirutan balioets daitezkeenak).
B) Bere eskubidea egiaztatzen duten dokumentuak aurkeztuz,
etxalde edo enpresa baten jabetza auzian eskatzen duenak eska dezake
epaileak auzitan den gauzaren administrazioko kontuak har ditzan (PZLko
727.2. art.).
C) Demandatzaileak eska dezake demanda Jabetza Erregistroan
jasotzea, baldin eta auzia inskribagarriak diren ondasunei edo eskubideei
buruzkoa bada (PZLko 727.5 eta HLko 42.1. art).
D) PZLak beste neurri zehatz batzuk hartzeko aukera aurreikusten
du (727.4 eta 7-10. art). Eta zerrenda ixten du epailearen esku utzita
beharrezkoa den beste edozein neurri hartzeko aukera (PZLko 727.11.
art.).
E) Kode Zibilean bertan aurreikusten denez, edozein eztabaidatan,
auzitan diren ondasunak enbargatzea edo aseguratzea agintzeko
aukerarik bada; gordailu judizial (bahitura) horren objektu izan daitezke
bai ondasun higigarriak bai higiezinak, eta PZLko xedapenek osatuko
dute haren erregimena (KZko 1.785-1.789. art. eta HLko 42.4. art.).

II.
OBLIGAZIOZKO
ERLAZIOAREN
BERMEAK:
HITZARTUTAKO ZIGORRA, ERRESAK ETA ATXIKITZEAHALMENA. KAUTELAZKO BABESA
1. Obligaziozko erlazioaren bermeak: kontzeptua, izaera eta
motak
Zordunak, obligaziozko erlazioaren alderdi pasiboko titularra denez,
ezarritako prestazioa betetzeko obligazioa du (cfr. KZeko 1.088. art.),
hartzekodunaren interesa ase eta obligaziotik askatzeko. Obligazioa
betetzen ez bada, erantzukizunaren ideia mamitzen da; izan ere,
hartzekodunak, erlazioko alderdi aktiboko titular gisa, zordunaren
ondarea baliaraz dezake, zordunak bere ondasunekin, dituenekin nahiz
izango dituenekin, erantzun behar baitu obligazioa betetzeaz, (KZeko
1.911. art.).
Hala ere, zenbaitetan posible da (baita gomendagarria ere) interesa
asetzeko hartzekodunaren itxaropena sendotzea. Horretarako, hainbat
baliabide erabil daitezke, zordunak bere ondare guztiarekin erantzun
beharraz gain -esanahi hertsian ez baita bermea (DÍEZ-PICAZO)- kreditu244

eskubidea indartzeko. Beste baliabide horiei berme deritze, eta, hain
zuzen ere, kreditu-eskubidea indartzeko funtzioa dutenez, eskubide
horren osagarri moduan hartzen dira; hau da, beren erregimen juridikoa
accesorium sequitur principale delako esaldi ezagunaren arabera ezarriko
da (cfr., besteak beste, KZeko 1.190, 1.193, 1.207 eta 1.528. art.).
Azken batean, hartzekodunari dagokion eskubide subjektiboa edo
ahalmena da bermea, zeinak segurtasun-maila handiagoa izatea
eskaintzen baitio bere interesak asetzeko.
Berme motak azaltzeko, pertsonalak eta errealak bereizi behar dira.
Berme pertsonalaren arabera, zordunak bere ondarearekin erantzungo
du agindutako prestazioaz (KZeko 1.911. art.) eta, gainera, ondare berri
batek ere, aldi berean edo subsidiarioki (cfr. KZeko 1.822 eta h. art.
fidantzari buruz) zordunak zor duenaz erantzungo du.
Aldiz, berme errealak zordunaren edo hirugarren baten ondasun jakin
baten gaineko botere zuzena eta berehalakoa ematen dion eskubide
subjektiboa esleitzen dio hartzekodunari; horren arabera, prestazioa
betetzen ez bada, hartzekodunak ondasun hori nahitaez baliaraz dezake,
xede horretarako dauden prozesuzko baliabideak erabiliz, eta, lortutako
balioarekin, kreditua ordaindu. Adiera horren arabera, berme errealak
dira bermezko eskubide errealak, hala nola bahitura (1.863. eta h. art.),
hipoteka (KZeko 1.874. art. eta hurrengoak, HLko 104. art. eta hurrengoak
eta HEko 215. art. eta hurrengoak ) eta antikresia (KZeko 1.881. art. eta
hurrengoak ).
Dena den, adiera zabalagoa erabiliz gero, berme errealak dira, halaber,
hartzekodunari eskubide baten (fiducia cum creditore) edo ondasun baten
(jabetza erreserbatzea; cfr. ondasun higigarriak epeka saltzeari buruzko
uztailaren 17ko 50/1965 Legearen 6.12 eta 23. art.) titulartasuna ematea
prestazioa bete bitartean (DÍEZ-PICAZO, MONTÉS PENADÉS) eta
hartzekodunari ondasun baten gaineko botere zuzena eta berehalakoa
ematea, horren edukitza haren esku utziz (erresak edo atxikitzeko
eskubidea).
Ondoren hitz egingo dugu atxikitzeko eskubideaz eta haren izaera
juridikoaz, baita eskubide horren izaeraren nahiz edukiaren arabera
bereizten diren atxikitzeko modu desberdinez ere.
2. Hitzartutako zigorra: kontzeptua, erregimena eta funtzioa
2.1. Kontzeptua
Kode Zibilak beste obligazio mota bat balitz bezala arautzen du
hitzartutako zigorra, eta zera esaten du: prestazio bat da, gehienetan
izaeraz diruzkoa, zordunak bete beharrekoa obligazioko prestazioa
betetzen ez badu, eta jatorria duena obligaziozko erlazio nagusia eratzeko
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negozioko hitzarmen batean; horregatik deritzo “klausula” penala (cfr.
KZeko 1.152-1.155. art.).
Ideia bera azaltzen da jurisprudentzian. Ildo horretan, Espainiako
Auzitegi Gorenaren 1957-X-17ko epaiak hauxe dio klausula penal
kontzeptuaz: “izaeraz osagarria den hitzarmena da, obligazio nagusiari
gehitua, gehienetan diruzko prestazioa egiteko aginduak osatzen duena
eta alderdietako batek agindutakoa betetzen ez duen kasurako ezarria”;
eta 1969-II-21eko epaiak, berriz, esanahi zabalean, hauxe esaten du:
“kontratuari gehitutako ituna da, zeinaren arabera ezartzen baita
zordunak berak agindutako prestazio bat, obligazio nagusia betetzen ez
edo haren sena apurtzen duen kasurako”.
2.2. Erregimena
Hitzartutako zigorrari buruzko erregimen juridikoari dagokionez, egokia
da, hasteko, aipatutako bermearen funtsezko ezaugarriak azpimarratzea.
Hala, hitzartutako zigorraren ezaugarri erabakigarrienak, funtsean, hiru
dira. Lehenik, obligaziozko erlazioaren bermeetan sartu eta tratatzen da,
obligazioa osorik ez betetzearen edo legez kontra betetzearen ondoriozko
erantzukizuna eskatzeko baliabide desberdina ematen baitzaio
hartzekodunari, eta kreditua galdatzeko erraztasuna ematen baitio
titularrari (DÍEZ-PICAZO, SANZ VIOLA). Bigarrenik, Kode Zibilak obligazio
nagusia bermatzeko obligazio osagarri gisa hartzen du klausula penala
(rectius, hitzartutako zigorra), eta subsidiarioa ez betetzea edo legez
kontrako betetze dagoenean bakarrik galda baitaiteke (SANZ VIOLA; cfr.
NFBko 518. legea). Horregatik, KZeko 1.155. artikuluaren accesorium
sequitur principale printzipioaren arabera, erlazio nagusia iraungitzeak
hitzartutako zigorra ere iraungitzea dakar, eta, aldiz, bigarrena
iraungitzeak ez dakar bermatutako erlazio nagusia iraungitzea; bestalde,
erlazio nagusia transmititzeak osagarri guztiak transmititzea ekarriko du,
eta, horien artean, zalantzarik gabe, hitzartutako zigorra sartuko da
(KZeko 1.112 eta 1.258. art.). Eta, hirugarrenik, hitzartutako zigorra (edo,
Kode Zibilaren esanetan, klausula penala, nahiz eta zuzenagoa izan izen
hori erabiltzea teknikoki negozio eratzailea aipatzean) izenak berak
erakusten du bere izaera. Batetik, obligaziozko erlazioaren bermea da,
lehen esandako adieran, jatorria borondatearen autonomian duena
(KZeko 1.255. art.); hau da, beste hainbat hipotesi (esaterako, atxikitzeko
eskubidea) ez bezala, ez da legezko bermea; eta, bestetik, zigor hitza bat
dator ez betetzetik eraginarazitako funtzio zigortzailearekin (horri buruz,
ikus AGE 1969-II-21ekoa; han esaten denez, funtzio penala betetzen
duenak bakarrik merezi du hitzartutako zigorra, hots, funtzio
ordaintzailea edo askatzailea dutenek, ez. Ikus ere AGEE 1989-II-8, 1990X-22 eta 1992-III-7koak) (DÍEZ-PICAZO; aurka, MONTÉS PENADÉS).
Aurreragoko utzita azaltzea zer funtzio betetzen dituen hitzartutako
zigorrak eta horren arabera zer erregimen juridiko duen, segidan beste gai
bati helduko diogu, alegia, zer kezka eragiten duten hitzartutako zigorra
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galdatzeak eta epaileei (organo judizialei) esleitutako moderatzeko
ahalmenak.
Zigorra galdatzeari buruz, agerian jarri behar da bi betekizun bildu behar
direla: lehena, bermatutako obligaziozko erlazio nagusiak bizirik irautea
(cfr. KZeko 1.155. art.) eta hitzarmena baliarazteko kontuan izan zen
premisa ez aldatzea (AGEE 1980-I22, 1986-III-17 eta 1986-IX-16koak); eta,
bigarrena, obligazioa ez betetzea nahiz betetze irregularra edo akastuna
gertatzea. Zentzu horretan, eta alderdiek bestelako borondaterik adierazi
ezean, hitzartutako zigorra galdatu ahal izango da prestazioa bete ez bada
edo betetakoa agindutakoarekin bat ez badator (betetze akastuna), eta
erlazio nagusia galda daitekeela jotzen den unetik.
Kontuan izan behar da, bestalde, KZeko 1.152. artikuluari ematen zaion
interpretazioaren arabera hitzartutako zigorra ezin dela galdatu ez
betetzeko egoera ezin bazaio zordunari egotzi (1.152.2. art.: “Zigorra
baliarazi ahal izango da Kode honen xedapenen arabera galdagarri den
unean bakarrik”). Hala, jurisprudentziak ere ez betetzea zordunari egoztea
eskatzen du zigorra galdatzeko (cfr. AGEE 1988-VII-4, 1989-II-1 eta 1992I-24koak. Bereziki, 1988-VII-4ko epaiak zera baietsi du: “klausula penala
baliarazteko, Kode Zibileko 1.152. artikuluaren arabera eragin osoa
izateko, edo Kode berak 1.154. artikuluan aurreikusitako moderatze
judizialaz, izango da bakarrik ez betetzea edo betetze akastuna, klausula
penal horretatik eratorritako erantzukizuna hartu zuen alderdiari egotz
daitekeen doloak, erruak edo beste kausa batek eragin badu”). Hala ere,
kontuan izan behar da, frogaren karga arautzen duten erregelen arabera,
zordunari dagokiola frogatzea ezin zaiola berari egotzi ez betetzea (cfr.
KZeko 1.214. art.). Ildo horretatik, jurisprudentziak, zordunaren ez
betetzea bidezkotzat jo badaiteke, zigorra galdatzeko aukera kendu egiten
du (esaterako, exceptio non adimpleti contractus; cfr. AGEE 1988-IV-5 eta
1991-VII-9koak).
Hala ere, ituna legezkoa baita (KZeko 1.105 eta 1.255. art.), alderdiek
zigorra hitzar dezakete ustekabeko edo ezinbesteko kasuak ematearen
ondorioz sortutako ez betetze hipotesiak estaltzeko. Kasu horiek
hitzartutako zigorra -hau da, kreditu-eskubidea bermatzeko zordunaren
lepora
jarritako
obligazioabaino
erantzukizuna
hitzarmenez
larriagotzeko hipotesiak dira (CABANILLAS); zerbait aseguratzeko egiten den
negozio juridikoaren antza dute (DÁVILA GONZÁLEZ, SANZ VIOLA). Aldiz,
NFBko 518. legeak ezartzen duenez, “zorduna obligazio nagusitik askatuko
duen kausarik gertatuko balitz ere, hura ez da obligazio penaletik askatuta
geratuko”.
Bigarrenik, 1.154. artikuluak, izaeraz aginduzkoa izanik, zera dio:
“Epaileak modu zuzenean aldatuko du zigorra, zordunak obligazio
nagusiaren zati bat soilik bete edo osorik baina modu irregularrean bete
badu”. Epaileak zigorra moderatzea ekitatea aplikatzeko modu bat da (cfr.
kzeko 3.2. art. eta agee 1990-X-23 eta 1992-VII-27koak) eta obligazioa
partzialki edo irregularki betetzea eskatzen da, ez betetze osoa baldin
badago ezin baita moderazio judizialik egin. Beraz, hitzartutako zigorra
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neurriz gainekoa edo gehiegizkoa bada, epaileak ezin du zigorra
moderatu, ex KZeko 1.154. art.; horretarako, beste baliabideak erabili
beharko ditu, hala nola, fede ona, eskubide-abusua (KZeko 7. art.), KZeko
1.103. artikuluko aurreikuspena eta, hala dagokionean, kontsumitzaileak
eta erabiltzaileak babesteko legeria (KEBLko 10. art.) (MONTÉS PENADÉS).
Betetze partziala edo irregularra gertatu dela eta hartzekodunaren
interesa zenbat ase den kontuan izanda, epailearen moderatzeko
ahalmenak, bidegabeko aberastea saihesteko, quantum delakoa bakarrik
ezartzera mugatu behar du; beraz, aginte judizialak ez du aukerarik
hitzartutako zigorra kentzeko. Eta, amaitzeko, beharrezkoa da esatea,
jurisprudentziarekin bat etorriz (cfr. AGEE 1986-V-20 eta 1987-XI27koak), moderatzeko ahalmena aintzat har daitekeela ofizioz.
2.3. Funtzioa
Hitzartutako zigorrak bete ditzakeen funtzioak, alderdiek
egindako
moldaketa posibleak kontuan hartuz) (1.152-1.155. artikuluak izaeraz
xedapenezkoak dira; 1.154. artikuluak aurreikusitako moderatzeko
ahalmen judiziala bakarrik da izaeraz aginduzkoa), funtsean hiru dira
(besteak beste, AGEE1969-II-21, 1989-II-8 eta 1992-III-7koak).
1) Lehenik, hitzartutako zigorrak, xedetzat, funtzio ordaintzailea
izan dezake. Ildo horretatik, hitzartutako zigorrak helburua du erabateko
ez betetzeak edo ez betetze irregularrak eragin ditzakeen kalte-galerak a
priori likidatzea. Horrela, ez betetzerik balego, ez lirateke KZeko 1.1061.108. artikuluetako aginduak gordeko, kalte-ordainaren quantum
delakoa hitzartutako zigorrak zehaztu baitu, betiere epaileak duen
moderatzeko ahalmena kendu gabe (cfr. KZeko 1.154. art.). Lehen funtzio
hori da, hain zuzen, hitzartutako zigorrak izaten duen funtziorik
ohikoena; horregatik, 1.152. artikuluak zera ezartzen du: “klausula
penala duten obligazioetan, zigorrak kalteen ordaina eta interesen
ordainketa ordeztuko ditu obligazioa bete ezean, beste zerbait itundu ez
bada behintzat”.
Hitzartutako zigorrak funtzio likidatzailea betetzen badu,
hartzekodunak aukeratu behar du obligazio nagusia betetzeko eskatzea
edo hura ordezten duen zigorra betetzea (obligazioa ez betetzetik
sortutako kalte-galeren ordaina likidatzen baitu) (ALBALADEJO). Hipotesi
horietan, hasteko, hartzekodunak ez dauka frogatu beharrik kaltegalerak egon direla eta horiek zenbatekoak diren (AGEE 1986-V-20 eta
1991-XII-19koak), hau da, automatikoki funtzionatzen du (DE
AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ). Baina gero erabaki behar da zer gertatzen den
benetan eragindako kalteak hitzartutako zigorra baino txikiagoak edo
handiagoak direnean. Hala, Espainiako Auzitegi Gorenak esan du,
zenbaitetan eta KZeko 1.103 eta 1.154. artikuluek aurreikusitakoa kaltetu
gabe, zigorrak ezin direla aldatu, ezta benetan eragindako kaltea askoz
txikiagoa bada ere, eta ulertu du ez dagoela eskubide-abusurik eta ez
dela fede ona urratzen. Hala ere, jurisprudentziak, hainbatetan (AGE
1990-XII-26koa), zigorraren zenbatekoa, gehiegizkoa bada, kasura
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egokitzeko aldatzen du, KZeko 1.154. artikulua oinarritzat hartuz, nahiz
eta agindu horretako egitatezko hipotesiak gutxienez betetze partziala
egotea eskatzen duen (horri buruz, ikusi DE AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ).
Hartzekodunak obligazioa betetzea onartzen badu, partziala izan
bada ere, hitzartutako zigorrari uko egiten diola ulertuko da, beste zerbait
itundu ez bada behintzat. Zigorra kobratu eta, gerora, obligazioa ez
betetzeagatik kalte-ordaina eskatzen badu, kontratuaren arabera zor den
kalte-ordainari kobratutako zigorra kenduko zaio.
2) Bigarrenik, hitzartutako zigorrak funtzio askatzailea bete
dezake; hau da, onartzen da zorduna prestazioa betetzetik aska
daitekeela, horren ordez aurreikusitako zigorra betez. Funtzio hori,
esplizituki, 1.153. artikuluak jasotzen du, baina legegileak esplizituki
ezartzea eskatzen du, hau da, alderdien borondatea argi eta garbi
azaltzea, zalantzarik utzi gabe, bestela ez baita zigor aukerazkoa edo
askatzailea izango (horri damu-diru ere baderitzo): “Zordunak zigorra
ordainduz ezingo du obligazioa betetzetik at geratu, eskubide hori
esplizituki erreserbatu ez bazaio behintzat” (KZeko 1.153. art.).
Hitzartutako zigor mota horri dagokionez, komeni da bi ñabardura
ezartzea. Batetik, penitentziako erresen antzekoa bada ere, biak bereizi
egin behar dira: hitzartutako zigorra dagoenean, zordunak prestazio bat
beteko duela agintzen du, prestazio nagusia betetzen ez badu edo
irregularki betetzen badu; aldiz, penitentziako erresetan, beti, ondasun
bat entregatzen da aurrez (datio rei), eta ondasuna eman duenak galdu
egingo du, edo jaso duenak bikoiztua itzuli beharko du (cfr. KZeko 1.454.
art.). Bestetik, funtzio askatzailea duen hitzartutako zigorra, berez,
ahalmenezko obligazioa da, zorduna obligaziotik aska baitaiteke beste
prestazio bat betez (Una res est in obligatione plures autem sunt in
solutionem) (cfr. ALBALADEJO).
3) Hirugarrenik, hitzartutako zigorra molda daiteke zigor
pilatzaile gisa, prestazioa ez betetzeak eragindako nahitaezko
exekuzioari (espeziean edo baliokidez -in quod interest- egina) gehitzen
bazaio (KZeko 1.108. artikuluak diruzko obligazioetako berandutzako
kasuetarako aurreikusten duen itun kalte-ordaintzailea zigor pilatzaileko
hipotesia da). Hori gertatzeko, alderdien borondateak zalantzarik gabe
zehaztu behar du: “Modu berean, hartzekodunak ezingo du obligazioa
betetzea eta zigorra ordaintzea batera galdatu, ahalmen hori argi eta garbi
ez bazaio eman” (KZeko 1.153. art.).
3. Erresak: kontzeptua, erregimena eta funtzioa
3.1. Kontzeptua
Hartzekodunak kreditua sendotzeko erabil ditzakeen baliabideetako bat
dira erresak, eta Espainiako zuzenbidearen bilakaeran zehar agertu izan
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dira. Berme mota hori, Foru Juzguan, Partidetan eta XIX. mendean
prestatutako Kode Zibilaren Aurreproiektuetan, jadanik aurreikusten zen,
eta, izatez, hartzekodunari ondasun bat ematea da, gehienetan dirua,
hartutako obligazioa betetzea bermatzeko.
Azaldutako kontzeptu hori, ikusten denez, oso zabala da, erresak
ituntzeak bete ditzakeen funtzioak bildu ahal izateko. Gainera, Kode
Zibilak erresei buruz jasotako arau-erregimena oso urria da. Izan ere,
KZeko 1.454. artikuluak bakarrik aurreikusten ditu erresak; ondorioz,
askotan mahaigaineratzen da ea egokia den sortutako hutsuneak,
analogiaz, hitzartutako zigorrari buruzko arauen bidez integratzea. Hala
ere, hasteko, komeni da erresak eta hitzartutako zigorra bereiztea. Zertan
bereizten dira? Lehenak, eratzekotan, ondasun bat entregatzea eskatzen
du (datio rei); aldiz, bigarrenean, zordunak prestazio bat beteko duela
agintzen du prestazio nagusia ez badu betetzen edo irregularki betetzen
badu (DÍEZ-PICAZO, DÍAZ-ALABART).
3.2. Erregimena
Legegileak Kode Zibilean (1.454. art.: “Salerosketako kontratuan, erresak
edo seinalea tarteko izan badira, kontratua deusezta daiteke, eroslea
haiek galtzera, edo saltzailea, bikoiztuta itzultzera, konformatzen bada”)
eta Merkataritzako Kodean (83. eta 343. art.) arautu ditu erresak.
Kode Zibilak eta Merkataritzako Kodeak erresei eskainitako araudia
aztertuta, lehen ondorioa da erresak salerosketako kontratuari buruzko
araudian aurreikusten direla. Edonola ere, erresak salerosketaren haritik
aurreikusi arren, doktrinak nahiz jurisprudentziak iritzi dutenez, erresak
edozein obligazio motatan ezar daitezke. Eta, bigarren, aipatutako
arauetatik argi ateratzen denez, erresek hainbat funtzio bete ditzakete
(erres motei buruz, funtzioaren arabera, ikus AGEE 1922-VII-31 eta 1994VI-21ekoak). Ildo horretatik, Kode Zibilak penitentziazkoak bakarrik
arautzen ditu; Merkataritzako Kodean, berriz, berresleak eta penalak
aurreikusten dira (cfr. NFBko 467. art. ere). Dena den, erresei aplikatu
beharreko erregimen juridikoa egoki azaltzeko eta garatzeko, nahitaezkoa
da lotzea erres mota eta haren funtzioa; beraz, oraindaino esandakoa
ondoren azaldutakoarekin osatu behar da.
3.3. Funtzioa
Erresek bete dezaketen funtzioa kontuan hartuta, penitentziazkoak,
berresleak edo penalak izan daitezke. Hala, Espainiako Auzitegi
Gorenaren 1992-VII-31ko epaiak adierazi du erresek hiru funtzio bete
ditzaketela: “kontratua egin dela berresteko seinale gisa, non
entregatutako kopurua salneurriaren aurrerapen edo zati bat baita (erres
berresleak); obligazioa betetzeko berme gisa edo erres penalak, zeinak
galdu egingo baitira kontratua betetzen ez bada, kontratutik askatzeko
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balio ez badute ere; eta penitentziazko erresak, horiek galduz edo
bikoiztuta itzuliz, kontratua suntsiarazteko edo atzera botatzeko balio
duten bakarrak eta KZeko 1.454. artikuluak zehazki aipatzen dituen
bakarrak”.
Penitentziazko erresek, edo atzera egitekoek, egindako kontratutik
aldentzeko aukera ematen dute, suntsiarazteko ahalmena nork
baliarazten duen kontuan izanda, emandako zenbatekoa galduz edo
jasotakoa bikoiztuta itzuliz. Horrela, penitentziazko erresetan, bi erlazio
desberdin ezartzen dira: bata, kutsu erreala duena, alegia, erresak
ematea; eta, bestea, soslai pertsonala duena, alegia, erresak bikoiztuta
itzultzeko obligazioa (DÍAZ ALABART). Penitentziazko erresen arabera,
erlazio nagusia efikaziarik gabe uzteko ahalmena dute alderdiek. Kode
Zibilak “deuseztatze”tzat hartzen du aipatutako efikazia falta hori (cfr.
KZeko 1.454. art.). Zalantzarik gabe, ez da Kodeko 1.290 eta hurrengo
artikuluek arautzen duten deuseztatze-efikazirik eza, hura izaeraz
subsidiarioa den baliabidea baita (KZeko 1.294. art.); Kode Zibileko
zehaztugabetasun terminologikoa besterik ez da (KZeko 1.556.
artikulukoa bezalakoa). Berez, alderdiei emandako atzera egiteko
ahalmen hori, teknikoki, hitzartutako suntsiarazteko ahalmen gisa hartu
behar da (DÍAZ ALABART, LÓPEZ LÓPEZ).
Erres berresleek kontratua burutu eta exekutatzen hasi dela frogatzeko
(berresteko) balio dute. Kasu horietan, emandako ondasuna zordunak
egin beharreko ordainketaren zati bat dela jotzen da, azken batean,
ordainketa partziala egiten dela (AGE 1978-VII-7koak zera dio: “beste erres
berresleak indar loteslea duen kontratuaren adierazleak edo erakusleak
dira; beraz, hartutako obligazioa suntsiarazteko ahalmenik ez dute ematen
eta, gehienetan, “prezioaren kontura” egindako entregak edo aurrerapenak
dira...”). Hain zuzen, hori aurreikusten du Merkataritzako Kodeko 343.
artikuluak, esaten baitu merkataritzako salmentan erres edo seinale
moduan entregatutako kopuruak kontratua berresteko froga gisa
funtzionatu eta preziora egotziko direla. Dena den, bada doktrinan nor
(cfr. DÍAZ ALABART), hemen azaldutakoaren aurka, kategoria horri
autonomiarik ematen ez diona. Horien iritziz, erres berresleak ordainketa
partzialak besterik ez dira, eta MKko 343. artikuluak ez ditu erres mota
horiek aurreikusten, Europako beste kodeetan jasotako arauen antzera,
entregatutako kopuruak, hain zuzen ere kontratuaren exekuzioa
frogatzeko, ordainketa aurreratzea aurreikusten duen araua baita.
Erres penalek, funtzio penala edo zigortzailea dutelako, badute antzik
hitzartutako zigorrarekin, bi tresnen
artean ezar daitekeen
desberdintasuna kontuan izanda ere.
Erres penalak hitzartuz gero, ondasun bat ematen da, eta, obligaziozko
erlazioa betetzen ez bada, zigor moduan, hura eman zuenak, ez betetzea
berari egotzi gero, galdu egingo du, edo hura jaso zuenak, prestazioa ez
burutzea edo prestazioa irregularki betetzea berari egotziz gero, bikoiztuta
itzultzeko obligazioa izango du. Kasu horietan, alderdiek kontratua
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burutu dutela berresteaz gain (erres berresleak), gertatzen bada
alderdietako batek obligazioa bete ez duela, orduan, erres penalek alderdi
horri ezarritako zigor moduan funtzionatzen dute (DÍEZ-PICAZO). Hasteko,
erres penalen berme-funtzio horrek esan nahi du bi mota bereizi behar
direla (DÍAZ ALABART): ordezkoak, bere obligazioa bete duen alderdiak
atxikitzeko edo bikoiztuak galdatzeko aukera izan baina sortutako kaltegalerak eskatu ezin dituenerako; eta pilatzaileak, hartzekodunarentzat
berme gehiago ematen dutenak; izan ere, kontratugile ez betetzaileak,
erresak atxikitzeaz edo bikoiztuta galdatzeaz gain, eska dezake prestazioa
nahitaez betearaztea (in natura edo baliokidez), baita ez betetzeak
sortutako kalte-galerak ordaintzea ere. Eta, bigarrenik, berme-funtzioak,
hitzartutako zigorrarekin duen antzagatik, Kode Zibileko 1.152.-1.155.
artikuluetan aurreikusitakoa analogiaz (ex KZeko 4.1. art.) aplikatzea
bideratzen du.
4. Atxikitzeko eskubidea: oinarria, izaera eta edukia
Kode Zibilaren 1851. urteko Proiektua, gai honetan, Frantziako Kodetik
aldendu zen; izan ere, atxikitzeko eskubidea noizbehinka bakarrik
aurreikusteari utzi eta ezarri zuen, batetik, izaeraz orokorra den araua,
edukitzako egoerak kitatzeko garaian atxikitze-eskubidea izateko
premisak jasotzeko (432. art.), eta, bestetik, bahituran atxikitzea
delakoa; bi ezaugarri ditu azken horrek: ondasun higigarrien gainean
erori eta inork edukitzan duen ondasunarekin juridikoki lotutako
kredituetatik sortzen dela (cfr. 1.541, 1.620 eta 1.685. art.). Indarrean
dagoen Kode Zibilak atxikitzeari buruzko araudi hori jaso eta 502. eta
522. artikuluetan aurreikusitako atxikipena gehitzen dio.
Ondorioz, Kode Zibila aztertzetik ondorioztatzen denez, hainbat modu
daude atxikitzeko, edukiari eta eskaintzen duten babes-mailari
dagokienez desberdinak badira ere (cfr. AGE 1941-VI-24koa); horrek
eragotzi egiten du iritzia ematea atxikitzeko ahalmenak figura bakar
gisa duen izaera juridikoari buruz. Hori guztia kontuan hartuta, 453.
artikuluko araua bereizi egin behar da; izan ere, hor jasotzen denez,
atxikitzeko eskubidea berme bat da, edukitzako egoera kitatzearen
ondorioz gailendu den edukitzailearen alde sortutako kredituen bermea,
hain zuzen. Hura sortzeko behar diren premisak edo betekizunak
honako hauek dira: lehenik, gatazka juridikoa galdu duen edukitzaileak
daukan ondasunean beharrezko edota probetxuzko gastuak egitea; eta,
bigarrenik, edukitzako egoeran fede oneko jokamoldea egotea. Beraz,
atxikitzeko eskubidea fede oneko edukitzaileari bakarrik ematen zaio,
obligaziozko erlazioa bermatzeko. Edukitzailea fede onekoa da, baldin
eta edukitzako egoeran akatsik badagoela ez badaki [cfr. KZeko 433. eta
438. art.; hala ere, Espainiako Auzitegi Gorenak (besteak beste, AGEE
1984-VII-9, 1985-VI-11 eta VII-17koak) edukitza tituluz izatea eskatzen
du gauza atxiki ahal izateko]. Bukatzeko, beharrezkoa da lotura egotea
galtzaile suertatu den edukitzailearen aldeko kreditu epemugara iritsi
eta galdagarriaren eta besteren ondasuna fede onez edukitzearen
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artean. Lotura hori materiala izan daiteke, baldin eta ondasunaren eta
kreditu-eskubidearen arteko lotura haren gainean egindako gastuek
edo hari eragindako kalteek sorrarazten badute, kredituaren
titularraren eta edukitzan garaile izan denaren artean erlazio juridikorik
egotea beharrezkoa izan gabe; edo juridikoa izan daiteke, baldin eta
kredituaren eta gauzaren arteko lotura hori ondasunaren edukitza
nahiz kredituaren titulartasuna erlazio juridiko beretik sortzetik eratorri
bada. Azkenean, 453. artikuluak lotura materiala aukeratu du.
Berme atxikitzaile horren ondoan, Kode Zibilak, 1.600., 1.730. eta
1.780. artikuluetan, bahituran atxikitzea delakoa arautzen du. Hor ere,
bermea sortzeko, zera eskatzen da: ondasunaren edukitzaileak kreditu
bat edo batzuk izatea, gauzaren edukitza kontratuzko erlazioaren
ondorioz izatea(obra-kontratuan, aginduan edo gordailuan) eta
edukitzako ondasunaren eta gauzaren artean lotura juridikoa egotea.
Atxikitzeko eskubidearen izaera juridikoa azaltzea oso arazo
eztabaidatua izan da aspalditik. Eta defendatu diren jarrerek, berriz,
eman daitekeen erantzun sorta osoa hartu dute. Batetik, defendatu da
atxikitzeko eskubidea izaeraz pertsonala dela; izan ere, exceptio doli
delakoa aditzera emateko modu bat da, eta, zuzenbide erromatarrean,
titularrari akzio errealik ematen ez zion salbuespen pertsonala zen
(BELTRÁN DE HEREDIA, LÓPEZ LÓPEZ, DE ÁNGEL YÁGÜEZ). Aldi berean,
atxikitzeko eskubidea pertsonala dela defendatzen dutenen artean,
bereizketa bat dago, batzuek efikazia inter partes duela adierazten
baitute eta besteek, erga omnes duela. Jarrera horren aurka, eta berme
hori izaeraz erreala dela defendatzeko (VIÑAS MEY, MANRESA),
argudiatzen da atxikitzaileak gauzaren gainean botere zuzena eta
berehalakoa duela, berme horrek lehentasuna ematen duela eta efikazia
erga omnes duela.
Nahiz eta zuzena ez izan, askotan lotu dira izaera pertsonala eta
efikazia mugatua, eta izaera erreala eta efikazia orokorra (cfr. horri
buruz AGEE 1941-VI-24 eta 1987-VII-7koak, eta arazo bien lotura egitea
beharrezkoa ez dela, KZeko 1.571 eta 1.865. artikuluetan); hala ere,
doktrinan badaude beste jarrerak batzuk ere: zenbaiten iritziz,
atxikitzea eskubide mistoa edo sui generis da (LÓPEZ DE HARO, MUCIUS
SCAEVOLA, DE BUEN, GÓMEZ CALERO), eta badago eskubide subjektiboa
dela ukatzen duenik ere, hartzekodunari emandako ahalmen hutsa
besterik ez dela argumentaturik (DÍEZ-PICAZO, JORDANO FRAGA).
KZeko 453. artikuluak hartzekodunari ematen dion bermea
segurtasunezko fasera bakarrik hedatzen da; hau da, edukitzeko
modua berregokitzeko eta edukitzari eusteko aukera ematen dio, betiere
edukitzan duen ondasunean egindako gastuek edo horrek eragindako
kalteek sorrarazitako kreditua hari ordaintzen ez zaion bitartean,
edukitzan duen ondasunaarretaz kontserbatzeko obligazioa izanik (cfr.
KZeko 1.094. art.), eta berme horrek efektu antikretikorik (fruituak,
interesei eta, hala dagokionean, kapitalari egoztea; cfr. KZeko 1.868.
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art.) eta ius distrahendi delakorik (ondasuna baliarazteko ahalmena)
ekarri gabe.
Alabaina, 1.600., 1.730. eta 1.780. artikuluetako bahituran atxikitzea
delakoari eman dakiokeen interpretazioaren arabera, atxikitzea izaeraz
eta edukiz desberdina izan daiteke. Doktrinako lehen jarrera batek
dioenez, bahituran atxikitzea esapidea, lerraldi terminologiko bat
besterik ez da; beraz, xedapen horietan, besterik gabe, atxikitzeko
eskubide bat jasotzen da (LÓPEZ LÓPEZ, DE ÁNGEL YÁGÜEZ, GORDILLO
CAÑAS, LEÓN ALONSO). Aldiz, beste jarrera batek defendatzen duenez,
arau horietan benetako bahitura arautzen da, jatorriz legezkoa dena,
hain zuzen (MANRESA NAVARRO, PÉREZ GONZÁLEZ Y ALGUER, GARCÍA AMIGO).
Bestalde, Espainiako Auzitegi Gorenak bahituran atxikitzea esapidea
interpretatu eta esan du ondasun higigarriei buruz bakarrik ari dela
(AGEE 1915-XII-20 eta 1970-VI-16koak) eta, horrenbestez, aipatutako
xedapenak bahiturazko berme legal bati buruz ari direla (AGEE 1970-VI16 eta 1987-VII-7koak).
Bi erretentzio mota horien ondoan, Kode Zibilak, hainbat arautan, beste
atxikitzeko eskubide mota bat jasotzen du. Batik bat, 502. eta 522.
artikuluek atxikitzeko eskubidea ematen diote gozamendunari,
gozamen-eskubidea iraungi ostean, itzuli behar zaizkionak fruituekin
kobratzeko ahalmena aitortzen baitiote. Atxikitzeko berme horrek beste
argudio bat ematen du bermezko eskubide errealak ex lege sor
daitezkeela defendatzeko; izan ere, 502. eta 522. artikuluak higiezin
baten gozamenetik abiatuz, emandako eskubideak eta antikresieskubideak aparteko antza dute, hark jatorria legean badu ere.

III. ONDAREZKO
EXEKUZIOA

ERANTZUKIZUNA

ETA

NAHITAEZKO

Kode Zibilak ez du zuzenean ezartzen zordunak agindutako prestazioa
borondatez eta zuzen betetzeko betebeharra duenik. Hala ere, obligaziotik
askatzea arautzen duten arauek (eta zordunaren kontzeptuak berak),
portaera hura betetzea nahitaezkoa dela jakintzat ematen dute, eta zera
ohartaraztera mugatzen dira: “ez da ulertuko zor bat ordainduta dagoela,
gauza osorik ematen edo obligazioak osatzen duen prestazioa erabat
egiten ez den arte” (1.157. art.). Halaber, legegileak, zeharka, xedatzen du
obligazioa betetzea judizialki galda dezakeela hartzekodunak (1.096,
1.100.I eta 1.124.II. art.). Aldiz, oso argi agintzen du: a) obligazioa
betetzen ez duen zordunak eragindako kalte-galerak ordaindu beharko
dituela (1.101. art.), eta b) zordunak oraingo eta etorkizuneko
ondasunekin erantzungo duela obligazioak betetzeaz (1.911. art.). Azal
dezagun, arreta apur batekin, zer diren zordunaren erantzukizuna eta
hartzekodunaren interesa asetzea.
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1. Zordunaren ondarea haren hartzekodunen berme arrunt gisa
Zordunak agindutako portaera burutzen ez badu eta prestazioa bera (in
natura) ezin bada jurisdikzionalki lortu, hartzekodunaren interesa -berme
berezirik ez badago-, zordunaren ondarearen kontura ase beharko da.
Alegia, funtsean, zordunak burutu gabeko prestazioaren baliokidea eta,
hala dagokionean, kalteen ordaina zordunaren beste ondasunak
konfiskatuz (eta salduz) lortuko dira. Hala, KZeko 1.911. artikuluak
aldarrikatu eta berez juridikoa den obligazio orotan egon beharreko
erantzukizuna da, hain zuzen ere, (baliokide bidez edo jatorrizko
prestazioa eta desjabetutako ondasunak diru bihurtuz) nahitaezko
exekuzio mota horren aurrekari logikoa edo zilegia.
Lehenik eta behin, baieztatu behar da ezen, zordunaren ikuspegitik,
erantzukizun hori dela ordenamendu juridikoak obligazioa bete beharra
urratzeagatik ezartzen duen zigorrik nagusiena; zenbaitetan, legegileak
zigor hori indartzen du klausula penal jakinekin (vid. AKLko 20. art.) eta,
elkarrekiko obligazioen eremuan, lotura suntsiaraziz ez betetzailea
kontraprestazioaz gabetzeko aukerarekin. Gainera, azpimarratu behar da
zordunaren erantzukizunak efikazia naturala eta nahitaezkoa duela. Hain
zuzen, legegileak, zehaztuko den irismenarekin, “bermea” ezarri ostean,
ez da beharrezkoa zordunak bere gain hartutako obligazioaren ondorioz
bere ondasunak orokorrean lotzeko hitzarmena (hypotheca omnium
bonorum delakoaren antzera) egitea. Baina, beste ikuspegitik, 1.911.
artikuluko araua izaeraz nahitaezkoa denez, beste legezko arauek
baimentzen dutenean eta ezarritako irismenarekin bakarrik bazter
dezakete interesdunek (vid. HLko 105. eta 140. art., eta KZko 1.807. eta
1.920. art.). Hitzartuko balitz zordunak ez duela erantzungo inolako
ondasunekin, argi dago ez dela sortu obligaziorik, hain zuzen ere
funtsezko elementu bat falta delako: erantzukizuna (GULLÓN
BALLESTEROS).
Erantzukizun horren ezaugarriei dagokienez:
1) Lehenik, zera azpimarratu behar da: erantzukizuna ondarezkoa
bakarrik izango da, zorrengatiko kartzela-zigorra oro har baztertu baita.
Ordenamendu modernoetan, ohiko obligazioak eskuarki ez betetzeak ez
du sortzen erantzukizun penalik. Beste portaera batzuk kriminalizatzen
dira, zeharka kreditu-eskubideari babes penala ematea lortu nahi denean
ere. Hala, indarrean dauden aginduek tipifikatzen dituzte, kasu berezi
batean, familiako obligazio kualifikatu batzuei jaramonik ez egitea (vid.
KPko 227. art.) eta, oro har, obligazioa ez bete izana ez baino
hartzekodunaren interesa nahitaez exekutatzea galarazteko zordunaren
egintzak, hau da, hartzekodunen kaltetan ondasunak altxatzea eta
“bahimenduaren edo judizioz, judizioz kanpo nahiz administratiboki
hasitako edo ziurrenik ere hasiko den exekuziozko edo premiamenduzko
prozeduraren efikazia atzeratzeko, oztopatzeko edo galarazteko edozein
egintza, ondareaz xedatzekoa edo obligazioak sortzekoa bada” (KPko
257.1. art.; vid. AGE, 2.a, 1996-II-20koa).
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2)
Erantzukizunaren
bigarren
ezaugarria
da
haren
unibertsaltasuna. Zordunak bere ondareko ondasunekin bakarrik
erantzungo du, baina ondasun guztiekin eta bakoitzarekin erantzungo du:
bere obligazioak betetzeko, dituen baliabideak atxikitzen dira eta, zorrak
indarrean segitzen duen bitartean, aurrerantzean izango dituenak. KZko
1.911. artikuluak ez du baztertzen ondasun edo eskubide bat ere
erantzun beharretik. Baina ordenamenduko beste xedapen batzuk
arduratzen dira zordunari bizitzeko beharrezkoak dituen gutxieneko
baliabideak gordetzeaz (duintasunez bizirik irauteko) eta bere jarduera
profesionala egikaritzeko, nahitaezkoak dituen instrumentuak izan ditzan
bermatzeaz (gerora hartzekodunarentzat onurazkoa gerta baitaiteke).
Dena den, diru kopuruak edo ondasunak izaeraz enbargaezinak izateko,
lege mailako xedapen berezi batek hala deklaratu behar du (baldin eta
lege hori Konstituzioko galdakizunekin bat baldin badator: vid. AKEE
1983-VI-21, 1985-XI-5, 1989-VI-22 eta VII-20koak).
PZLko 605. eta 606. artikuluek, azken aukera hori aurreikusteaz gain,
ondasun enbargaezinen esparru orokor hau ezarri dute:
1. Epaitegiaren iritziz, exekutatuak eta berarekiko mendekotasunegoera batean dauden pertsonek duintasunez beren bizibidea atenditzeko
beharrezkoak dituzten ondasunak (adb: elikagaiak, altzariak, arropak…).
2. Ogibidean jarduteko beharrezkoak diren liburuak eta tresnak,
beren balioa erreklamatutako zorrarekin lotuta ez badago.
3. Soldata edo pentsioa, gutxieneko soldata gainditzen ez badute
(exekutatuarena eta ezkontidearena batuz, eta zergak kenduta).
2. Nahitaezko exekuzioa izapidetzea eta aukerak
2.1. Justiziako Auzitegien nahitaezko parte-hartzea. Betetze akzioa edo
titulu exekutiboa prestatzea
Hartzekodun partikularraren interesa asetzeko, pretentsioa edonolakoa
izanik ere (zor den gauza hartzea edo zordunaren beste ondasunekin
ordaintzea), ezin da legez kanpoko biderik erabili. “Pertsonalki kobratzen
duen” hartzekodunak eskubidea bera bidegabe burutu badu, delitua egin
du (vid. KPko 455. art., eta AGE, 2., 1992-X-27koa).
Kreditua epemugara iritsi eta ordaindu ez bada, Justiziako Auzitegien
laguntza eskatu behar da nahitaez obligazioa betearazteko, beren funtzio
berezia baita epaitzea eta epaitutakoa exekutaraztea (EKko 117.3 eta 118.
art.). Baina legezko bideetara jo behar hori exekuzio-fasera (exekuziojudiziora) bakarrik mugatuta gera daiteke, baldin eta, ase beharreko
kreditua exekuzioa atxikita daraman tituluetako batetik sortua bada.
Horretarako, PZLko 517.2.4-7. artikuluak honako titulu exekutatzaile
hauek zerrendatzen ditu, judizioz kanpokoak edo kontratuzkoak:
eskritura publikoa, Komertzio-Ganbarako korredore batek egiaztatutako
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polizak, eramaile- edo izendun tituluak eta kontuko ohartarazpenen
ziurtagiriak. Baina titulu exekutatzailerik ez duen hartzekodunak,
halabeharrez, adierazpen-judizio arrunta hasiarazi behar du, zordunaren
aurka kondenazko epai irmoa (edo arbitrajezko laudoa edo homologazio
judiziala) lortu eta horren arabera lehen instantzian epaitu duen
organoaren aurrean eta bost urteko epean exekuzioko fasea abiarazteko
(PZLko 545.1 eta 2. art.).
Aipamen berezia zor zaie kanbio-prozedurari eta prozedura monitorioari. Bi
prozedura horiek adierazpen-judizioaren eta judizio exekutiboaren tartean
kokatzen diren mekanismoak dira, eta zenbait kredituren babes
pribilegiatu gisa eratzen dira. Hala, kanbio-letra, txekea eta ordaindukoa
ez dira, jada, PZL berrian, exekuxioa atxikita daramaten tituluak. Horren
ordez, zuzenean kanbio-prozeduraren eremura eraman dira (PZLko 819827. art). Aldiz, prozedura monitorioa, aurkarapenik ez dagoenean,
diruzko zorrak –epemugara iritsiak eta galdagarriak- exekutatzeko bide
arina da, dokumentu pribatuan jasota badaude eta ez badira ‘bost miloi
pezeta’ baino kostu handiagoa dutenak (PZLko 812.-818. art).
Titulu exekutatzailerik izan ez eta adierazpen-judiziora joan beharrak,
batetik, kreditua asearaztea eragozten du, eta, bestetik, eztabaidak
hasieran zor zen prestazioa aldatzeko aukera dakar berekin.
Hartzekodunak eska dezake judizioan kondenatu dezaten zorduna hark
berak agindu zuena zuzen betetzera (betetze-akzioa) eta sortutako kaltegalerak ordaintzera (KZko 1.096. art.), eta, zenbaiten ustez, berari komeni
zaionaren arabera, eta, sistematik ondorioztatzen denez, hasierako
prestazioa ezinezko bihurtu edo txit pertsonala bada, adierazpenjudizioan zuzenean eska dezake prestazioaren balioa dirutan eta
sortutako kalte-galerak ordaintzera kondenatu dezaten (vid. KZko 1.101
eta 1.150. art.). Bestalde, obligazioa elkarrekikoa bada, ase gabeko
hartzekodunak aukeratu dezake, edo obligazioa betetzea eskatu, edo
obligazioa suntsiarazi, kasu bietan, gainera, kalteak eta interesak
ordaintzea galdatuz (KZko 1.124.II. art.). Edonola ere -hau azpimarratu
egin behar da-, litis edo auziko gorabeherek eta, bereziki, frogen emaitzek
zehaztuko dute kasu bakoitzean emango den kondenazko epaiaren
edukia. Epaileak, azkenean, ebatz dezake betetzea eskatu den jatorrizko
prestazioa bidegabea edo ezinezkoa dela, eta, horren ondorioz,
prestazioak dirutan balio duena ordaintzeko agindua eman; eta
alderantziz, obligazioa suntsiaraztea eskatzen bada ere, ebazpen
judizialak prestazioa betetzeko epe berria ezar dezake (1.124.III. art.), eta,
beti, konpondu beharreko kalterik badagoen ala ez erabaki. Esan
beharrik ez dago exekuzioko izapideetan kontuan hartuko dena epaiak
ebatzitakoa izango dela (zordunak agindu zuena eta titulu
exekutatzailerik ez duen hartzekodunak eskatu duena kontuan izan
gabe).
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2.2. Obligazioak exekutaraztea. Exekuzio espezifikoa eta baliokide
bidezkoa
Exekuzio espezifikoa edo in natura eta (prestazioak dirutan balio duena
kontuan hartuz) baliokide bidezko exekuzioa bereizteko, nahitaezko
exekuzioaren azken emaitza hartzen da kontuan: espezifikoa da,
hartzekodunak zor zaion prestazioa bera lortzen badu (esaterako,
higiezina edo salerosketako salneurria entregatzea), eta baliokide
bidezkoa da, hark azkenean hasierako prestazioaren ordez diru kopuru
bat (teknikoki aestimatio rei deritzo, hots, prestazioaren balioa) jasotzen
badu.
Noski, exekuzioak prestazioa bera betetze aldera joko du, posible den
heinean; dena den, in natura exekutatzeko aukera zapuzten den bezain
laster, ematerik egitea ezinezkoa delako edo portaera egitera inor behartu
ezin delako, prestazioak (eta, hala dagokionean, kalte-galerek) dirutan
balio duen zenbatekoa lortzera bideratuko da prozedura.
Kodeak gaiari eskaintzen dizkion arauetatik ondoriozta daiteke irizpide
hori, alegia, baliokide bidezko exekuzioa izaeraz ordezkoa dela (vid. 1.101.
eta 1.106. art.; AGEE 1990-XII-12 eta 1993-I-25ekoak); dena den, arau
horiek, lehenik, hartzekoduna in natura asearazteko aukerak agortzen
saiatzen dira, obligazioa zordunaren lepotik betetzeko eta haren kontura
exekutatzeko aukerak aurreikusten baitituzte (vid. 1.096, 1.098 eta
1.099. art.). Prozedura Zibilari buruzko Legeak epaiak exekutatzeko
aurreikusitako sisteman ere, exekuzio espezifikoak du lehentasuna,
geroago ikusiko dugunez.
A) Diruzko prestazioak exekutatzea. Tituluak aginduta –epaiak
edo kontratuak-, zenbateko zehatza eta likidoa (eragiketa matematiko
hutsen bidez kalkula badaiteke eta, kontuan izanik ezen, lehen auzialdiko
epaia eman denetik guztiz exekutatu arte, legezko interesa, bi puntu
gehituta, sortu duela) ordaindu behar bada, PZLko 551. artikuluak zera
xedatzen du: Epaitegiak autoa emango du, bidezkoa bada, eta exekuzioa
agindu eta obligatuari jakinaraziko dio, exekuziozko demandaren kopia
bat emanez. Demandatuak mementoan ordaintzen ez badu (ordaintzen
badu, exekuzioa bukatzen da: PZLko 583.1. art) eta zorraren kantitatea
judizialki kontsignatzen ez badu, haren ondasunak bahituko dira, zorra
eta kostuak ordaintzeko adina lortzearren (PZLko 581.1. art).
Bestalde, demandatuarenondasunetatik, xedagarriak direnen
gainean ezarriko da bahitura (exekutatzaileak seinalatutakoak,
exekutatuak adierazitakoak edo instituzioen laguntza dela medio
aurkitutakoak, PZLko 549.1, 589. eta 590. art). Bahitutako ondasun
horiek, azkenean, beste hirugarren batenak balira, jabetzahirugarrengotzaren bidez aska litezke (PZLko 595-604. art). Bahitzeko
ondasunen artean aukeratzeko, exekutatzen errazenak direnak
hautatuko dira, baita exekutatuarentzat sakrifizio gutxien dakartenak
ere, helburua betiere izanik gehiegizko bahitura ekiditea izango da (PZLko
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592.1 eta 584. art). Ondasunok zehazteko zailtasunik balego, legegileak
ordena bat ezartzen du: 1) ondasun edo eskubide likidoak edo berehala
likidatzeko modukoak (dirua, balore kotizagarriak, kontuak, bitxiak…); 2)
beste ondasun higigarriak, higiezinak eta soldatak; 3) epe luzera
exekutatzekoak diren eskubideak, kredituak eta baloreak (PZLko 592.2.
art). Bahitura existituko da epaitegiak ezartzen duenetik, baina ez ditu
hirugarrenak kaltetuko bahituraren eraginkortasunerako bermeak ezarri
arte (oharpena, gordailua, administrazio judiziala edo atxikitzeko ordena
(PZLko 621.-633. art).
Bahiturak eginda, kredituaren balio nominalari erreparatuz,
exekutatzaileari zuzenean emango zaizkio bahitutako ondasun likidoak
eta berehala likidagarriak (dirua, balore kotizagarriak, dibisak edo
saldoak, PZLko 634. art). Beste guztiak, mementoan likidoak ez direnak
edo berehala likidagarriak ez direnak, diru bihurtuko dira alderdiek
adostutako eran. Akordiorik ez badago, espezializatutako pertsonak edo
entitateak egindako salmenta erabiliko da bihurketarako, edota enkante
judiziala, haren prezioa ezarri eta gero (akordioz edo balioespenez, PZLko
637. art). Enkantea bukatuta, aurkarapenik ez badago, exekutatzaileari
bere kreditua asetzeko behar adina emango zaio, eta soberan gelditzen
dena exekutatuari itzuliko zaio (PZLko 654. art).
B) Diruzkoak ez diren prestazioak exekutatzea. Epaiak
jasotako kondena zerbait egitea edo ez egitea balitz, edo zerbait nahiz
zenbateko ez-likido bat ematea, exekuzioa bideratzen duen autoan
zordunari galdatuko zaio epaia hark berak betetzea (PZLko 699.I. art).
Ohartaraziko zaio, halaber, ez betetzeak dakarzkion ondorioez (isunak
zein beste premiamendu pertsonaleko neurriak), eta, hala ere betetzen ez
badu, betiere aurrez eskatuta, zor nagusia eta exekuzioko kostuak
bermatzeko adina ondasun bahitzea aginduko da (PZLko 700. art.).
Kautelazko neurria da, artean, bahitura hori. Hartzekodunak betetze
espezifikoa bilatzen du, baina ez da gauzatzen. Zordunak berme nahikoa
aurkezten badu, bahitura kenduko zaio. Bermerik aurkezten ez badu eta
betetze espezifikoa burutzeko aukera agortuta badago, bahitura
exekutiboa bilakatzen da, eta prestazioaren diruzko baliokidea lortzeko
bidea zabaltzen da, diruzko prestazioen atalean esandakoaren bidetik.
Hortik aurrera, diruzkoak ez diren kondena horiek betetzeko
baliabideak, izaeraz prestazioa eta kondenatutako zordunaren jarrera
nolakoak diren kontuan hartuz, desberdinak dira:
a) Egiteko prestazioak. Kodeak zein Erritoei buruzko Legeak
kontuan hartutako portaera izaeraz suntsikorra edo txit pertsonala izatea
neurtzen dute. KZeko 1.098. artikuluak, halaber, oker egindakoa
konpontzeko aukera jasotzen du. Egitekoa txit pertsonala ez bada, eta
zordunak borondatez betetzen ez badu, exekutatzaileak, akordiorik ezean,
aukeratu ahal izango du egiteko hori hirugarren bati agintzea
(exekutatuaren lepora) edo eta kalte-ordaina erreklamatzea (PZLko 706.
art). Egitekoa txit pertsonala bada, eta exekutatzaileak betetzea nahiago
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badu, epaitegiak neurri guztiak jarriko ditu martxan exekutatuak
agindutakoa betetzeko. Urte bete igarota, oraindik bete ez badu,
baliokidea dirutan lortzeko prozedura hasiko da (PZLko 709. art).
b) Ez egiteko prestazioak. Egin behar ez zen portaera egin eta
gero, KZko 1.099. artikuluak dioenari jarraituz, egindakoa ezbetetzailearen kontura desegitea aginduko da (zerbait materiala delako,
jatorrizko egoerara itzultzea posible bada), agindutakoa betetzen ez duen
bakoitzeko, gainera (PZLko 710.1. art). Exekutatuak eragindako kalteak
ordaindu beharko dizkio exekutatzaileari eta agindutakoa behin eta berriz
urratzeari utzi beharko dio, jakinaraziko baitzaio aginte judizialaren
kontrako desobedientzia delitua egin dezakeela (KPko 556. eta 634. art).
Oker egindakoa zuzentzea posiblea ez bada eta ez betetzea errepikatu ezin
bada, kalte-ordaina dirutan lortzera bideratuko da exekuzioa (PZLko
710.2. art).
c) Emateko prestazioak. Bereizi behar dira gauza zehatzari
buruzko obligazioa edo kondena, batetik, eta gauza generikoari buruzkoa,
bestetik. Gauza zehaztu gabea edo generikoa bada, badakigu obligazioa
zordunaren lepotik betetzea eska daitekeela (KZko 1.096.II. art.). PZLko
702. artikuluak, bestalde, exekutatzailearen interesa babestu nahian,
horrek oraindik gauzak in natura eskuratzea nahi badu, haien ‘edukitza’
transmititu egiten dio zuzenean edo eta haiek merkatuan eskuratzeko
aukera, exekutatuaren lepora. Aurrekoa posible ez bada, epaitegiak
dirutan ezarriko du prestazioaren baliokidea, baita kalteen balioa ere,
halakorik balego.
Eman beharrekoa gauza zehatza izan eta behartutako zordunak
ematen ez badu (KZko 1.096.I. art.), arau prozesalak, berriz ere, in natura
betearaztearen alde jotzen du. Ondasuna higigarria bada, epaitegiak,
beste ezer baino lehen, ondasunaren edukitza exekutatzaileari
transmititzeko ahaleginak egingo ditu. Posiblea ez bada, dirutan ezarriko
da haren baliokidea (PZLko 701. art). Ondasuna higiezina bada, ordea,
epaitegiak aginduko du kondena-epaiaren arabera betetzea, eta Jabetza
Erregistroan dagozkion aldaketak egitea (PZLko 703. art). Higiezinaren
barruan dauden altzariak erretiratzeko aukera emango zaio exekutatuari,
harena edo familiaren ohiko bizilekua bada, baita handik alde egiteko
hilabeteko epea ere (beste hilabetez luzatzeko aukeraz).
2.3. Kalte-galeren ordaina exekutaraztea
Oro har, kalteak ordaintzeko akzioa egikari dezake hartzekodunak:
batetik, zordun ez betetzailearen aurkako pretentsio bakar moduan, eta
hala, lortutako kalte-ordainak jatorrizko prestazioa ordeztu eta ez
betetzeak sortutako kalteen ordaina ere biltzen du; edo, bestetik,
betearazteko edo suntsiarazteko akzioari gehitutako petitum moduan, eta,
orduan, kalte-ordainak ez du prestazioa ordeztuko, osatu baizik,
sortutako kalteak konpontzeko bakarrik eskatuko baita.
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Kalteen ordaina eskatzeko oinarri substantiboa, beti, KZko 1.101.
artikulua izango da: eragindako kalte-galeren ordainketara beharturik
daude obligazioak betetzerakoan dolo, zabarkeria ala berandutzean erori
direnak, baita edozein eratara obligazioen senaren aurka aritu direnak
ere. Kodeak, gainera, ordaindu beharreko kalteen garrantzia eta irismena
zehazten ditu (vid. 1.105-1.108. art.), doktrinan interes positibo izeneko
ideia aditzera emanez, eta esaten du hartzekoduna -ordaina jasotzeko
unean- kreditu-eskubidea zuzen bete balitz hark izango lukeen egoeran
eta lortuko lituzkeen emaitza ekonomiko berdinekin utzi behar dela (DÍEZPICAZO eta MONTÉS PENADÉS; AGE 1993-VII-1ekoa).
Alabaina, kalte-ordainaren jomuga hori bada ere, Espainiako Auzitegi
Gorenak behin eta berriz adierazten du demanda-jartzaileak alegatu eta
frogatu behar dituela obligazioa ez betetzeak sortutako kalteak; horien
zenbatekoa, arau orokor moduan, epaileak finkatuko du epaian (vid. AGEE
1993-II-18 eta VI-30, 1995-XII-28 eta 29; KZko 1.214. art.). Bukatzeko,
eta betearazteari dagokionez, bi aukera bereizi behar dira: lehenean,
kondenazko epaiak ordainaren zenbateko likidoa zehazten badu, diruzko
zorretarako aurreikusitako izapideei jarraituko zaie (vid. PZLko 360 eta
921.I. art.; AGE 1992-VI-22koa); bigarrenean, sarritan gertatzen den
moduan, ebazpenak kalte-galerak ordaintzeko kondena ezartzen badu,
gehienez ere hura kitatzeko oinarriak ezarriz, orduan, epaian jasotako
beste kondena likidoak betearaz badaitezke ere, lehenik haiek kitatu
behar dira kalte-galeren ordaina betearazteko (PZLko 713.-716. art.).

IV. EXEKUZIOKO OBJEKTUA ZABALTZEA
1. KZeko 1.111. artikuluko akzioak: izaera exekutiboa eta
legitimazio indibiduala
Zordunak bere borondatez obligazioa bete ez badu eta, gainera,
hartzekodunaren interesa betearazteko ahaleginak ere huts egiten badu
(zordunak ez duelako oraingo ondasunik), KZko 1.111. artikuluak hainbat
baliabide jartzen ditu hartzekodunaren esku, izaeraz apartekoak, zor
zaiona kobratu ahal izateko, baldin eta hartzekodunak zordunak
ondasunak izan arte itxaron nahi ez badu (kreditua preskribatu aurretik):
“Hartzekodunek, zor zaiena kitatzeko zordunak dauzkan ondasunen
atzetik joan ostean, xede beraz, azken horren eskubide eta akzio guztiak
egikari ditzakete, zordunaren pertsonari dagozkionak salbu; halaber,
aurkara ditzakete zordunak haien eskubidearen maulan egindakoak”.
Lehenengo aukerari subrogatze-akzioa deritzo, eta xedea du zordunari
jadanik dagozkion baina oraindik hark erreklamatu ez dituen ondasunak
(beraz, etorkizuneko ondasunak) bere ondarera ekartzea; bestalde,
aurkaratze-bideari deuseztatze-akzioa edo pauliarra deritzo, eta xedea du
hartzekodunaren interesa betetzea, zordunaren ondaretik jadanik
ateratako ondasunen (beraz, iraganekoen) kontura, edo, ondasunak
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berreskuratu ezin badira, aldaketa kaltegarri horretan parte hartu
dutenen kontura.
Kasu bietan, hartzekodunak, berez, zordunaren ondarearen gaineko
erabakietan eta jardueretan eskua sartzen du. Horrek argitzen du (nahiz
eta doktrinan gehiengoak pentsatu ez duela justifikaziorik) zergatik
kreditua urratu dela ziur jakitean bakarrik baimentzen duen legegileak
akzio horiek erabiltzea (“ondasunen atzetik joan ostean..., egikari
ditzakete...; halaber, aurkara ditzakete...”). Erabaki horiek, inork
zalantzan jartzen ez duenez, eraginkorragoak lirateke prebentzioz hartzeko
aukerarik balego zordunaren ondarearen kaudimenari eusteko edo
kaudimena areagotzeko. Baliabide horiek izaeraz prebentziozkoak edo
kautelazkoak dira, egiazki, XX. mendeko kodeetan (Italiakoan eta
Portugalekoan), eta Frantziako Kodearen arau-esapideak, behintzat, ez du
aukera hori baztertzen.
Aldiz, ez da eztabaidatzen zordun beraren hartzekodun bakoitzak bere
aldetik eta indibidualki egikari ditzakeela. KZko 1.111. artikulua
hartzekodunak aipatuz hasten bada ere, horrek ez du esan nahi guztiek
batera aritu behar dutenik edo jarduerarik egin ez dutenen baimena lortu
behar denik. Exekuzio unibertsaleko kasuak (konkurtsoa eta kiebra) alde
batera utzita, horietan subrogatze- edo aurkaratze-baliabideek kutsu
kolektiboa hartzen baitute (vid. AGE 1988-II-8koa), hartzekodun orok bere
exekuzio singularra bidera dezake, KZko 1.111. artikulukoari jarraituz.
Dena den, bide horiek izaeraz exekutiboak direnez, ezin ditu ezein
hartzekodunek erabili; akzioa egikaritzeko garaian, kreditu ziur,
epemugara iritsitako eta galdagarri baten titular denak bakarrik erabil
ditzake. Gainera, arau orokor moduan, aurkaratzaileak exekutatzeko
baldintzetan egon behar du; hau da, kondenazko epaia lortu edo titulu
exekutatzailea izan behar du (hala ere, vid. AGE 1992-IV-6koa). Bertan
behera uzteko baldintzapean dagoen hartzekodunak ez ditu premisa
horiek betetzen; beraz, izaera hura erasotzen ez bada, ez litzateke
bidezkoa izango akzio horiek erabiltzea haren (balizko) eskubidea
kontserbatzeko, KZko 1.121.I. artikuluak dioenaren arabera. Besterik
gabe, geroratutako (galdaezinezko) kredituaren titularraren esku ere ez
daude, nahiz eta titular horrek, epemuga aurreratu (KZko 1.129.1.
artikuluaren arabera) eta kreditua galdatuz gero, posible duen bide
subrogatzailera jo edo deuseztatze-akzioa egikaritzea.
2. Akzio zuzena eta itxurazkoa
Bi akzio horiek –subrogatze-akziotik edo pauliarretik bereizteko- helburu
didaktikoa lortzeko bakarrik ekartzen dira hona, azaltzen ari garen
benetako konponbide exekutibo bakoitzaren eremua mugatzen lagundu
baitezakete.
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2.1. Akzio zuzena eta subrogatze-akzioa (ez zuzena)
Akzio zuzena edo subrogatze-bidea erabiltzeak helburu bera du: zorra
kobratzea (beste muturrean, biek pitzatzen dute gehienetan hirugarrenen
eskaeren eraginik jasotzen ez duten obligaziozko erlazioen erlatibotasunprintzipioa). Helburutik kanpo, akzio biak elkarren aurkako azaltzen dira.
Legegileak berme hori obligazio bati lotu eta handik sortutako kredituaren
hartzekodunak bakarrik erabil dezake akzio zuzena (vid. KZko 1.552. eta
1.597. art.); horren arabera, hartzekodunak egingo du kobratzeko
eskaera, jadanik ez zordunaren aurka, baizik eta aldi berean haren
zordun denaren aurka (esaterako, errentatzaileak bere maizterrak azpian
duen maizterren aurka, horrek maizter-zordunari zor diona eskatzeko).
Bestalde, bide subrogatzailea obligazioen efektu orokorra da (KZko 1.911.
artikuluko erantzukizuna bezala, zeinaren jarraipena izan eta osatzen
baitu), eta hartzekodun betearazle orok erabil dezake; hirugarrenaren
aurka ari den hartzekodunak, kredituko bere interesa asetzea lortu nahi
badu ere, ezin du galdatu prestazioa zuzenean lortzea, lehenbizi, une
baterako egikaritutako eskubidearen titularraren (hau da, zordunaren)
ondarean sartu eta horren ondoren, zordunaren aurka egikaritu beharko
baitu exekuzioa. Horregatik, hain zuzen ere, subrogatze-akzioari akzio ezzuzena edo zeharkakoa deritzo (vid. AGE 1996-XI-25ekoa).
2.2. Itxura eta maula: deuseztasuna eta hutsaltzea
Komeni da bereiztea itxura-akzioa eta hutsaltze-akzioa edo pauliarra.
Hartzekodunak, bien bidez, jadanik zordunaren ondarean agertzen ez
diren ondasunen kontura aseko du bere eskubidea. Ikuspegi horretatik
osagarriak badira ere, beren premisak, izaera eta irismena erabat
desberdinak dira.
Ondarea fikzioz edo itxuraz bakarrik eskuz aldatuz burutzen da itxuraakzioa (esaterako, ondasunak “beste norbaiten izenean jartzea”).
Erabilitako negozio-bideak ez du benetako kausarik, eta, beraz,
titulartasuna juridikoki ez da aldatu; hau da, aldaketa hori erabat
deuseza da (1.261. art.). Baina horrek ez du eragozten sortutako itxura
suntsitu beharra. Hori da, hain zuzen, (erabateko) itxura-akzioaren
esanahia: deuseztatzea eskatzeko epea ez da preskribatzen (AGEE 1995-V19 eta VII-7koak), eta hori onartzen duen ebazpenak deklaratuko du
ondasunak eragin guztietarako --beraz, baita erantzukizuna beren gain
gauzatzeko ere-- zordunarenak direla (vid. AGEE 1991-XI-14, 1997-IV-14
eta IX-30ekoak). Itxura-akzioa, bestalde, salbuespen bidez ere baliaraz
daiteke, edo, bahituratik kanpo uzteko, baita “ondasunen titularrak”
jabetzaren gaineko hirugarrengotza eskatu eta horren aurkatutako
errekonbentzio bidez ere (AGE 1992-X-24koa).
Hutsaltze-akzioa, berriz, baliarazten da funtsezko elementu guztiak
(adostasuna, objektua eta kausa: 1.261. art.) izan eta baliogabetzeko
beste akatsik ere (1.300. art.) ez duen negozio bidez burututako esku
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aldaketa
erreala
aurkaratzeko.
Hemen
gaitzesten
dena
da
hartzekodunaren kobratzeko eskubidea zapuztu izana (1.291.3. art.), eta,
horregatik, negozioa aurkaratzeko aukera ematen zaio hartzekodunari.
Hutsaltzearen bidetik (1.290. art.) gauzatuko den azken muturreko
konponbidea da. Ondorioz, akzioak iraungitze-epea du (1.299.I. art.), eta,
aurrera ateratzen bada, hartzekodunaren alde eta horrek kobratzeko
beharrezkoa den heinean bakarrik utziko du baliorik gabe aurkaratutako
negozioa (beraz, efikazia eza erlatiboa da). Noiz edo noiz, ondasunak
babestutako hirugarrenen (kostuzko eta fede oneko eskuratzaile edo
azpieskuratzailearen) eskuetan baldin badaude, helburu hori ez da
lortuko; orduan, eta inpugnazioa aurrera ateratzen bada, maulazko
egintzan parte hartutakoek kalteak ordaindu beharko dituzte (1.295.III eta
1.298. art.; vid. AGE 1997-XII-16koa).
Berez, “hutsaltzea” deklaraziozko prozesu bananduan bakarrik baliaraz
daiteke; horregatik, “ustez” maulazkoa den egintza ezin dela aurkatu
ezingo da adierazi “salbuespen” huts bidez, eta, are gutxiago,
enbargatutako
ondasunaren
titularrak
jabetzaren
gaineko
hirugarrengotza eskatu izanari alderatutako “errekonbentzio” bidez (vid.
FERNÁNDEZ CAMPOS, aurreko jurisprudentziari buruz, eta AGE 1998-IV27koa -ALMAGRO NOSETE-, “exekuzioko intzidentzia” hartan erabaki
daitekeena argitzeko).
Esan beharrik ere ez dago ase gabeko hartzekodunak nahiago izango
duela bakoitzaren efektuak ikusita erabateko itxura-akzioa egikaritu. Ez
du ahaztu behar, hala ere, berak frogatu beharko duela (zantzu bidez
bederen: AGEE 1991-IV-24 eta 1994-II-7koak) kausarik ez dagoela, kausa
badagoela eta, areago, zilegia dela uste izaten baita (1.277. art.).
Auzitegiaren iritziz, itxura frogatzea lortzen ez badu, hobe du,
deuseztatzeko akzioarekin batera eta subsidiarioki, hutsaltzea ere
eskatzea akzio pauliarraren bidetik (vid. AGEE 1990-VI-7, 1995-VII-7 eta
1997-V-30ekoak).
3. Subrogatze-akzioa
3.1. Kontzeptua eta esanahia
Subrogatze-akzioa zera da: KZko 1.111. artikuluak hartzekodunei
aitortutako boterea edo ahalmena, kobratzeko beste modurik izan ez eta
beren zorduna ordeztuz horri dagozkion izaeraz ondareko eskubideak eta
akzioak, egikaritzen ez dituenak, egikaritzeko.
Kontzeptuaren barruan dagoenez, botere edo ahalmen hori ez da, berez,
hartzekodunek beren zordunaren edo hirugarrenen aurka duten
pretentsio edo akzio berri bat; izan ere, hartzekodunek geldirik dagoen
zordunaren lekua hartu eta horren akzioak eta eskubideak beren
interesean egikaritzeko aparteko legitimazioa da. Zordunak berak bere
eskubidea besterendu badu, ezin da ordezpenik egin (hartzekodunek,
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orduan, aurkara dezakete besterentzeko egintza hutsaltze-akzioa
egikarituz edo eska diezaiokete Epaileari ukoak berei kalterik ez sortzea:
vid. KZko 1.001. eta 1.937. art.).
1.111. artikuluko hitzen arabera, zordunak bere edukitzan dituen
ondasunei esetsi ostean bakarrik irekitzen zaie subrogatze-bidea
hartzekodunei; orduan, pentsa liteke fruiturik eman ez duen exekuzioa
egiten saiatu izana premisa dela. Hala eta guztiz ere, ulertu behar da
hartzekodunak nahikoa duela bere kreditua betearazteko moduan egotea,
jurisprudentziak aukera ematen baitio subrogazioz martxan jarritako
prozeduran bertan kaudimen-gabezia (bere zordunak, ordaintzeko beste
ondasunik ez duela) frogatzeko. Gainerakoan, subrogatze-bidea izen
hutsean ez uzteko, ezinbestekoa da onartzea KZko 1.111. artikuluan
kaudimen-gabeziako egoera eta zenbait eskubide eta akzioren titular
izatea bateragarriak direla, azken horietatik subrogazio bidez egikaritu
nahi direnekin, behinik behin. Ildo horretan, bietako bat: edo PZLko
1.447. artikuluko zerrendak (ondasun bahigarriak eta jarraitu beharreko
ordena, berehala burutu ezin diren kredituak eta eskubideak barne) bide
subrogatzailean egikari daitezkeen eskubideak eta akzioak kanpoan uzten
ditu, edo, bestela, kzko 1.111. artikulu bereziak ahalmena ematen dio
hartzekodunari, bere interesa asetzeko, agindu bietan aipatutako
eskubideak baliaraziz, nahi duen modua aukeratzeko: a) eskubideak eta
akzioak enbargatu, horiek gero (egikaritzeke utziz) hirugarren bati
besterendu eta lortutako salneurriarekin kobratzeko, edo hartzekodunak
berak hartu eta nomine propio egikaritzeko; b) eskubideak eta akzioak
subrogazioz egikaritu, horren emaitza zordunaren ondarean sarrarazteko.
KZko

Baina, azken bide hori aukeratzen badu ere, ez legoke sobera, kautelaz
bederen, egikaritzeko eskubidea ere enbargatzea. Eskubidearen titularrari
epaitutako
gauzaren
efektua
zalantzarik
gabe
iristarazteko,
hartzekodunak nahikoa du akzioa debitor debitoris delakoaren aurka obligatua denez- egikaritzeaz gain, bere zordunaren aurka ere egikaritzea.
Dena den, subrogatze-akzioa egikaritzeak ez ditu berak bakarrik
geldiaraziko zordunak bere eskubidearen gain dituen xedatzeko
ahalmenak. Eskubidea enbargatuz, auziko emaitzara lotzea lortuko da.
3.2. Eremua eta efektuak
Kzko 1.111. artikuluak subrogatze-uziaren objektua zein den adierazten
du: zordunaren eskubide eta akzio oro, pertsonari berez atxikitakoak izan
ezik. Hasteko, eskubideak edo akzioak hartzekoduna ekonomikoki ase
badezake, subrogatzeko aukeratik ez da baztertuko. Horren ondorioz, ase
gabeko hartzekodunak beste mota batzuetako kreditu-eskubideak eta
akzio
zein
ahalmenak
(errebindikatze-akzioa,
hitzartutako
atzeraeskuratzea: vid. 1.512. art.) jar ditzake martxan, baldin eta horiek
aurrera ateratzeak zor zaiona kobratzeko itxaropena (neurri batean
behintzat) areagotzen badu.
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Dirudienez, hartzekodunak kobratzeko duen interesa asetzeko balio ez
dutenez, izaeraz ondarezkoak ez diren eskubideak eta akzioak (eskubide
politikoak eta nortasun-eskubideak) ez dira sartzen subrogatze-akzioaren
eremuan. Gainera, ondasun horiek baztertutzat jo behar dira legezko
salbuespenaren indarrez: zordunaren pertsonari atxikitakoak dira.
Atxikitasun (eta enbargaezintasun) hori dela eta, hartzekodunak ez du
ahalmenik izango bere zordunari dagokion mantenu-eskubidea edo
izaeraz familiakoak diren beste eskubideak egikaritzeko, baina jadanik
sortutako pentsioak erreklamatzeko, bai (vid. KZko 151. art.). Dena den,
kasu horiek alboratuta, legezko formula (ulertzeko errazagoa, azaltzeko
baino: LACRUZ) autoreek erabilitako beste esapide batzuen bidez
adierazten da, horiek ere irekiak eta zabalxeagoak, subrogazio-bidetik
kanpo utzi nahi baitute: egikaritu aurretik, lehenik zordunari bakarrik
dagokion interes moral edo barne-barnekoa dagoen ikustea eskatzen duten
eskubide edo ahalmen oro, esate baterako, dohaintza deuseztatzea esker
gaiztoa egon delako (DÍEZ-PICAZO eta GULLÓN; KZko 648. art.).
Subrogazioz jarduteak arrakasta izan eta berehala sortutako efektuei
dagokienez, azpimarratu behar da ezen akzioa egikaritu izanaren
emaitzak ez duela hartzekodunaren interesa zuzenean asetzen;
eskubidearen titularraren ordez aritu eta lortutako emaitza,
jurisprudentziako formula zaharraren arabera (AGE 1991-X-13koa),
zordunaren ondarearen onurakoa izango da. Subrogazioz aritu izanak ez
du inolako lehentasunik ematen zordun beraren beste hartzekodunek
baino lehenago kobratzeko (AGE 1996-XI-25ekoa). Subrogatze-akzioaz
lortutako emaitza zordunaren esku egon ostean, nahitaez betearazteko
dauden arau orokorrak aplikatuko dira. Arau horien (edo eskubide
hobeari buruzko hirugarrengotza arautzen dutenen) arabera, subrogazioz
aritutako hartzekodunaren interesa emaitza harekin asetzen ez bada,
subrogatze-akzioa egikaritzeak sortu dizkion gastuak ordaintzea eska
diezaieke hartzekodun horrek onurarik lortu duten beste hartzekodunei.
4. Hutsaltze-akzioa edo pauliarra:
4.1. Kontzeptua eta legezko trataera
Hutsaltze-akzioa edo pauliarraren helburua, obligazioen efektu orokorra
denez, nagusiki, honako hau da: KZko 1.111. artikuluak hartzekodunei,
kobratzeko beste modurik ez badute, aitortzen dien boterea edo ahalmena,
beren zordunak beren eskubidearen maulan egindako egintzak
aurkaratzeko.
Aurkaratzeko ahalmena hartzekodunei emateko orduan, legegileak, labur
bada ere, baimendutako jardueraren inguruak edo premisak ezartzen
ditu: a) hartzekodunak ondasunei esesten die; b) zorduna kaudimenik
gabea da; eta c) zordunak egintzak burutu ditu bere hartzekodunen
maulan.
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Zehazteke geratzen dira zein diren maulazko egintzaren (inpugnazioaren
objektuaren) gakoak eta aurkaratze-akzioaren erregimen eta ondorioak.
Beste ordenamenduek (esaterako, Italiako KZko 2.901-2.904. artikuluek
hutsaltze-akzioaren premisak eta efektuak xehatzen dituzte) uzten ez
dituzten hutsune horiek osatzeko, legegile espainiarrak kontratuak
hutsaltzeari buruzko araudi orokorrera (1.290-1.299. art.) joatera
behartzen gaitu.
KZko 1.111. artikuluko aurkaratze-ahalmenaren eta hutsaltze-bidearen
diziplina horren arteko zubia, izan ere, 1.291.3. artikuluak ezarri du,
adierazten baitu ezen, hartzekodunek zor zaiena kobratzeko beste modurik
ez dutenean, haien maulan egindako kontratuak hutsaltzeko modukoak
direla. Ohartarazi behar da ezen, lotura egiteko garaian, kzko 1.111.
artikuluak ezarritako inpugnazioaren funtsezko bi premisak (maula eta
kaudimen-gabezia) berriz aipatu, eta 1.294. artikuluak adierazten duela,
beste hitzekin baina, hutsaltze-akzioa izaeraz subsidiarioa dela kaltetuak
kaltearen ordaina lortzeko legezko beste baliabiderik ez badu. Kasu
horretan horren beharrik ez dagoela uste ez bada behintzat, ulertu behar
da eranskin hori kaudimen-gabeziaren betekizuna edota akzioa izaeraz
exekuziozkoa izatea azpimarratzeko dela (vid. AGE 1995-X-3koa; AGE
1998-IV-14koak kaudimen-gabeziaren betekizuna eta subsidiariotasuna
berdintzat jotzen ditu, 1989-III-16koa oinarritzat hartuz); bi ideia horiek,
jada azaldu denez, KZko 1.111. artikuluak berak adierazten ditu (vid.
AGEE 1992-V-27 eta 1994-XII-5ekoak).
Aurkaratzeko ahalmena eta bera egikaritzeko ezarritako bidea bereizi
gabe, jurisprudentziak (AGE 1940-VII-12koaren sistematizazioa zati
batean errepikatuz: CASTÁN), deuseztatze-akzioak arrakasta izateko, lau
inguruabar eskatzeko ohitura du (AGEE 1989-XII-7 eta 1993-XII-14 -RA,
9.885 zk., 1997-XI-28 eta XII-31koak): a) kreditua egotea; b) zordunak
hirugarrengo bati ondarezko onura emanez egintza edo kontratu bat
egitea; c) zordunak hartzekoduna kaltetzeko edo haren akziotik
ondasunak kanporatzeko asmoz egitea xedatzeko egintza hori; d)
hartzekodunak bere kreditua kobratzeko beste modurik ez izatea.
Gainera, Espainiako Auzitegi Gorenak, gehienetan, helegileari
gogorarazten dio ezen inguruabar horiek guztiak egitatezko arazo hutsak
direla, frogak balioesterakoan hain zuzen auzialdiko Salak erabaki
beharrekoak; beraz, iritzi hori kasazioan errespetatu egin behar da, baldin
eta egitatezko edo zuzenbidezko errakuntzak epaileak hutsegitea egin
duela islatzen ez badu (AGEE 1989-III-16, 1991-I-18, 1992-V-27, 1993-X28, eta 1997-XII-1, 16, 24 eta 31koak).
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4.2. Aurkaratzearen oinarriak. Kaudimen-gabezia eta maula
4.2.1. Aurkaratze-uziaren subsidiariotasuna?
Deuseztatze-akzioa edo pauliarra ezin da egikaritu zordunaren maulazko
(maula premisa da 1.111 eta 1.291.3. artikuluen arabera) edozein
jardueraren aurka; gerora egiaztatuko denez, hartzekodun baten
kobratzeko pretentsioa zapuzten duen egintzaren aurka bakarrik egikari
daiteke (zorduna kaudimen-gabezian jartzen duelako, hau da,
hartzekodunen aurrean erantzuteko behar adina ondasun gabe: 1.111
eta 1.291.3. art.).
Betekizun biak gutxi-asko nabarmenarazi ondoren (AGEE 1989-III-16 eta
1992-XI-26koak), hirugarren betekin bat gehitu behar da: egikaritzen den
akzioaren “subsidiariotasuna” (vid. KZko 1.294. art. eta AGEE 1989-XII-7
eta
1992-IV-6koak).
Aurreko
kaudimen-gabezia
eta
oraingo
subsidiariotasuna (azken erremedioa) gauza bera dira, zordunaren
ondasunak baliarazteaz aparte hartzekodunaren “kaltea ordaintzeko
beste legezko baliabiderik” ez baitago -berme berezirik izan ezean-;
zordunak ondasunik (kaudimenik) ez badu, kaudimen-gabezia dago eta,
subsidiarioki, hutsaltzea eska daiteke (vid. AGE 1993-XII-14koa -RA, 9.885
zk.); ondasunik balego, berriz, zordunak badu kaudimenik, eta, beraz,
hartzekodunak ezingo du baliabide subsidiarioa erabili (vid. AGE 1993-XII14koa -RA, 9.884 zb. eta AGE 1997-XI-15ekoa).
Subsidiariotasunak zentzurik izan dezake,
(kaudimen-gabeziari)
erantsitako betekizun autonomo moduan, baldin eta solidarioki
obligatutako batzuk (zordunak edo fidatzaileak) baleude, horietako
batzuen
ondasunekin
kobratzeko
aukerak
eragotziko
bailuke
demandatutako (eta kaudimenik gabeko) zordunaren maulazko egintzak
hutsaltzeko akzioa egikaritzea; baina jurisprudentziak erabaki du ezen,
kasu horietan ere, hutsaltzearen premisak (aukeratutako zordunaren
kaudimen-gabezia eta maula) osatzen direla, besteei kobra badakieke ere
(vid. AGE 1995-X-3koa; bestelako iritzia, “subsidiariotasuna” baliaraziz:
AGEE 1997-IX-15 eta XI-28koak). Egia da argitu beharra dagoela zer
aukera dituen Irabazpidezko erregimenera menderatutako ezkontide baten
hartzekodunak kitatzeko kapitulazioei erantzuteko, baldin eta
ezkontideek adostuta, irabazpidezko erregimena utzi eta ondasunak
banantzekora aldatuta, ondasun komun guztiak zordun ez den
ezkontideari esleitzen bazaizkio; hala ere, horrek ez du justifikatzen
betekizun horren autonomia. Egia da aurreko hartzekodun horrek
baduela legezko babes berezia: izan ere, beste ezkontideari esleitutako
ondasunak baliaraziz, kobratzeko ahalmenari eutsiko dio (KZko 1.317.,
1.401. eta 1.402. art., eta HEko 144.2. art.), eta, beraz, ez du
legitimaziorik kalterik sortzen ez dioten kapitulazioak aurkaratzeko.
Baina, era berean, esan daiteke ezin duela hutsaltzerik eskatu, berez eta
haren aurrean zorduna ez baita kaudimengabea. Bide horrek babesten ez
dituen hartzekodunek (alegia, kapitulazioak eman ondorengoek edo zor
pribatiboa dutenek), berriz, erabil ditzakete itxura-akzioko eta
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deuseztatze-akzio edo pauliarreko konponbide komunak, hurrenez
hurren, itxuraz egindako edo hartzekodunen maulan emandako
kapitulazioak deuseztatzeko edo hutsaltzeko, betiere dagozkien
betekizunak betez (vid. AGEE 1990-VII-9, 1992-VI-15 eta XI-7, 1994-X-13,
1997-VII-17 eta XI-7koak).
4.2.2. Kaudimen-gabezia eta maula frogatzea
Kaudimen-gabezia, Kodearen esanean, zordunak bere hartzekodunei zor
diena ordaintzeko behar adina ondasunik ez edukitzea da. Subrogaziobidean bezala, maulazko negozioa aurkaratzeko prozeduran bertan
kaudimen-gabezia (zordunak baliabiderik ez duela) frogatzea onartu behar
da (vid. AGEE 1991-VI-18, 1992-IV-6, 1994-VI-2, 1997-VII-17 eta XI7koak). Gainerakoan, jurisprudentziak ulertzen duenez, kaudimengabezia dago baldin eta betekizuna bigundu eta, ondasunik egon
badaiteke ere, ezagutzen badira maulaz eskualdatutako ondasunak edo,
zordunak ondasun batzuk badituela egiaztatuta ere, bere esku geratu
diren ondasunen balioa zorra estaltzeko nahikoa ez bada (vid. AGEE 1992IV-6, 1993-X-28, 1994-VI-2, VI-28, X-31, 1997-VII-17 eta XI-7koak).
Betekizuna bete dela egiaztatzeko beharraz ari dela, doktrinak ulertzen
du nahikoa dela frogatzea ondasunei esesten zaiela, nahiz emaitzarik ez
lortu (agian beste hartzekodun batek ere), eta baldintza horri gehitzen dio
zordunak beste ondasunik ba ote duen ez jakitea eta, gehienez ere,
Jabetza Erregistroak ziurtatzea ez dagoela zordunaren izenean
inskribatutako ondasunik (ALBALADEJO).
Maularen betekizunak ere, zeinak jatorrian kaltea eragiteko asmoa edo
gogoa aditzera eman nahi baitu (animus nocendi), malgutze (edo
objektibizatze: AGE 1993-X-28koa) prozesua jasan du, hain zuzen, maula
badagoela ikusteari eta frogatzeari dagokionez. Autoreak nahiz
Auzitegiak, horrenbestez, aski dute galdatzearekin, ez hain zuzen ere
animus hura, baizik eta zordunak egindako egintza bidez hartzekodunei
kaltea eragiteko kontzientzia izatea nahikoa dela (scientia damni: AGEE
1992-II-13, 1993-XII-14 -RA, 9.885 zb., 1995-IX-4 eta 1997-XII-1ekoak);
eta, zorduna, nahitaez, jakitun eta kontziente da baldin eta badaki bere
zorrak estaltzeko behar beste ondasunik gabe geratzen dela (vid. AGE
1992-IV-6koa). Gainera, zenbait egintza aurkaratzeko, legegileak froga
horretatik salbuesten du hartzekoduna, eta maula-presuntzio zehatzak
ezartzen ditu. Dohaintzen efektuei eta mugei buruz, KZko 643.II.
artikuluak zera ezartzen du: “dohaintza egitean, dohaintza-emaileak
aurrez dituen zorrak ordaintzeko behar beste ondasunik gordetzen ez
badu, hura hartzekodunen maulan egin dela usteko da” (AGE 1989-III31koa); eta kontratuak hutsaltzeari buruz, KZko 1.297.I. artikuluak, beste
xehetasunik gabe, zera dio: “doako tituluz besterentzeko, zordunak
egindako kontratu oro hartzekodunen maulan egin dela usteko da” (AGEE
1991-XII-12 eta 1992-VII-2koak).
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Maula iuris et de iure (AGEE 1991-I-18 eta 1993-II-16koak) susmatzen den
(hartzekodunen kaltetan egindako) ongintzako negozio horietatik
harantzago, zordunaren ondareko zenbait xedatze-egintza aurkaratzen
dituenaren alde egiten du legegileak, hala inguruabar berezietan egindako
kostuzko kontratuak maulazkoak direla iuris tantum dagoela joz, nola,
ordainketa jakin batzuk hutsltzeko modukoak direla jotzeko, kaudimengabeziako egoera eta egiteko garaian galdagarriak ez direla (maula
barruan darama) frogatzea bakarrik eskatuz (vid. 1.292. art.).
Lehenengoei buruz, KZko 1.297.II. artikuluak zera xedatzen du: “kostuzko
besterentzea egin duten pertsonen aurka, aurrez, edozein auzialditan,
epai kondenatzailea edo ondasunak bahitzeko agindua eman bada,
besterentze horiek ere maulazkotzat joko dira” (vid. AGE 1994-XI-28 eta
KPko 257.I.2. art.). Bestalde, AGE 1997-XII-16koak -AGE 1994-XI-28koa
aipatuz- adierazten duenez, “KZko 1.297. artikulua ez da itxia; alegia, ez
du esan nahi hartzekodunen maula behar bezala egiaztatutako beste
egoerak jasotzea baimentzen ez duenik”.
4.3. Hutsaltzeko modukoak diren egintza eta kontratuak
Badirudi Kodea itxiz doala deuseztatze-akzio edo pauliarraren esparru
objektiboa; izan ere, lehenik, egintzak aurkaratzeko aukera aipatzen du
(1.111. art.); gero, kontratuak hutsaldu daitezkeela esaten du (1.291.3.
art.) eta, bukatzeko, adierazten du doan besterentzeko edozein eta kostuz
besterentzeko hainbat kontratu (1.297. art.) efikaziarik gabeak direla.
Aniztasun terminologiko horrek zerikusia du, batetik, agindu bakoitzaren
testuinguru edo sistematikarekin (KZko 1.111. artikulua, obligazioei
buruzko araudi orokorrean kokatzen da; beste biak, berriz, kontratuen
inefikazia mota baten araudi berezikoak dira) eta, bestetik, aurkaratzea
ahalbidetzea (1.111 eta 1.291.3. artikuluen funtzioa) eta maula
frogatzetik askatzea (1.297. artikuluaren xedea) bereiztearekin.
Berez, zordunak egindako egintza oro aurkara dezake hartzekodunak,
kontratuak izan nahiz ez, besterentzea egon nahiz ez, baldin eta zorduna
hartzekodunaren eskubidearen maulan aritu bada eta horiek kobratzeko
beste modurik ez badute (1.111. art.). Gehienetan, zordunak egindako
kontratuak aurkaratuko dira, baldin eta premisa horiek bildu badira,
kontratuak orduan hutsaltzeko modukoak baitira (1.291.3. art.); baina
horrek ez du esan nahi hartzekodunak kontratuak ez diren beste egintza
mota batzuk aurkara ezin ditzakeenik (hain zuzen ere, hutsaltzearen
eskema erabiliz, ez baitago efikazia ezaren eredu aproposagorik helburua
lortzeko). Legegileak berak ad hoc agindu bat jartzen du kaudimenik gabe
dagoen
zordunak
egindako
ordainketak
(egiterakoan
zorduna
betearaztera bultzatu ezin den obligazioen kontura badira: 1.292. art.)
hutsaltzen errazteko. Jurisprudentziak ere badu zehazki kontratuzko
portaerak ez diren jarduerak aurkaratutako kasuen berri: irabazpidezko
legezko kuotari eta usufruktuzko seniparteari uko egitea (AGE 1991-XI27koa).
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Amaitzeko, kontuan izan behar da arazo desberdinak direla egintza
aurkaragarriak mugatzea eta, zenbait aurkaratzetan, maula frogatzeko
erraztasunak ematea edo frogatu beharrik ez izatea. Azken zentzu hori du
1.292. artikuluak, zeinaren arabera galdaezin diren ordainketak
(baldintzapeko zorrak eta zor epedunak, edo obligazio moralen kontura
egindakoak) maulazkoak direla uste izango baita, eta, bereziki, 1.297.
artikuluak, zeinaren arabera besterentzeak ere maulazkoak direla uste
izango baita, jadanik adierazi denez. Gauzak horrela, aipatutako
ordainketa
eta
besterentze
horietatik
harago,
hartzekodun
aurkaratzaileak frogatu behar du gaur egun zehaztutako neurrian maula
badela (vid. AGEE 1985-V-29, 1991-VI-18 eta 1997-XII-16koak). Alabaina,
inpugnatzeko aukera ez du agindu horien eremuak bakarrik erabakitzen
(vid. AGE 1994-XI-28koa). Horrela, esate baterako, hartzekodunen maulan
egindako gehienezko hipoteka eratzeko kontratua hutsaldu daiteke (AGE
1988-III-28koa).
4.4. Legitimazio aktiboa eta pasiboa
Hartzekodun aurkaratzaileari dagokionez, jadanik azpimarratu izan
denez, KZko 1.111. artikuluko akzioak, izaeraz exekuziozkoak baitira,
egikaritzeko unean galdagarri izan eta exekutatzeko baldintzetan dagoen
kreditu baten titular den hartzekodunaren esku bakarrik daude (vid. AGE
1992-IV-6koa). Orain, logikaz, zera gehitu behar da: aurkaratutako
egintza baino lehenago sortutako kredituaren hartzekodunak bakarrik
alega dezake bere eskubidearen maulan aritu dela zorduna (ondorengo
hartzekodunek ondarezko bermea jadanik gutxituta jasotzen dute:
obligazioa betetzeaz oraingo ondasunek erantzungo dute eta, halakorik
balego, etorkizunekoek ere bai). Baina, hutsaltze-akzioa lehenengoen
esku dagoen ahalmen naturala izanik (AGE 1997-V-6koa: Ogasunaren
kreditua bazen, dohaintza egin zenean, berehala galdagarria izan ez eta
kuantifikatu gabe bazegoen ere), jurisprudentziak ez du baztertzen
ondorengo hartzekodunek ere hura erabiltzea, kasu bakoitza zehazki eta
dituen berezitasunekin aztertu behar dela uste badu ere, batik bat maula
egiteko asmoa ondoren ziur sortuko den kredituaren arabera dagoen
kasuetan (vid. AGEE 1988-III-28, 1993-XI-11, 1994-VI-28 eta 1997-V28koak).
Alderdi pasiboari dagokionez, aurkaratzea, betiere, zordunaren aurka joko
da (vid. AGEE 1986-II-4koa, hura ez egoteagatik hutsaltzeko
errekonbentzioa atzera botatzen duena, eta 1995-XII-1ekoa), baina
hutsaldu nahi diren egintza edo kontratuetan parte hartu duten guztien
aurka ere bai, batez ere ondasunak eskuratu edo azpieskuratu
dituztenen aurka, horiek prozesura deituta bakarrik erabaki baitaiteke
beren eskuratzeko (kostuzko edo doako) tituluaren funtsa eta maulan
izan duten balizko parte-hartzea (konplizitatea edo fede ona). Hala,
auzikidetzako salbuespena ezingo da onartu absenteak ez badira auziko
alderdi izan (erasotako egintzatik eskubideak edo interesak sortzen badira
ere: AGE 1990-X-30ekoa), baina ezinbestekoa da transmisio-kateko maila
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guztiak, baita ondasunen azken titularra ere, auzian egotea (vid., aurka,
AGE 1993-X-28koa).
4.5. Izaera exekutiboa eta akzioa egikaritzeko epea
Hutsaltze-akzioari buruz oro har ari dela, 1.299.I. artikuluak zera dio:
hutsaltzea eskatzeko akzioak lau urte iraungo du. Xedapen horren
esapideak, zalantzarik gabe, iraungitzeko epe saihestezina jasotzen du.
Autoreen arteko iritzi zabalduenak dioenez, gainera, epea maulazko
egintza edo kontratua egiten den unean hasiko da kontatzen (vid. AGEE
1903-V-8 eta 1946-VI-26koak; HLko 37.III. art.). Aurkaratzeko epe hori
oso laburra delako, hain zuzen, deuseztatze-akzio edo pauliarraren
premisak berriro hona ekarri eta izaeraz kontserbatzailea dela esaten da,
nahiz eta KZko 1.111. artikuluan exekutatzailea dela ondorioztatzen den.
Azken boladan, hala ere, maula jasandako hartzekoduna judizialki modu
eraginkorrean babesteko, beste ideia hau finkatu da: KZko 1.299.I.
artikuluak
jasotako
iraungitze-epea
ezin
da
kontatzen
hasi
hartzekodunak akzioa egikaritzeko parada izan arte (vid. KZko 1.969.
art.). Aurreko iritzi komuna gainditu duten autoreek eta epaiek, horrekin
bat eginez, ondorioztatzen dute epea ez dela halabeharrez beti maulazko
egintza burutzeko orduan abian jarriko baldin eta kaltetutako
hartzekodunak maulazko egintzaren berri ez badu eta ez jakitea berak
arreta ez jartzearen ondorioa ez bada. Beraz, ezbaia, orain, epea
abiarazteko inguruabarrik egokiena zein den erabakitzea da. Deuseztatzeakzioa izaeraz exekuziozkoa dela alde batera utziko balitz, hartzekodun
aurkaratzaileak egintza kaltegarria egin dela jakiten duen edo jakin behar
zuen unea litzateke dies a quo delakoa; beraz, negozioa Erregistroan jaso
badaiteke, inskripzioa egiten denetik kontatuko dira lau urteak (KJANE
1992-I-30ekoa; AGEE 1993-II-16 eta 1995-IX-4koak; JORDANO FRAGA).
Baina, deuseztatze-akzioa izaeraz exekuziozkoa den bitartean (vid. AGEE
1989-I-16 eta 1992-IV-6koak), hobe da epea abian ez jartzea (inskripzioa
egon arren) hartzekodunak bere kreditua galdatzeko aukera eta
aurkaratzeko legitimazioa izan aurretik: epea, hala, hartzekodunari zor
zaiona kobratzeko ondasunik ez dagoela egiaztatu eta hark zordunaren
aurka exekuzioz joateko aukera duen egunetik hasita kontatuko da (AGEE
1990-X-29 eta 1997-XII-1ekoak; RODRÍGUEZ MORATA).
4.6. Aurkaratzea irabazteak dituen efektuak: hutsaltzea edo kalte-ordaina
Inpugnazioak arrakasta lortzen badu, egintzak kaudimen-gabezia sortu
eta zordunak hartzekodunen maulan egin duelako (berez, eskuratzailea
ere maulaz edo kalteaz jabetzeak ez du baldintzatuko inpugnazioaren
arrakasta, hutsaltzearena bakarrik baizik: vid, hala ere, AGEE 1990-VII17, 1993-XII-14 -RA 9.885 zb., 1995-IX-14 eta X-3koak), erasotako
egintza zati batean bakarrik utziko da efikaziarik gabe, hau da, urratutako
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kreditua kobratzeko beharrezkoa den heinean eta hartzekodun
aurkaratzailearen alde bakarrik (vid. 1.111 eta 1.295.I. art.). Bestela
esanda, auzian dauden ondasunak, eskuratzailearen ondarean badaude
ere, hartzekodunaren akzioak bere mende hartuko ditu zordunaren
ondarean baleude bezala (eskuratzaileak exekuzioa geldiaraz dezake
hartzekodunari ordainduz). Hutsaltzeak ez dakar inoiz berekin soberakoa
edo ondasunak zordunaren ondarera itzultzea: aurkaratzeak ez dio
onurarik ekarriko ez zordunari, ez beste hartzekodunei (ALBALADEJO).
Horren ondorioz, hutsaltzea partziala izanik eta maula jasan duten beste
hartzekodunak egonik ere, horiek berriro aurkaratu beharko dute
egintza, zor zaiena kobratzeko (MORENO QUESADA; Segoviako APE 1992-X29koa); izan ere, subrogatze-akzioa ez bezala, deuseztatzekoa bera
bultzatu duen hartzekodunaren exekuzio zuzenaren zerbitzura dago eta
hutsaltzea haren interesaren arabera bakarrik izango da.
Hala eta guztiz ere, inpugnazioaren arrakastak beti ez dakar maulaz
eskuz aldatutako ondasunen gaineko exekuzioa gauzatzea. Hutsaltzerik
ez da izango (vid. 1.295.II eta 1.298. art.) baldin eta kontratuko objektu
diren gauzak legez hirugarren pertsonen esku baldin badaude. Kostuzko
tituluz eta fede onez zordunarengandik zuzenean (eskuratzailea) edo
irabazizko edo fede gaiztoko eskuratzailearengandik (azpieskuratzailea)
jaso dutenak, horiek dira babestutako hirugarrenak. Kasu horietan,
hartzekodun aurkaratzaileari sortutako kalte-galerak ordaintzeko
obligazioak ordeztuko du hutsaltze-efektua; zeina, zordun beraren
kontura (printzipioz, kaudimenik gabea bada ere) edo, hutsaltzeak
ukitzen zituelako, edozein kausagatik hutsaltzeak eragina izatea zapuztu
dutenen (itzultzera, hots, jasotako ondasunen gaineko exekuzioa jasatera
behartutako eskuratzaileen) kontura izango baita (vid. 1.295.III eta 1.298.
art.; AGE 1997-XII-16koa).

V.
HARTZEKODUN
ANIZTASUNA
ERANTZULEA NAHIKOA EZ IZATEA

ETA

ONDARE

Hartzekodunaren interesa asetzea, hark beste berme motarik hartu ez
badu, zordunak bere aldetik betetzeko duen jarreraren araberakoa da,
beste ezer baino lehen; eta, hori gabe, nahitaez betearazteko prozedurek
duten indarraren araberakoa. Baina, nahi baino gehiagotan, interes hura
zapuztuko da zordunak ez duelako nahikoa ondasunik dituen zor guztiei
aurre egiteko. Kasu horretan, zordunak berak hartzekodunengandik
beren kredituak jaistea edota geroratzea (kentzeko eta itxoiteko
hitzarmena) lortzen ez badu behintzat, exekuzio unibertsaleko
prozedura (hartzekodunen konkurtsoa) abiaraz daiteke, eta, hala,
zordunaren ondasun guztiak (enbargaezinak kenduta) besterenduz
lortutako zenbatekoa erabiliko da asetzeke dauden kredituetako bakoitza
(pribilegiatuei lehentasuna emanez) proportzioan iraungitzeko.
Hartzekodunen konkurtsoa Kode zibilak (aspektu materialei dagokienez)
eta PZLak (prozedurazko eremuari gagozkiola) arautu izan dute, harik eta
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22/2003 Konkurtso Legea, uztailaren 9koa (indarrean irailaren 4an sartu
zen) aldarrikatu den arte. Lege horrek testu bakar batean arautzen ditu
aipatutako arauak, hartzekodunen konkurtsoaren alderdi materialak eta
prozedurazkoak.
1.
Exekuzio
konkurtsoa

unibertsaleko

prozedura.

Hartzekodunen

1.1. Kontzeptua, betekizunak eta formazko alderdiak
Kaudimen-gabezian dagoen zordunak bizi duen egoera juridikoa da
konkurtsoa, zeina zordunak bere gain dituen zor galdagarriak
erregulartasunez bete ezin dituenean gertatzen baita (KL 2.2. art):
konkurtsoa,
finean,
zordun
komunaren
ondarearen
gaineko
hartzekodunen konkurrentzia da.
Zordunaren kaudimen-gabezia ezinbesteko betekizuna da konkurtsoa
judizialki deklaratzeko, eta, Konkurtso Legearen arabera, ez da
bereizketarik egingo zorduna merkataria bada ere. Berdin tratatuko dira,
beraz, konkurtsoari dagokionez, merkataria den zorduna eta ez dena.
Konkurtsopekoa, halaber, pertsona fisikoa edo juridikoa izan daiteke,
baina salbuetsita daude, betiere, estatuaren egitura organikoa osatzen
duten Zuzenbide publikoko entitateak.
Konkurtso-deklarazioa eskatu egin behar da. Eskaera luzatzeko
legitimazioa, berriz, zordunak eta haren hartzekodunek dute. Zorduna
pertsona juridikoa bada, orduan, legitimatuak egongo dira, halaber,
kideak, bazkideak edo partaideak (KL 3. art):
a) Zordunak bi hilabeteko epea izango du, bere kaudimengabeziaren berri izan duenetik (edo izan dezakeenetik) hasita, konkurtsodeklarazioa eskatzeko. Epailearen aurrean justifikatu beharko du zorrak
dituela eta kaudimen-gabezian dagoela, eta egoera baldin bada
kaudimen-gabezia mementoan ez baina epe laburrean hala izango dela,
hori ere justifikatu beharko du. Eskaerarekin batera, justifikatu
beharreko bi alderdi horiei buruzko dokumentazio zabala entregatu
beharko du zordunak (egoera deskribatzen duen memoria, bere
ondasunen eta eskubideen inbentarioa, hartzekodunen zerrenda,
kontabilitateari buruzko txostenak –haren berri ematera behartuta
balego-…), KLko 6.
artikuluari jarraituz. Zordunak eskatzen duen
konkurtsoari BORONDATEZKO KONKURTSOA deritzo.
b) Hartzekodunak badira (edo haietarikoren bat) konkurtso-eskaera
luzatzen dutenak, beren kreditua eta haren irismena (iturria, izaera eta
balioa) frogatzen duen agiria erantsi beharko diote eskaerari (KLko 7.1.
art), baita zordunaren kaudimen-gabezia oinarritzen duen beste edozein
egintza edo datu ere (KLko 2.4. art). Hartzekodunek edo haietariko batek
eskatutako konkurtsoari NAHITAEZKO KONKURTSOA deritzo.
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Konkurtso-deklarazioa emateko eskuduntza, berriz, epaitegi jakin
batzuek dute, merkataritza-epaitegiek, hain zuzen ere [BJKOk eratu
zituen, Lege organiko baten bitartez, 2003ko ekainaren 19an]. Beste
eskuduntzen artean, haiei bakarrik dagokie zordunaren konkurtsoa
adieraztea, Legeak aurreikusten duen prozedurari jarraituz. Konkurtsoprozedura martxan jartzen denean, administrazio judiziala izendatzen da
epailearen ‘laguntzaile’ gisa. Organo kolegiatua da, eta hiru kidek osatzen
dute: abokatu batek, ekonomista batek (auditorea) eta zordunaren
hartzekodunetatik batek, hirurak epaileak izendatuta. Legeak
xehetasunez arautzen du haien estatutu juridikoa (izendapena,
ahalmenak eta betebeharrak eta ordainsaria), KLko 26. artikuluan eta
hurrengoetan, hain zuzen ere.
Konkurtsoa deklaratzeko prozedura nabarmen sinplifikatu du 2003ko
Konkurtso Legeak, aurrez indarrean zegoenaren aldean. Prozedura
nagusia ‘laburtua’ da (KLko 190. eta 191. art) eta, haren barruan,
konkurtso-inzidenteak mahaigaineratzeko aukera ere aurreikusten du
legegileak (KLko 192. artikulua eta hurrengoak). Konkurtso-prozedura
nagusia hainbat fasetan banatzen da eta konkurtsoarekin erlazionatuta
dauden hainbat gai konponduz joateko, konkurtso-intzidenteen
mekanismoa ahalbidetzen da. Prozedura arina eta malgua izateko
helburuarekin sortzen da 2003ko Konkurtso Legean aurreikusten dena:
fase komun batek ematen dio hasiera (konkurtso-deklarazioarekin hasi
eta administrazio judizialak aurkezten duen inbentarioarekin eta
hartzekodunen zerrendarekin bukatzen dena) eta akordio bat edota
likidazio bat eginez bukatzen da. Lehenengoak (KLko 99.-141. art), berdin
izanik zordunak zein hartzekodunek proposatu, zorrak murrizteko)
(balioaren erdiaren mugarekin) edo geroratzeko (bost urteko mugarekin)
konpromisoak jasotzen ditu, baita hirugarrenen ordainketak edota
bermeak eta, orobat, ordainketa burutzeko moduak eta epeak ere.
Bigarrena (KLko 142. art. eta hurrengoak), berriz, zeina akordiorik ezean
(edo akordioa bete ez bada) gertatzen baita, zordunaren ondare aktiboa
likidatzean datza, hartzekodunen kredituak dagoenarekin asetzearren.
1.2. Konkurtsoaren erregimena eta efektuak
Konkurtso-prozeduraren izaera konplexua kontuan hartuta, hemen
interesagarriak estimatzen ditugun efektuak bakarrik aipatuko ditugu:
1) Zordunaren gaineko efektuak: Zorduna, pertsona gisa, ez da
zigortzen prozedura honetan. Ez dago kartzela-zigorrik
harentzat, nahiz eta etxe-atzipenaldia aurreikusten den egoitzabetebeharra urratu egiten den kasuetarako. Printzipioz,
prozeduraren helburua da zordunak ordura arte egikaritzen
zuen jarduera indarrean mantentzea, administrazio judizialaren
ikuskaritzapean (borondatezko konkurtsoan) edota hark
zorduna ordezkatuz (nahitaezko konkurtsoan). Hala ere,
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epaileak bulego eta egoitza batzuk edo guztiak ixtea erabaki
dezake, baita enpresa-jarduera erabat edo partzialki bertan
behera uztea ere. Konkurtso-prozeduran, neurri eta efektu
bereziak aurreikusten dira, sozietateetako bazkide eta
administratzaileentzat.
2) Hartzekodunen gaineko efektuak: Banakako exekuzioak bertan
behera uzten dira, baita berme errealei dagozkienak ere, baldin
eta bermearekin grabatutako ondasunak zordunaren enpresajardueraren parte badira. Azken horiek indarrean jarriko dira,
berriz, hartzekodunak nahi badu, konkurtsoa deklaratu eta urte
betera likidazio-fasea hasi ez bada edo akordiorik ez badago.
Hartzekodunen kredituak ez dira epemugara heltzen konkurtsodeklarazio soilagatik. Akordiorik ezean likidazioa erabakitzen
bada, orduan, epemugara iritsiko dira hartzekodun guztien
kredituak. Zordunak, hartzekodunen maulan, masa aktibotik
atera izan dituen ondasunak berreskuratzeko, hutsaltzeneurriak ‘ahalbidetzen ditu legegileak, konkurtsoa deklaratu
baino lehenagoko bi urteak ere biltzen dituztenak.

VI. HARTZEKODUNENGANAKO JOKABIDE BERDINEKO
PRINTZIPIOA
(PAR
CONDICIO)
ETA
LEGEZKO
PRIBILEGIOEN "SISTEMA"
1. Bekaldura singularra eta hartzekodunen konkurrentzia
unibertsala
Kreditua babesteko sistema osatzeko, zordunaren ondasunak nahitaez
baliarazteko dauden legezko bideak azaldu ostean (exekuzio singularra
eta konkurtsokoa), zordun beraren hartzekodun batzuk edo guztiak biltzen
direnean jarraitu beharreko antolatze-irizpideak aztertzea gelditzen da.
Hartzekoduna asetzea, nahitaezko exekuzio singularraren ildotik bideratu
bada, prozeduran enbargatutako ondasunak baliarazi eta horiek
besterenduz lortutako salneurriarekin hartzekodun exekutatzaileari
ordainduz burutuko da. Hala ere, gerta daiteke zorduna konkurtsoan
deklaratu eta, horren ondorioz, exekuzio singularrarekin ezin jarraitu
izatea, hasitako exekuzio unibertsaleko prozedurara bilduko baita:
konkurtsoak duen vis tractiva delakotik, exekuzio banandurako
eskubidea (exekuzio hipotekarioa eta lan-eremuko exekuzioa: PZLko
98.1.1. eta LELTBko 32.5. art.) duten hartzekodunak bakarrik utziko dira
kanpoan. Gainera, exekuzio singular eta bananduak aurrera egin
dezakeen kasuetan, hartzekodun exekutatzaileak duen kobratzeko
eskubidea ezerezean gera daiteke, zordun beraren beste hartzekodun
batek uste badu bere kreditua dela baliarazitako ondasunen
zenbatekoarekin ase beharrekoa. Horretarako, eskubide hobearen
hirugarrengotza delakoa abiaraz dezake (vid. PZLko 634. art.), aurrez
aurre jarritako hartzekodunetatik lehenbizi nori (hirugarrengotzajartzaileari edo exekutatzaileari) ordaindu behar zaion eztabaidatzeko eta
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erabakitzeko. Hirugarrengotza jarri duenak irabaziko du, baldin eta
kobratu nahi duen kredituak pribilegiorik balu edo bere kredituak
exekutatzailearen kredituaren ondoan graduko lehentasuna badu (vid.
PZLko 613 eta 620. art.).
Exekuzio
unibertsaleko
exekuzioak,
berriz,
konkurtsopekoaren
ondasunak (guztiak) enbargatzeaz eta baliarazteaz gain, kredituak
sailkatzea biltzen du, Kode Zibilak ezarritako ordenan eta moduan
mailakatzeko eta ordaintzeko (vid. KZko 1.921. art.).
Legegileak zuzenean adierazi gabeko baina KZko 1.911. eta 1.925.
artikuluak elkartuz ondorioztatutako arau orokorraren arabera,
zordunaren hartzekodun guztiek, azkenik beren kreditua aitortu
bazaie(vid. 1881eko PZLko 1.250-1.265. art.), haren ondasun guztien
balioarekin kobratzeko eskubide bera dute.
Berdintasun-printzipio hori par condicio creditorum esapideak ematen du
aditzera, eta, kreditu guztiak estaltzeko behar adina ondasunik ez
badago, zatikizunaren legea delakoa aplikatuz gauzatuko da; horren
arabera, zordunaren aktibo guztiak pasiboa estaltzeko iristen den heinean
eta proportzio berean aseko du hartzekodun bakoitzak bere kreditua.
Alegia, ondasunak baliaraziz konkurtsopeko zor kopurua ehunetik
berrogei estaltzen bada, kreditu bakoitza ehuneko berean kobratuko da.
Dena den, gehienetan, zordunaren ondasun guztiak salduz lortutako
zenbatekoa ez da berdin banatzen, aipatu bezala. Hasteko, badakigu
exekuzio unibertsalak ez dituela konkurtsoko jurisdikziora ekartzen
zordunaren hartzekodun guztiak, ezta haren zorrak ordaintzera lotutako
ondasun guztiak ere. Izan ere, ez dira konkurtsora bilduko legez exekuzio
banandurako onura duten kredituen titularrak (hipoteka-hartzekodunak
eta lan-arlokoak). Konkurtsora deitutako hartzekodunen artean, bestalde,
par condicio delakoa ere ez da besterik gabe aplikatuko, kreditu
pribilegiatuen titularrek kobratuko baitute lehenik, eta litekeena da zor
guztia kobratzea, zatikizunaren legea hartzekodun arrunten artean
soberakina banatzeko bakarrik erabiliz (vid. 1881eko PZLko 1.290. art.).
2. Kobratzeko lehentasuna. Kreditu-pribilegio eta -prelazioak
2.1. "Lehentasuna", pribilegio eta prelazioaren efektu edo emaitza gisa
Lehentasuna edo kreditu bat kobratzeko besteak baino lehenago egotea
legegileak kredituari esleitzen dion pribilegioa da, honako bi baliabide
hauetako bat erabiliz: 1) zordunaren ondasun jakin bat edo beste kreditu
bat ordaintzera bereziki lotu gabeko ondasun bat salduz lortutako
zenbatekoarekin ordaintzeko pribilegioa aitortuz (KZko 1.922.-1.924. art.);
2)
lehentasuna emanez, pribilegio hura ez duten gainerako
hartzekodunen gainetik (vid. 1.926.I eta 1.927.I. art.) eta, batik bat, beste
kreditu pribilegiatu batekin biltzen denean. Kode Zibila pribilegioen
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hierarkia horretaz arduratzen da, gero, 1.926.-1.929. artikuluetan,
“Kredituen arteko lehentasunak” izenburutzat hartuta.
2.2. Pribilegioa kredituaren nolakotasun gisa
Pribilegioa ez da kredituari aplikatzen zaion eskubide berria edo
autonomoa; kredituaren nolakotasuna da, bera sendotzeko esleitua,
zordun bera duten hartzekodunetako batek beste hartzekodunek baino
lehenago kobratzeko.
Oro har, ezaugarri horiek azaltzen dira benetako pribilegioetan, legegileak,
kausaren arabera, hainbat kreditu nolakotasun horrekin janzten baititu;
Kodeak, bestalde, hipotekazko edo bahiturazko eskubide errealez
bermatutako kredituak ere pribilegiatutzat hartzen ditu, balioa
gauzatzeko eskubide osagarriak izan eta, bermea exekutatuz
lortutakoarekin kobratzeko ematen duten lehentasunari erreparatuz,
pribilegio soilen parekoak ez badira ere.
Kredituen pribilegioei buruz, honako hauek adierazten dira:
1. Legezkotasuna. Legegileak bakarrik du pribilegioak sortzeko
eskuduntza, eta, beraz, partikularrek egindako hitzarmenek ezin dute
kreditu-pribilegiorik sortu. Horrek ez du kentzen interesdunek negozio
bidez aipatutako bermezko eskubide tipikoak eratzeko duten aukera,
horrela jartzen baitira legeak haientzat aurreikusitako pribilegioaz
gozatzeko moduan.
2. Salbuespenezkotasuna. Pribilegio orok, zordun beraren
hartzekodunen artean diskriminazioa sortu eta par condicio creditorum
delako araua urratzen du. Legegile arruntak, horren ondorioz, behar
bezala oinarritutako eta zentzuzko kausengatik soilik ezarri beharko
lituzke pribilegioak, eta, hala, gizartearen edo gizabanakoaren balio
nagusiak burutzeko kredituak bakarrik utzi behar lituzke trataera
arruntetik kanpo. Izaeraz salbuespenezkoa izateak berak, bestalde,
pribilegioak analogiaz ez aplikatzea ekarriko du, hau da, lehentasunik ez
ematea agindu zehatzean esplizituki jaso gabeko kredituari (vid. KZko 4.2.
art.).
Gainerakoan,
pribilegio
bakoitzari
buruzko
arauak
interpretatzerakoan, kezka izango da haien muina eta helburua ez
gainditzea (vid. KZko 3.1. art.).
3. Numerus clausus. Ezaugarri horren bidez, pribilegioak izaeraz
legezkoak direla zehaztu nahi da. Segurtasun juridikoak hala eskatuta,
(legezko) pribilegioak ezartzen dituen zerrenda bakarra eta itxia da; alegia,
bera aztertuta, ziur jakin daiteke ez dagoela lehentasunezko beste
arrazoirik. Hain zuzen ere, horixe adierazten du KZko 1.925. artikuluak,
zera baitio: “aurreko artikuluetan jaso gabeko beste edozein motatako
kredituek edo beste edozein titulu bidezkok ez dute lehentasunik”. Hala
ere, hainbeste pribilegio bitxi onartu direnez, arau horren hasierako
esaldia osatzeko, zera gehitu behar da: “edo beste edozein legezko
agindutan”.
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4. Osagarritasuna. Kredituaren nolakotasuna denez, pribilegioak
ezin du hura gabe bizirik iraun eta, noski, harekin batera transmititzen
da (vid. KZko 1.528. art.). Baina horrek ez du esan nahi nolakotasuna
desagertu eta kredituak bizirik jarrai ezin dezakeenik. Kredituarekin
batera iraungitzeaz gain, hainbat kausaren ondorioz ere iraungi daiteke
pribilegioa: a) kredituaren titularrak pribilegioari uko egiten badio; b)
kreditua lehentasunez kobratzera lotutako gauza galtzen edo aldatzen
bada, baldin eta lehentasuna subrogazio errealez baliarazteko beste
ondasun batek ordezten ez badu (gainera, bestalde, bermezko eskubide
errealen titularrei aitortutakoak izan ezik, horiek nonahi egonik ere
jarraituak izan baitaitezke (reipersecutoriedad), pribilegio soilak iraungi
egingo dira, lotutako gauza beste norbaiten ondarera pasatzen bada); c)
legegileak pribilegioa baliarazteko ezarritako epea iragaten bada
(GULLÓNen iritziz, “preskripzio” berezi hori ez dator bat pribilegioak izan
behar duenarekin; doktrinako beste iritzi batek dioenez, berriz, ez da
preskripzioa, “iraungitzea” baizik, jurisprudentziak kalifikazio hori
onartzen ez badu ere).
2.3. Kreditu pribilegiatuak indarrean dagoen "sisteman"
Kodeko araudiak sailkapen erraza egiten du (Kodetik kanpoko
pribilegioak ere eskema horretara bildu behar dira). Hala, pribilegio
bereziak eta orokorrak bereizten ditu: lehenengoek zordunaren ondasun
jakin batzuk salduz lortutako zenbatekoarekin kobratzeko lehentasuna
ematen dute; bigarrengoek, berriz, zordunaren gainerako (pribilegio
bereziak lotu gabeko) beste edozein zehaztu gabeko ondasunen gainean
baliarazten dute lehentasuna. Pribilegio berezietan, Kodeak bereizten ditu
objektutzat gauza higigarria dutenak (higigarrien gaineko pribilegioak) eta
ondasun higiezinaren gainekoak (higiezinen gaineko pribilegioak). Arau
bakoitzaren esanahia eta ñabardurak alde batera utzita, orain
banantzeko zerrenda hutsa azalduko dugu.
2.3.1. Higigarrien pribilegio bereziak (KZeko 1.922. artikulua)
Honako kreditu hauek dira lehentasuna dutenak kasu bakoitzean
adierazitako zordunaren ondasun higigarriak baliarazteko:
1. Azken hogeita hamar laneguneko soldaten kredituak, gutxieneko
soldataren bi halako mugara iritsi arte, enpresariaren ondasun higigarriak
baliarazteko (LELTBko 32.1. art.).
2. Ondasun higigarria egitetik, konpontzetik, kontserbatzetik edo
salmentako preziotik sortutako kredituak, higigarri horiek zordunaren
esku dauden bitartean (KZko 1.922.1. art.). Era berean, “soldatatik
sortutako kredituak [beste ezein kredituren aurrean] lehentasuna du
langileek egindako objektuak baliarazteko, enpresaria horien jabe edo
edukitzaile den bitartean” (LELTBko 32.3. art.).
3. Bahiturazko bermea duten kredituak, bahituran emandako
gauzaren balioaren gainean sortutakoak. Bahiturak tipikoa izan behar du,
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hau da, gauza gorpuzdunen edukitzazko bahitura edo efektu nahiz
balioen “fidantza” delakoa izan behar du (1.922.2 eta 3. art.), baldin eta
biak, hirugarrenen aurka efekturik sortzeko, behar bezala jaso badira
dokumentuan (vid. KZko 1.865 eta MKko 320-324. art.). Lege berezietan,
higiezinen hipotekari eta eskuz aldatzerik gabeko bahiturari ematen zaie
pribilegioa (HHLko 10. art.; vid. AGE 1995-V-6koa), eta hartzekodunaren
alde ezartzen da epekako salmentetan, baldin eta xedatzeko debekua edo
jabetza erreserbatzea inskribatu badira (OHESLko 15.1 eta 16.5 art.).
Bestalde, Espainiako Auzitegi Gorenak kredituen bahiturei zabaldu die
bahiturazko pribilegioa (AGEE 1997-IV-19 eta X-7koak -GULLÓN-),
sistemak uzten ez bazuen ere eta praktikak -batik bat bankukoakaspalditik hala eskatzen bazuen ere. Atal honetan txertatu behar dira,
halaber, batetik, kontratu publikoak esleitu dituztenek eratutako behin
betiko bermea baliarazteko -hau da, Gordailuen Kutxa Orokorrean edo
Administrazio kontratatzailean pareko funtzioa betetzen duen
establezimenduan gordailuan utzitako diruak eta balioak osatzen duten
bermea baliarazteko- Administrazio publiko kontratatzaileak duen
lehentasuna, zeina, beste hartzekodunak eta pretentsioaren oinarria den
titulua izaeraz edonolakoa izanik ere, beste edonolako hartzekodunen
gainetik dagoen lehentasuna dela esaten baita (APKLko 37.1 eta 46.1 art.);
eta, bestetik, aseguratu, onuradun eta kaltetutako hirugarrenen
lehentasuna, baldin eta erantzukizun zibilari buruzko aseguru-kontratua
egin, eta Aseguruen Zuzendaritza orokorrak, prebentziozko neurri gisa,
haiek asetzeko, aseguru-etxearen balioak eta gainerako ondasun
higigarriak xedatzeko debekua ezarri, eta horiek gordailuan jartzea agindu
badu (APAGLko 39.2 eta 59. art.; vid. AKLko 73. art.).
4. Transmisioak, eskuratzeak edo inportazioak zergapetzen dituzten
tribututik sortutako kredituak, transmititutako ondasun eta eskubideen
gainean sortutakoak, horiek lotzen baitira kopurua, likidatua izan ala ez,
ordaintzeko erantzukizunera, beren edukitzailea edozein izanik ere,
betiere ez badu frogatzen fede onez eta bidezko tituluz edo merkataritzako
nahiz industriako establezimenduan eskuratu dituela (TLOr-eko 74.1.
art.).
5. Lan- eta egile-eskubidetik sortutako kredituak, zehazki: a)
erabateko edo konponketazko pribilegioz babestu gabeko soldatak,
gutxieneko soldataren hiru halako eta soldata ordaindu gabeko egun
kopurua biderkatzetik lortutako zenbatekoan; eta, lanetik bidaltzeagatik
eman beharreko kalte-ordainak, gutxieneko soldataren hiru halako
gainditzen ez duen oinarriaren arabera kalkulatutako legezko gutxiengoari
dagokion zenbatekoan (LELTBko 32.3. art.); b) ustiatzeko eskubidea
lagatzetik sortutako diruzko kredituak, lagapendunaren ondasunen
gainean sortutakoak, urteroko bi halakoren muga dutenak (JILTBko 54.
art.).
6. Epemugara iritsi eta ase gabeko tribututik sortutako kredituak,
Ogasun publikoak horiek kobratzeko lehentasuna baitu, baldin eta
jabetzaren edo bahituraren hartzekodunak ez direnekin batera baldin
badago (TLOr-eko 71. eta BBEko 34. art.).
7. Garraiolariaren kredituak, garraiatzen dituen efektuen gainean
sortutakoak, baldin eta entregatu osteko hogeita hamar egunen barruan
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galdatzen baditu (KZko 1.922.4. art.; vid. MKko 374.-376. eta 667. art.);
eta ostatu-saria, zordunak ostatuan dituen higigarrien gainekoa (KZko
1.922.5. art.; vid. MKko 704. art.).
8. Hazia eman eta laborantza nahiz bilketa egitetik datozen
kredituak, horren ondorioz sortutako uztako fruituen gainekoak (1.922.6.
art.); halaber, urte beteko alogeren eta errenten kredituak, errentan
emandako (hiri- edo landa-) lursailean maizterrak dituen ondasun
higigarrien eta hark (normalean, landa-lursailak; vid. LELko 113.1. art.)
emandako fruituen gainekoak. Ondasun higigarriak lursailetik atera
badira, erreklama diezazkioke “dituenari, hogeita hamar egunen buruan”
(1.922.7. art.).
2.3.2. Higiezinen pribilegio bereziak (KZeko 1.923. artikulua)
Honako kreditu hauek dute lehentasuna kasu bakoitzean adierazitako
zordunaren ondasun higiezinak baliarazteko:
1. Azken hogeita hamar laneguneko soldaten kredituak, gutxieneko
soldataren bi halakoren mugara iritsi arte, enpresariaren ondasun
higiezinak baliarazteko (LELTBko 32.1. art.).
2. Higiezinaren gastu orokorrek, haren zerbitzuek, tributuek,
zamek eta erantzukizunek akzioa egikaritzen den urte naturaleanepemugara iritsitako zatian- eta aurrekoan sortutako jabeen
komunitatearen
kredituak,
jabetza
horizontaleko
erregimenera
menderatutako pisuaren edo lokalaren gainekoak, egungo jabea edozein
izanik eta eskuratzeko titulua edonolakoa izanik ere (JHLko 9.5.II. art.).
3. Estatuaren (eta haren Erakunde Autonomoen), Erkidego
Autonomoaren, Probintziaren edo Udalaren aldeko kredituak, erregistro
publikoan inskriba daitezkeen ondasunak eta eskubideak edo haien
benetako nahiz ustezko ekoizkin zuzenak aldizka zamatzen dituzten
tributuek sortuak. Horiek lehentasun osoa dute, beste edozein
hartzekodun nahiz eskuratzaileren aurrean (eskubidea erregistroan
inskribatuta izan badezake ere), kobratzeko akzio administratiboa
egikaritzen den urte naturalari eta aurrekoari dagozkien zor asegabeak
kobratzeko [TLOr-eko 73. art.; vid. KZko 1.923.1, HLko 194., HEko 270. eta
271., EAFLOko 2.3, UEOLko 4.1.h), UOLko 2.2 eta ALOr-eko 32. art.].
Bestalde, TBEOr-eko 35. artikuluak, lehen zenbakian, TLOr-eko 73.
artikuluan jasotako esan gabeko legezko hipoteka bere horretan berriz
aipatu ostean, bigarren zenbakian, zera dio: “tributua biltzeko prozedura,
eskubidea Erregistroan inskribatu edo ondasuna nahiz eskubidea
transmititu deneko ekitaldi ekonomikoari dagokion zorren borondatezko
denboraldian hasten bada, kobratzeko akzio administratiboa egikaritzen
dela ulertuko da”.
4. Transmisioak edo eskuratzeak zergapetzen dituzten tribututik
sortutako kredituak, transmititutako ondasun eta eskubideen gainekoak,
horiek lotzen baitira kopurua, likidatua ala ez, ordaintzeko
erantzukizunera, beren edukitzailea edozein izanik, baldin eta ez badu
frogatzen fede onez eta bidezko tituluz edo merkataritzako nahiz
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industriako establezimenduan eskuratu dituela (TLOr-eko 74.1. art. eta
TBEOr-eko 37. art.).
5. Aseguratzaileen kredituak, aseguratutako ondasunen gainekoak,
bi urteko aseguru-saria kobratzeko, eta, elkarren arteko asegurua balitz,
banatu diren azken bi dibidenduak kobratzeko (KZko 1.923.3. art.; vid.
HLko 195-197. art.). Doktrinan aho batez irizten denez, aseguratzaileei
pribilegioa emateak ez du funtsik, jada. Bestalde, gaiari buruz egun
indarrean dagoen legeriak aseguratzaileek kontratuan duten posizioa eta
primak kobratzeko sistema indartu ditu pribilegioa baino eraginkorragoak
diren mekanismoak (kontratua suntsiaraztea, bertan behera uztea eta
iraungitzea) eta prozedurak (polizarekin bide exekutatzailean prima
galdatzea) ezarriz (vid. AKLko 1.5. art.). Horren ondorioz, defenda daiteke
ezen, esplizituki indargabetu ez bada ere, egungo araudian,
aseguratzailea babesteko eskemaren barruan arrotza eta eraginik gabea
dela aipatutako pribilegioa.
6. Jabetza Erregistroan inskribatutako hipoteka-kredituak,
hipotekatutako ondasunen gainekoak (KZko 1.923.3. art.; vid. KZko 1.876.
eta HLko 104. art.).
7. Jabetza Erregistroan jasotako konponketazko kredituak,
konponketaren xede izan diren ondasunen gainekoak (KZko 1.923.3. art.;
vid. HLko 42.8, 59-64 eta 92-95, HEko 155-160. art.). Konponketazko
kredituak dira, batetik, gauza konpontzetik edo berregitetik zuzenean
sortutakoak (obra egin dutenen edo materialak jarri dituztenen aldeko
kredituak) eta, gainera, ondasuna osorik egitetik edo eraikitzetik
sortutako (KZko 1.922.1. artikuluak sartzen baititu ondasun higigarrien
konponketan) eta materialak eskuratzeko edo eraikitzeko nahiz
konpontzeko lanak ordaintzeko lortutako mailegutik sortutako kredituak.
Kontuan izan behar da, hala dagokionean, LELTBko 32.2. artikuluaren
interpretazio zabaltzailea, zeinak ezartzen baitu langileak, beren lana
egiten duten enpresako higiezinen kontura beren soldatak (inon jaso
gabeak) lehentasunez kobratzeko, konponketazko hartzekodunak direla
(vid. AGEE 1982-X-23 eta 1989-XII-18koak).
8. Aseguratuen, onuradunen eta kaltetutako hirugarrenen
kredituak, baldin eta, erantzukizun zibilari buruzko aseguru-kontratua
egin eta gero, Aseguruen Zuzendaritza Orokorrak, haiei ordaintzea
bermatzeko, aseguru-etxearen ondasun higiezinen gain xedatzeko
debekua ezarri badu eta prebentzioz dagokion Erregistroan inskribatu
(APAGLko 39.2 eta 59. art.; vid. AKLko 73. art.).
9. Laneko eskubidetik eta egile-eskubidetik sortutako kredituak,
zehazki: a) erabateko edo konponketazko pribilegioz babestu gabeko
soldatak, gutxieneko soldataren hiru halako eta soldata ordaindu gabeko
egun kopurua biderkatzetik lortutako zenbatekoan; eta lanetik
bidaltzeagatik eman beharreko kalte-ordainak, gutxieneko soldataren hiru
halako gainditzen ez duen oinarriaren arabera kalkulatutako legezko
gutxiengoari dagokion zenbatekoan (LELTBko 32.3. art.; vid. AGEE 1994-II1 eta 1995-VI-9koak); b) ustiatzeko eskubidea lagatzetik sortutako
diruzko kredituak, lagapendunaren ondasunen gain sortutakoak, urteroko
bi halakoren muga dutenak (JILTBko 54. art.).
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10. Epemugara iritsi eta ase gabeko tribututik sortutako kredituak,
Ogasun publikoak horiek kobratzeko lehentasuna baitu, baldin eta
jabetzaren, hipotekaren edo dagokion erregistroan haren eskubidea jaso
den data baino lehenago behar bezala inskribatutako beste edozein
eskubide errealen hartzekodunak ez direnekin batera baldin badago
(TLOr-eko 71., BBEko 34. eta AOLko 31. eta 32. art.). Hala eta guztiz ere,
TLOr-eko 132. artikuluak ezarritakoaren arabera (bazirudien enbargoa
prebentzioz erregistroan jaso beharrak lehentasuna sortzea baldintzatzen
zuela eta “Hipoteka Legeko 44. artikuluan aurreikusitako irismenarekin”
egingo zen hura: vid. AGE 1993-III-30ekoa, eta horrek aipatzen dituenak),
lehentasun hori graduz beheratu izana TLOr-eko 134.2. artikuluak
zuzendu du. Horrela, uztailaren 20ko 25/1995 Legeak emandako
idazkeraren arabera, Hipoteka Legeko arauari egindako igorpenaren
esaldia kentzeaz gain, zera xedatzen du hark: “horrela egindako eta
prebentzioz jarritako oharrak ez ditu aldatuko Lege honetako 71.
artikuluak ezarritako tributuzko kredituak kobratzeko lehentasunak”.
11. Enbargatzeko, bahitzeko edo epaia exekutatzeko epailearen
aginduz Jabetza Erregistroan prebentzioz ohar moduan jasotako
kredituak, oharrean jasotako ondasunen gainekoak, eta haren dataren
ondorengo kredituei dagokienez bakarrik (KZko 1.923.4. art.; vid. HLko 44.,
TBEOr-eko 104.-106., 110. eta 124.-130., LPLTBko 246. eta 253., GSSBBEOreko 120.-122. eta 129.-132. art.).
12. Oharrean jaso edo inskribatu gabeko konponketazko kredituak,
konponketak ukitutako higiezinen gainekoak, eta aurreko zenbakietan
adierazi gabeko beste kredituei dagokienez bakarrik (KZko 1.923.5. art.;
beraz, artikuluaren aurreko lau zenbakiak bakarrik aipatzen ditu).
2.3.3. Pribilegio orokorrak (KZeko 1.924. artikulua)
Zordunaren gainerako ondasun higigarri nahiz higiezinen gainean, honako
kreditu hauek dute lehentasuna:
1. Ogasun publikoaren eta Gizarte Segurantzaren kredituak,
bereziki: a) Estatuaren (eta haren erakunde autonomoen), Erkidego
Autonomoaren, Probintziaren edo Udalaren aldeko tributuzko kredituak,
epemugara iritsi eta ordaindu ez badira eta ondasun higigarri edo higiezin
jakin baten gaineko pribilegiorik ez badute (TLOr-eko 71. art.; vid. KZko
1.924.1. art.); b) Gizarte Segurantzako kuotak eta batera biltzen diren
kontzeptuak -langabeziarako, formaziorako, soldatak bermatzeko
funtserako-, bidezkoak diren errekarguak eta interesak gehituta
(GSLOrTBko 22.I. art.; vid. AGE 1995-I-26koa).
2. Kasu hauetako batek sortutako kredituak:
A) Zordunaren, ezkontidearen edo haren guraso ahalpean
dauden umeen hiletak, baldin eta ondasunik (eta mantenu-eskubiderik)
ez badute, edo, ondasunak izanda ere, nahikoak ez badira lekuko
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usadioen arabera egin beharrekoak ordaintzeko; modu beran,
hildakoaren azken gaitzak sortutako gastuak [vid. kzko 1.894. eta
1.924.2, B) eta C), art.].
B) Laneko eskubidetik eta egile-eskubidetik sortutako
kredituak. 1.924.2, D) artikuluak, hurrenkera honetan, “besteren
kontura diren azken urteko soldatak eta lansariak eta mirabetzarenak”
pribilegiatzen ditu. Esplizituki derogatu gabe, lan-eremuari buruzko
araudiak Kodean jasotako pribilegio horren mugak gainditu ditu. Beraz,
zentzuzkoena da pentsatzea lan-eremuko araudi bereziak inplizituki
indarrik gabe utzi duela pribilegio hori; eta, hala, gaur egun bakarrik balio
du lehentasuna emateko gutxieneko soldataren hiru halako eta soldata
ordaindu gabeko egun kopurua biderkatzetik lortutako zenbatekoa
gainditzen duten azken urteko soldata edo lansariei. Ez du inoiz ere
pribilegiatuko LELTBko 32.3. artikuluak lanetik bidaltzen den kasuetarako
finkatzen duen kopurua gainditzen duen kalte-ordaina, ez eta jabetza
intelektuala ustiatzeko eskubideak lagatzetik sortutako diruzko kredituak
ere, azken horiei soldata eta lansarien trataera bera eman bazaie ere,
kontuan izanda azken horietan bi urteko muga jarri dela beti (JILTBko 54.
art.).
C) Gizarte Segurantzaren gainerako kredituak, erregistroan
oharra jasotzetik ematen zaien lehentasun handiagoa lortzen ez badu eta
neurri horretan) [GSLOrTBko 22.II. art.; vid. KZko 1.924.2, E), art.,
lehentasuna azken urterokora mugatzen zuena].
D) Mantenuko kredituak. Zordunari azken urtean egindako
aurrerapenak, bere burua eta bere familia mantentzeko eta janzteko
[1.924.2, F), art.].
3. Pribilegio berezirik gabeko kredituak (pribilegiorik balute -v.
gr. hipotekarena-, lehenik hori aplikatuko da eta, urria gertatuko balitz,
honako orokor hau, kredituaren dataren arabera: 1.928.II. art.), baldin
eta jaso badira: A) eskritura publikoan, judizioan aitortutako dokumentu
pribatuan edo Kanbio eta Burtsako Agenteak nahiz Merkataritzako
Artekari Kolegiatuak esku hartu duen kanbio-letran edo beste
instrumentu batean (vid. AGE 1993-XII-30ekoa); B) epai irmoan, kredituak
auziko objektu izan badira, edo exekuzioko judizioan lortutako bukaeraepaian. Kreditu horietan beren arteko lehentasuna ezartzeko, eskritura
eta epaien datak kontuan hartuko dira antzinakoenetik hasita (KZko
1.924.3. art.; vid. MKko 93. art.)
2.4 Kredituen arteko lehentasuna
Ondasun higigarri nahiz higiezin jakin batzuen gainean pribilegioa duten
kredituak eta gainerako ondasunen gainean oro har eta inolako
zehazketarik gabe pribilegioa dutenak zerrendatu eta gero, beharrezkoa
da pribilegio horiek hierarkizatu eta kredituak benetan ordaintzeko
lehentasunen taula ezartzea. Kodeak, horretarako, pribilegioak motaren
arabera antolatzeko printzipio orokor batzuk ematen ditu (Kodetik kanpo
jasotako pribilegioetarako ere erabiltzen dira), baita arau partikular
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batzuk ere, ondasun jakin baten gainean mota bereko pribilegioetatik
lehentasuna duena erabakitzeko, ondoren emandako lege berezien
arabera nahitaez aldatu direla ulertu behar bada ere.
2.4.1. Printzipio orokorrak
Oraindik baliagarri diren printzipio orokorrak hauek dira:
1. Ondasun higigarri jakinen gainean lehentasuna duten kredituek
ondasun higigarri horien balioa iristen den arte baztertzen dituzte
gainerako guztiak (1.926.I. art.).
2. Ondasun higiezin edo eskubide erreal jakin batzuen gainean
lehentasuna duten kredituek higiezin edo eskubide erreal horien balioa
iristen den arte baztertzen dituzte gainerako guztiak (1.927.I. art.).
3. Ondasun higigarri nahiz higiezin jakinen gainean lehentasuna
duten kredituak ordaindu ostean, zordunaren ondasun horien soberakina
haren beste ondasunei batuko zaie, gainerako kredituak ordaintzeko, hau
da, bereziki pribilegiatutako baina ordaindu gabeko kredituak, kreditu
pribilegiatuak, oro har, eta kreditu arruntak ordaintzeko (1.928.I. art.).
4. Ondasun higigarri nahiz higiezin jakinen gainean lehentasuna
izan eta horien balioarekin erabat ase gabe geratutako kredituetan,
gainerakoa ordainduko da, kredituari izaeraren arabera dagokion
ordenan eta lekuan; hau da, pribilegio orokorra balu bezala, baldin eta
pribilegio horren baldintzak betetzen baditu, edo kreditu arrunt gisa,
lehentasuna izateko beste arrazoirik ez balu (1.928.II. art.).
5. Baldin eta ondasun jakinen gainean lehentasunik ez duten
kredituak badira, eta horrelako lehentasuna izan bai baina ase gabe
utzitako kopuruaren kredituak edo lehentasunerako eskubidea iraungi
zaien kredituak, kreditu horiek ordaintzeko, honako arau eta printzipio
hauei jarraituko zaie. Lehena: KZko 1.924. artikuluan ezarritako ordenan
ordainduko dira, baina Ogasun publikoaren eta Gizarte Segurantzaren
kredituak lehen atalean jarriz (TLOr-eko 71. eta GSLOrTBko 22.I. art.; vid.
AGE 1995-I-26koa). Bigarrena: lehentasunezko kredituak dataren arabera
ordainduko dira, hau da, eskrituran edo epaian jaso ziren data kontuan
hartuz, eta egun berekoak balira, proportzionalki. Hirugarrena: kreditu
arruntak (pribilegio berezirik edo orokorrik ez dutenak) beren data
kontuan izan gabe ordainduko dira, hau da, proportzionalki (KZko 1.929.
art.).
Printzipio horiek jokoan jartzeko, ondasun higigarri edota higiezin jakinen
gainean lehentasuna duten kreditu gisa hartu behar dira legegileak
esapide hori erabiliz pribilegiatzen dituenak, baita LELTBko 32.1 eta 3.
artikuluko laneko kredituak, JILTBko 54. artikuluko egile-eskubideak
lagatzetik sortutako kredituak eta TLOr-eko 71. artikuluko tributuzkoak
ere; horiek arautu diren modua ez da egokitzen Kodeko eskema tipikora;
izan ere, pribilegioa ondasun jakin baten gainean (pribilegio berezia)
ezarri ordez, ondare erantzulea osatzen duten ondasun guztien eta
bakoitzaren gainean (pribilegio orokorra balitz bezala) ezartzen da, hau
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da, pribilegio berezietara lotutako ondasun higigarri edo higiezinen
gainean ere bai.
2.4.2. Erregela partikularrak
Azaldu denez, askoz ere zailagoa da neurtzea zer indar duten Kodeak
ondasun higigarri (1.926.II. art.) edo higiezin (1.927.II. art.) baten gainean
mota bereko pribilegioak dauden kasuetarako xedatzen dituen arau
partikularrek. Pribilegioen arteko aurkakotasuna arautzeko irizpideak
zehazteko, ezinbestekoa da (eta, azalpen didaktiko batean, arriskutsua)
balioestea lege bereziek pribilegioak ezartzeko garaian sartutako
esamoldeak, zeinak zenbaitetan enigmatikoak baitira.
Ondasun higigarri jakinen gainean bi kreditu pribilegiatu edo gehiago
biltzen badira, ordaintzeko lehentasuna ezartzeko, honako arau hauek
gordeko dira:
1. LELTBko 32.1 eta, hala dagokionean, 32.3. artikuluko lan
eremuko kredituek erabateko lehentasuna dute beste ezein kredituren
aurretik.
2. Ondasun higigarria transmititu, eskuratu edo inportatzeagatik
ordaindu beharreko tribututik sortutako kredituei ere, erabateko
lehentasuna ematen zaie beste ezein kredituren aurretik (TLOr-eko 74.1.
art.). Horrek ez du eragozten, nire ustez, aurreko arauan ikusitako laneko
kredituen lehentasuna.
3. Bahiturazko bermea duten kredituek gainerakoak (aipatutako
lehen eta bigarren arauetakoak izan ezik) baztertzen dituzte, bahituran
emandako gauzaren balioa iristen den arte (1.926.II.1. art.). Efektu edo
balioen “fidantza” legitimoki eratu bada hartzekodun bat baino
gehiagoren alde, bermea eman zeneko dataren arabera zehaztuko da
lehentasuna beren artean (1.926.II.2. art.), baldin eta Administrazio
publikoarekin egindako kontratua betetzeko edo erantzukizun zibileko
aseguru-kontratua bermatzeko eman ez badira, orduan lotura berezi
horrek erabateko lehentasuna izango baitu (APKLko 46.1 eta APAGLko 59.
art.).
4. Laneko eta egile-eskubidetik sortutako kredituek, hurrenez
hurren, LELTBko 32.3 eta JILTBko 54. artikuluetan zehaztutako
kopururaino, lehentasuna dute beste guztien gainetik, eskubide erreala
duten kredituen gainetik izan ezik, baldin eta, legearen arabera, azken
horiek lehentasuna badute (LELTBko 32.3. art.).
5. Epemugara iritsi eta ase gabeko tribututik sortutako kredituak,
Ogasun publikoak horiek kobratzeko lehentasuna baitu, jabetzaren edo
bahituraren hartzekodunak ez direnekin batera baldin badago (TLOr-eko
71. eta BBEko 34. art.).
6. Hazia eman eta laborantza nahiz bilketa egitetik datozen
kredituek, horren ondorioz sortutako uztako fruituen gainekoek, alegia,
lehentasuna dute alogeren eta errenten kredituen gainetik (1.926.II.3. art.),
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eta bi kreditu horiek, berriz, lehentasuna dute lekuz aldatu gabeko
bahituraz bermatutako kredituaren aurrean (HHLko 66. art.).
7. Gainerako kasuetan (lan-eremutik kanpoko konponketan,
garraioan eta ostatuan, eta pribilegio bereko bi kreditu biltzen badira),
higigarrien salneurria proportzionalki banatuko da horien gainean
lehentasun berezia duten kredituen artean (1.926.II.4. art.).
Ondasun higiezin edo eskubide erreal jakinen gainean bi kreditu
pribilegiatu edo gehiago biltzen badira, bakoitzaren lehentasuna
ezartzeko, hurrunkera hau segituko da:
1. LELTBko 32.1 eta, hala dagokionean, 32.3. artikuluko laneremuko kredituek erabateko lehentasuna dute beste ezein kredituren
aurretik.
2. Jabeen komunitatearen kasuan, kreditua ordaintzen den urteari
dagokion zatia eta aurreko urtekoa (JHLko 9.5. art.) ordainduko dira,
aipatutako laneko kredituak ordaindu ostean, halakorik balego.
3. Ondasunak edo horien benetako nahiz ustezko ekoizkin zuzenak
aldizka zamatzen dituzten tributuek sortutako kredituak, kobratzeko akzio
administratiboa egikaritzen den urte naturalari eta horren aurrekoari
dagozkionak (KZko 1.927.II.1 eta TLOr-eko 73. art.), eta transmisioak edo
eskurapenak zergapetzen dituztenak (TLOr-eko 74.1. art.) aurreko bi
zenbakietan aipatutakoen atzetik ordainduko dira, baina ondoren
datozen zenbakietan jasotako ezein kreditu baino lehenago.
4. Aseguratzaileen kredituak, bi urteko aseguru-sariak kobratzeko,
pribilegio hori oraindik indarrean dagoela uste bada (1.927.II.1. art.).
5. KZko 1.923. artikuluko 3. zenbakian adierazitako hipoteka- eta
konponketa-kredituak, ohar moduan jasota edo inskribatuta egon nahiz
ez, eta 4. zenbakian bildutakoak (enbargoaren oharra); beren artean,
lehentasuna izango dute Jabetza Erregistroko inskripzioen edo oharren
antzinatasunaren ordenan (1.927.II.2. art.). Hasteko, erregistroko
lehentasun horren mende egongo dira aseguratuen, onuradunen eta
kaltetutako hirugarrenen kredituak, aseguru-etxearen ondasun higiezinen
gainean xedatzeko debekua ezarri eta prebentziozko oharra dagokion
Erregistroan jasoz bermatzen badira ere (APAGLko 59. art.).
Hala ere, kontuan izan behar da konponketa-kredituak ez duela
aurrez inskribatutako eskubide errealik kaltetzen; azken horiek ukitzen
ez duten balioaren gainetik izango du lehentasuna hark (vid. HLko 61.
art.). Azpimarratu behar da, halaber, enbargoaren oharra erregistroan
jasotzeak ez duela berez bakarrik lehentasunik ematen oharra egin
aurretiko eskuratzaile edo hartzekodunen aurrean (1.923.4. art.; vid. AGEE
1994-II-26 eta V-4 eta 1995-XII-11koak, azken horretan, IGTEko tributukredituei eta PFZKko atxikipenei lehentasuna ematen die, dokumentu
publikoen balioa duten inspekzio-aktetatik aurreagokoak zirela
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ondorioztatzen baita; AGEE 1981-X-5 eta 19 eta 1996-IV-6koak, zeinetan
enbargo-oharrak ez baitu lehentasunik aurreagoko baina inskribatu
gabeko hipotekazko kredituaren eskrituren gainetik).
6. Laneko eskubidetik eta egile-eskubidetik sortutako kredituek,
hurrenez hurren, LELTBko 32.3 eta JILTBko 54. artikuluetan zehaztutako
kopururaino, lehentasuna dute beste guztien gainetik, eskubide erreala
duten kredituen gainetik izan ezik, baldin eta, legearen arabera, azken
horiek lehentasuna badute (LELTBko 32.3. art.). Oro har, enbargo-oharra
alde duten kredituek ez dute lehentasun hori aldatzen (nahasia bada ere,
AGE 1991-IV-29koa; laneko kredituari lehentasuna emanez, AGEE 1990VII-3 eta 1991-XI-22koak).
7. Epemugara iritsi eta ordaindu gabeko tributuzko kredituek
lehentasuna dute gainerako hartzekodun guztien aurrean, baina
hipotekazko kredituen eta behar bezala aurrez inskribatutako beste
edozein eskubide errealen titularren atzetik geratzen dira (TLOr-eko 71.
eta TBEOr-eko 34. art.). Nire iritzian, langileek eta jabetza intelektualeko
eskubideen lagatzaileek, berez eskubide errealaren titular ez badira ere,
Ogasun publikoak duen lehentasunaren aurretik jarri behar dute aurreko zenbakian azaldutako kontzeptuetan-.
8. Jabetza Erregistroan ez oharrik ez inskripziorik ez duten
konponketa-kredituek, beren artean, antzinatasunaren alderantzizko
ordenan dute lehentasuna (1.927.II.3. art.).
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14. Gaia: “Obligaziozko erlazioa aldatzea eta
iraungitzea”
LABURPENA: I. Obligazioa aldatzea. -1. Kontzeptua. -2. Aldaketa mekanismo
gisa. -3. Aldaketa efektu gisa. -II. Hartzekoduna aldatzea. -1. Kreditua lagatzea. 1.1. Kontzeptua eta betekizunak. -1.2. Lagapenaren efektuak. -1.3. Lagapeneko
kasu bereziak. -2. Kredituan subrogatzea. -2.1. Subrogazio motak. -2.2.
Subrogazioaren efektuak. -III. Zorduna aldatzea. -1. Kontzeptua eta ezaugarriak.
-2. Zorduna aldatzeko moduak. -2.1. Promeste bidezkoa. -2.2. Eskuordetza. 2.3. Zorra nork bere egiteko kontratua. -3. Zorduna aldatzeak dituen efektu
komunak. -IV. Obligaziozko erlazioa iraungitzea: kausak. -V. Ondoren
gertatutako ezintasuna. -1. Terminologia. -2. Betekizunak eta efektuak. -3.
Ezintasun partziala eta aldi baterakoa. Aparteko zailtasuna eta gehiegizko
kostua prestazioan. -VI. Elkarren artean desadostasuna egotea: kontzeptua,
betekizunak eta efektuak. -VII. Salakuntza aldebakarreko borondate bidez. -VIII.
Barkamena. -1. Kontzeptua eta ezaugarriak. -2. Betekizunak. -3. Presuntzioak. IX. Hartzekodun- eta zordun-eskubideen arteko nahastea. -1. Egitatezko
hipotesia. -2. Funtsa. -3. Subjektu anitzeko obligaziozko erlazioetan duen
oihartzuna. Fidantzan eta azpifidantzan duen eragina.
ARAUDIA: KZeko 1.112., 1.143., 1.156., 1.198., 1.203.-1.213., 1.255. eta 1.526.1.536. art.; HLko 149., 150. eta 151. art.; HEko 222. eta 242.-244. art.;
martxoaren 30eko 2/1993 Legea, hipotekazko maileguak subrogatu eta
aldatzeari buruzkoa; martxoaren 23ko 7/1995 Legea, Kontsumorako Kredituari
buruzkoa. KZeko 1.023., 1.143., 1.146., 1.156. eta 1.182.-1.194. art.; OKko 35.,
36., 62.2 eta 240. art.; ArZZKko 138. art.; NFBko 318. eta 319. legeak.

I. OBLIGAZIOA ALDATZEA
Kode zibilak ez du zuzenean jasotzen obligazioa aldatzeko aukera, eta
hura aipatzen du berritzeari buruz mintzatzen denean (1.203.-1.213.
art.). Berritzea, erromatar tradizioaren arabera, obligazioa iraungitzeko
kausa gisa eratu da (KZeko 1.143., 1.156, 1.204 eta 1.207. art.): izatez
baden obligazioan berritasunak sartzeak hura iraungi eta haren ordez
beste bat jartzea dakar (berritze iraungitzailea).
Obligazioa aldatzeko aukerari buruz legeak ezer ez adierazteak, ordea, ez
du esan nahi alderdiek obligazioa ezin alda dezaketenik erlazio berari
eutsiz. Autonomia pribatuaren printzipioa (KZeko 1.255. art.) baliaraziz,
haiek aldakuntzak egin ditzakete obligazioan, hura iraungi gabe, aldatuz
soilik.
Berritzea eta aldatzea, elkarren artean erlaziorik duten kontzeptuak izan
arren, desberdinak dira. Beraz, komeni da biak ondo bereiztea.
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1. Kontzeptua
ALDATZEA
Obligaziozko erlazioa aldatzea aipatzen denean, hitz hori -aldatzea- bi
esanahi hauetako batean erabil daiteke: bata zabala eta bestea
hertsiagoa.
1) Esanahi zabalean, obligaziozko erlazioaren konfigurazio berria
sorrarazten duen edonolako aldakuntza da.
2) Esanahi hertsiagoan, obligaziozko erlazioaren egiturako
elementuak aldatzea da (DÍEZ-PICAZO, SANCHO REBULLIDA), hark
oraindik bizirik jarraitzen duen bitartean. Obligazioa identifikatzea
ahalbidetzen duten elementuetako bat transformatzen bada
bakarrik dago aldaketa.
Aldatzea aipatzen denean, kontuan izan behar da beti ondo bereizi ez
diren bi kontzeptu biltzen dituela esapide hark:
1) Baliabide jakin bat erabiliz jarduera zehatza burutzea eskatzen
du aldaketak. Baliabide edo mekanismo bat da, erlazioari forma
berria ematen diona. Hala, aldaketa baliabide gisa hartzen bada,
hainbat xede juridiko lortzeko erabil daitekeen mekanismo juridiko
(alderdien esku jarritako instrumentu tekniko) bat besterik ez da.
2) Aldaketak, gainera, obligaziozko erlazioan, ondorio juridiko jakin
bat sorrarazten du. Aldaketa berekin daraman emaitza -efectum
iuris- ere bada (aldatzailea, iraungitzailea, pilatzailea). Aldaketa
efektu gisa hartzen bada, obligaziozko erlazio berak indarrean
segituko du, baina sartutako aldaketarekin bat eginda
(horretarako, aldatzeko mekanismoa aurrez baliarazten da).
BERRITZEA
Berritzea, ordea, beti efektuen mailan kokatzen da: berritzea egoteko,
ezinbestekoa da aldaketa (aldatzeko mekanismoa erabiltzea), horrek,
lehendik zegoen obligazioa iraungi, eta hori oinarrian jarrita sortutako
berriak hura ordeztea baitakar.
2. Aldaketa mekanismo gisa
Adierazitakoarekin batera, obligaziozko erlazioa aldatzea azaldu behar
denean, aldaketak aldatzeko mekanismo gisa dituen ñabardurak aztertu
behar dira lehenik. Denboraren ikuspegitik, aurrena, beti, aldaketa
gertatutako da, eta obligazioan horrek sortuko duen ondorio juridikoa
kalifikatu gero egingo da.
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Gainera, obligaziozko erlazioaren egiturako elementuak aldatzeaz hitz
egiten denean, aldaketak mekanismo gisa duen ikuspegia --hots,
obligazioa berritzeko edo aldatzeko aurrez eman beharreko pausoa-definitzen da.
Izatez baden obligaziozko erlazioa identifikatzeko, elementuen gainean
gertatuko da aldaketa, nola eta, aurrez zegoen egoeraren aldean, beste
berri bat sortuz, baina hasierakoa oinarrian jarrita. Aldaketak uki
dezakeen elementu bakoitza kontuan izanda, esan daiteke hainbat
aldakuntza daudela (SANCHO REBULLIDA):
a) Aldaketa subjektiboa: obligaziozko erlazio juridikoan dauden
posizio juridiko desberdinen (hartzekodunaren zein zordunaren)
gainean gertatzen dena da; KZeko 1.203.2 eta 3. artikuluan
aurreikusten da.
b) Aldaketa objektiboa: prestazioaren gainean gertatzen dena da,
alegia, hura aldatzea, gehitzea edo gutxitzea (KZeko 1.203.1. art.).
c) Aldaketa zirkunstantziala: Kodeak literalki dio “baldintza
nagusiak (KZeko 1.203.1. art.)” aldatzen dituen hura dela. Hau da,
erlazioko elementu ez-funtsezkoak aldatzea, baldin eta aldatzen den
erlaziorako aurreikusi badira: epea, baldintzaren erregimena, locus
solutionis delakoa (...).
d) Aldaketa funtzionala: kausa (zehatza edo orokorra) aldatzea
da, eta horrek nahitaez prestazioa aldatzea dakar; KZeko 1.203.
artikuluak zuzenean aurreikusten ez badu ere, bere lehen
zenbakian sartuta dago.
e) Bukatzeko, obligaziozko erlazioaren edukia aldatzea ere aipa
daiteke, eta, hala, bere erregimen juridikoan eragina sortu (KZeko
1.203.1. art.).
Mekanismo gisa agertzen den aldaketa, bi modutara ikus daiteke:
ikuspegi zabalean eta hertsian. Ikuspegi zabalean, hasierako obligaziozko
erlazioan edonolako aldakuntzarik balego, badago aldaketa; ikuspegi
hertsitik edo juridikotik, aldaketak obligaziozko erlazioaren egitura ukitu
behar du. Alor juridikoan, erlazioa iraungitzea edo soilik aldatzea
eraginez, obligaziozko erlazioa identifikatzeko elementuak transformatzen
dituen aldaketa bakarrik hartuko da aintzakotzat. Ikuspegi hertsiko
aldaketak bakarrik du garrantzi juridikoa. Horregatik, hainbat kasutan,
obligaziozko erlazioa aldatzen bada ere, azken batean, juridikoki ez da
aldaketarik gertatu; hau da, aldaketaren erregimen juridikoa ez da
aplikatuko. Ez dira aldaketa:
1) Obligaziozko erlazioak bizirik irauten duen bitartean bere forman
jasan ditzakeen aldaketak. Hitzez egindako erlazioa dokumentu
pribatuan edo publikoan idatziz jarri edo hura jasotzen duen
dokumentu pribatua dokumentu publiko bihurtzen bada,
obligaziozko erlazioa ez da aldatzen, baldin eta alderdiek esplizituki
erlazioa dokumentatzeko orduan bestelakorik aurreikusi ez badute.
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2) Egindako obligaziozko erlazioa interpretatzeko itun berriak
hitzartzeak (negozio interpretatzailea) eta aurrez dagoen erlazioa
(alde batekoa edo bikoa) negozio bidez aitortzeak ez dute
obligaziozko erlazioa aldatzen. Alderdiek lortu nahi duten xedea,
gainera, ez da dagoen erlazioa aldatzea, aurreko erlazioari berez den
bezala eutsi nahi baitzaio.
3) Oro har, obligazioa ordaintzea edo betetzea ordezteko edo
subrogatzeko bideak erabiltzen direnean. Argi dago, horrelakoetan,
agindutako prestazioa aldatzen dela, hasieran hitzartutako portaera
(prestazioa) ez eta beste bat eginez iraungiko baita obligaziozko
erlazioa; baina, dena den, obligazioa ordaintzeko edo betetzeko
modua bakarrik aldatzen da, eta ez obligazioa bera.
4) Aurreko zenbakian aipatutako arrazoi beragatik, hartzekodunak
zordunari facultas solutionis delakoa eman eta ahalmenezko
obligazio bihurtzea ere ez da obligazioa aldatzea.
5) Berme berriak gehitzeak edo kentzeak ere ez du obligaziozko
erlazioa aldatzen, zordunak betetzen ez duen kasuan erantzungo
duen ondarea sendotzea besterik ez baitakar horrek.
Aldaketa, beti, egitate objektiboa da (aldaketaren materialtasuna);
horregatik, alderdiek mekanismoa erabiltzeko duten borondateak
garrantzi berezirik badu ere -batik bat izango duen eragin juridikoa
zehazteko-, borondate hori gabe ere gerta daiteke aldaketa. Gerta liteke
aldaketa zenbait egitateren ondorioa izatea edo hainbat kasutan legeak
ezartzea (esaterako, legezko subrogazioa, kredituak judizioz transmititzea
eta abar) (ALBALADEJO).
3. Aldaketa efektu gisa
Lehen adierazi denez, Kode zibilak, berritzea bakarrik hartzen du aintzat
efektu gisa; doktrinak eta jurisprudentziak onartzen duten aldaketari
buruz ez dirudi ezer dionik. Hala ere, aldaketa efektu gisa erregulatzen
duten arauak zein diren zehazteko, badaude jarrera desberdinak
doktrinan. Zenbaiten ustez, aldaketak, bere, autonomia pribatuaren
printzipioan du oinarri juridikotzat (1.255. art.); hainbaten ustez (eta
jurisprudentziaren jarrera nagusian), berritzeari buruzko araudian,
berritze iraungitzailea edo berezkoa eta berritze aldatzailea edo ezberezkoa bereizten dira (1.203., 1.204. eta 1.207. art. a contrario), non
kokatuko baita aldaketa hutsa. Aipatutako bi tesietatik lehenengoa
hartuta ere eta aldaketa eta berritzea argi bereizita ere (lehenengoak ez du
obligazioa iraungitzen, bigarrenak bai, ordea), bien arteko muga bereiztea
ez da erraza izaten zenbaitetan. Noiz esan daiteke, beraz, aldaketa soil
bat dela, eta, beraz, obligazioak bizirik dirauela, eta noiz berritzea
gertatu dela, eta, beraz, obligazioa iraungi eta berria sortu?
Aldaketaren kokapena bata zein bestea izanik ere, efektu aldatzaile hutsa
sortzeko, beharrezkoa da:
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1. Baliozko obligazioa egotea (1.208. art.).
2. Obligazioaren egiturako elementuetako bat aldatzea.
3. Alderdiek, aldaketa nahi dutela (aldatzeko borondatea) esplizituki
eta zuzenean adieraztea. Espainiako Auzitegi Goreneko epairen
batek dioenez, ordea, “obligazioa, iraungi gabe, aldatuz berritzen
bada, esan nahi du 1.204. artikulua ez dela esplizituki galdatzen eta
jatorrian ezarritako baldintzaren bat ukitzen duen alde biko
hitzarmen bidez egin daitekeela” (AGE 1986-III-7koa).
4. Aurrez dagoen obligazioa eta horri egindako aldaketak
bateragarriak izatea; izan ere, bateraezinak badira, obligazioa
iraungi eta berria sortuko da (1.204. art.). Bateraezinak ez izateko
betekizun horri buruz ari da jurisprudentzia zera sortu beharraz
hitz egiten duenean: “ez bateraezintasuna, baizik eta besterik gabe
osagarritasuna ekarriko duen egoera faktiko-juridikoa, hori baita
berritze aldatzailearen edo ez-berezkoaren muina” (AGE 1987-XII16koa).
Betekizun horiek bilduta, jatorrizko obligazioak bizirik iraungo du, sartu
zaizkion aldaketekin. Hala, alderdien borondateak argia izan behar du
ALDAKETA edo BERRITZEA aukeratzerakoan, eta, borondate hori ez
badago,
obligazio
bien
(zaharraren
eta
berriaren)
arteko
BATERAGARRITASUNari so egin beharko zaio, zaharrak aldaketarekin
bizirik iraun dezakeen jakiteko.
Animus novandiari buruz --alegia, aurreko obligazioa iraungitzeko efektua
sortu nahia esplizituki adierazteari buruz-- ez dago zalantzarik. Sartutako
aldaketaren “esanahi ekonomikoa” --EAGren epairen batean esaten denez- edozein izanik ere, efektu iraungitzailea, lehenik, alderdiek adierazitako
borondatetik sortzen da beti.
Aldiz, efektu iraungitzailerik badagoen ikusteko, alternatiboki eta izaeraz
ordezko moduan, kontuan izan beharreko beste betekizunak --hau da, bi
obligazioen arteko bateraezintasunak-- eztabaida gehiago sortzen du,
berritzeko borondatea esplizituki adierazi ordez berritze inpliziturik egotea
onartzen baitu hipotesi horrek. SANCHO REBULLIDAren ustez,
bateraezintasunak kausan agertu behar du. “Obligazio biak erabat
bateraezinak dira bigarren obligazioak aurreko obligazio bera ez beste
kausarik ez badu; aurreko obligazioak, kausa lagatzeko, zentzua galdu
egin behar du. Baina, bigarren obligaziorako kausa desberdin bat balego
(eskuzabaltasun soila ere), ez legoke berritzerik, pilatzea baizik”. DÍEZPICAZO irakasleak, berriz, zera dio: “berez, bateraezintasuna egongo da
obligazioak mota desberdinekoak badira”. Bateraezintasuna egongo da
baldin eta sartutako aldaketak --obligaziozko erlazioaren egiturako
elementuak (mota zehazten dutenak)-- aldatu eta hura mota
desberdineko bihurtzen badu, horren ondorioz bi erregimen juridiko
desberdin
aldi
berean
aplikatzea
ezinezkoa
gertatzen
baita.
Bateraezintasuna ez da ezintasuna; erlazioaren egitura (eta ez funtzioa
bakarrik) ukitzen duen kongruentziarik eza baizik.
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Azaldutako betekizunak bilduz gero, jatorrizko (aurreko) obligazioa
iraungi eta hura ordeztuko duen beste bat (oinarrian hura duena) sortuko
da (KZeko 1.204. art.).
KZeko 1.207. artikuluaren arabera, “berritzearen efektuz obligazio nagusia
iraungitzen denean, obligazio osagarriek bakarrik iraun ahal izango dute,
beren adostasuna eman ez duten hirugarrenei aprobetxatzen dieten
heinean”. Obligazio osagarriak iraungitzen dira, baina, eskubide
osagarrien titular izan eta onurarik duten heinean, hirugarrenen aurrean
berritzeak ez du eraginik (DÍEZ-PICAZO, GULLÓN).
Animus novandi delakorik edo bateraezintasun egoerarik gertatzen ez
bada, aldatzeko mekanismoa erabiltzeak sortutako efektua ez da,
nahitaez, obligazioa aldatzea (berritze aldatzailea), aurrekoarekin batera
izango den obligazio berria sortzea baizik, baldin eta efektu aldatzailea
bakarrik nahi dela adierazteko borondate esplizitu zuzenik ez badago.
Hori efektu pilatzailea da (SANCHO REBULLIDA, ALBALADEJO).
Metatzearen ondorioz aurreko obligaziozko erlazioan egindako aldaketak
hari eraketa berria ematea eta obligazio berria sortzea dakar. Hori ez da
aurreko obligazio aldatua (horretarako borondaterik ez baitago), ezta
aurreko obligazio berritua ere (ez baitu aurrekoa ordezten). Kasu
horretan, ez da efektu txikiena --hots, aldatzailea-- gertatuko;
aurrekoarekin batera izango den obligazio berria --bestearen maila berean
kokatuko da-- sortuko da.

II. HARTZEKODUNA ALDATZEA
Eskubide subjektiboaren (kredituaren) titularra aldatzen bada,
obligaziozko erlazioak, aldaketa subjektiboa jasan arren, bizirik segituko
du, baina beste hartzekodun batekin.
Kode Zibilak, “obligazioaren kariaz eskuratutako eskubide oro
transmitigarria dela” (1.112. art.) ezarri ostean, hura inter vivos
transmititzeko (mortis causa transmititzea Oinordetza Zuzenbidean
azalduko da) bi prozedura jasotzen ditu: a) kreditua lagatzeko negozio
transmititzailea (1.526.-1.530., 1.535. eta 1.536. art.), eta b)
ordaintzearen ondorioz subrogatzea (1.209. eta 1.210. art.).
Edonola ere, hartzekoduna aldatzeak, jarraitutako prozedura edozein
izanik ere, zera dakar:
1) Obligazioak bizirik irautea (ez da iraungiko).
2) Obligazioak osorik jarraitzea, berari atxikitako eskubide
osagarriak (fidantzak, bahiturak, hipotekak) eta beraren kalitateak
zein ezaugarriak (esaterako, pribilegioak) indarrean segituko
baitute (1.212. eta 1.528. art.).
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1. Kreditua lagatzea
1.1. Kontzeptua eta betekizunak
Negozio transmititzailea da, zeinaren arabera hartzekodunak eta
obligaziozko erlaziotik kanpoko hirugarren batek hitzartzen baitute, eta
horrek hartzekodunaren posizio juridikoa hartuko du (haren lekuan
sartuko da).
Jatorrizko hartzekodunari lagatzaile deritzo; eskubidea eskuratzen duen
hirugarrengoari, lagapen-hartzailea, eta zordunari, lagatakoa.
Kode Zibilak salerosketa-kontratuko hipotesia balitz bezala arautzen du
kreditua lagatzea (IV. tituluko IV. liburuaren VII. kapitulua), negozio horren
bidez bakarrik egiteko aukera balego bezala. Hala ere, onartzen da oro
har ezein negozio transmititzaile bidez (truke bidez, dohaintzaz eta abar)
kreditua laga daitekeela.
Lagatzeko negozio orok eskatzen du:
1. Lagatzailearen eta lagapen-hartzailearen arteko akordioa. Biek
jarduteko gaitasuna (erabilitako negozioaren araberakoa) eta xedatzeko
ahalmena izan beharko dute. Zordunak lagatzeko negozioan parte hartu
beharrik ez du, eta, agian, haren berri ez du izango, eta aurka ager
daiteke; zordunak horren berri izatea eta horrekin ados agertzea
lagatzearen hainbat efektu zehazteko bakarrik izango dira kontuan.
2. Kreditua egotea eta baliozkoa izatea (1.529. art.). Honako kasu
hauetan bakarrik ez da eskatuko betekizun hori:
a) Kreditua zalantzazko gisa laga bada (KZeko 1.529.1. art.); hau
da, izateari eta baliozkotasunari buruz ziurtasunik gabeko kreditu
gisa laga eta lagapen-hartzaileak arrisku hori bere gain hartzen
badu. Lagatzaileak, kasu horretan, kredituaren izateaz eta
zilegitasunaz ez du erantzungo (1.529. art.).
b) Auzitan den kreditua transmititu bada, hots, berari buruz
jadanik prozesurik abiarazi bada (erantzundako demanda, 1.535.2.
art.).
3. Kredituak transmitigarria izan behar du. Oro har, kreditu oro da
transmitigarria, legez edo hitzarmenez bestelakorik xedatu ez bada
behintzat (1.112. art.).
Legez transmitiezina den kreditua lagatzea baliorik gabea izango
da, baina hitzarmenez transmitiezina den kreditua lagatzea baliozkoa
izango da baldin eta eskuratzen duen hirugarrenak (lagapen-hartzaileak)
hura nolakotasunez transmitiezina zenik ez bazekien (kasu horretan,
ituna ez-betetzea bakarrik egongo da).

297

4.
Kreditua
lagatzeko,
arau
gisa,
erabilitako
negozio
transmititzaileak (salerosketak, dohaintzak, trukeak...) behar duen forma
besterik ez da eskatuko. KZeko 1.526.1. artikuluak zera agintzen du:
“lagapenak, hirugarrenaren aurka, 1.218. eta 1.227. artikuluen arabera
ziurtzat hartu beharreko datatik sortuko ditu efektuak”. Hori ez da formari
buruzko betekizuna, zera esan nahi baitu: lagatzeko negoziotik kanpoko
guztiak horren berri izan gabe egon daitezkeela (babestuta egongo
baitira), hark data ziurrik ez duen bitartean. Bigarren lerroaldean
gehitzen denez, lagapenak,
higiezin bati buruzkoa bada, Jabetza
Erregistroan inskribatzen den datatik aurrera bakarrik sortuko ditu
efektuak.
1.2. Lagapenaren efektuak
Hartzekoduna aldatzeak beti sortzen dituen efektu orokorrez gain,
lagatzeak efektu bereziak sortzen ditu. Sortzen diren erlazio desberdinak
kontuan izanda, honako hauek bereizi behar dira:
A) Lagatzailearen eta lagapen-hartzailearen arteko erlazioa:
lagatzeko negoziotik datorrena da. Lagatzaileak, lagapen-hartzailearen
aurrean, “kredituaren izateaz eta zilegitasunaz” erantzungo du (1.529.
art.), eta, kasuz kasu, lagatako “zordunaren kaudimenaz” ere bai (1.530.
art.). Kodeak ezarritako erregimen hori alderdiek alda dezakete, baina,
besterik xedatu ezean, indarrean jarriko da:
a) Kreditua izatea eta zilegitasuna edo veritas nominis.
Erantzukizunaren edukia ez da bera transmisioa kostuzkoa
(prezioz) edo doakoa izan bada.
Lagapena kostuzkoa bada (1.529. art.), lagatzaileak, kreditua
zalantzazko gisa transmititu ez badu behintzat, kreditua berea eta
juridikoki galdagarria izateaz erantzungo du. Fede onez aritu bada
eta kreditua berea edo galdagarria ez bada, lagatzaileak
eskuratzaileari ordaindu beharko dizkio jasotako prezioa,
lagapenak sortutako gastuak eta lagapen-hartzaileak egin behar
izan dituen beste ordainketa zilegi guztiak (1.529.2. art.). Fede
gaiztoko lagatzaileak, beti, ordaindutako gastu guztiez eta kaltegalerez erantzungo du (1.529.3. art.).
Lagapena doakoa bada, lagatzaileak ez du ezertaz erantzungo eta
lagapen-hartzaileak, ezer ordaindu ez zuenez, ezingo du ezer
galdatu (638. art.), baina, kalte-galerarik jasan izan balu, horiek
erreklama ditzake.
b) Zordunaren kaudimena edo bonitas nominis. Hasiera batean,
“lagatzaileak ez du zordunaren kaudimenaz erantzuten, baldin eta
esplizituki bestelakorik hitzartu ez badute, haiek edo kaudimengabezia lehenagokoa eta publikoa ez bada” (1.529.1. art.). Kasu
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horretan, lagatzailearen erantzukizunaren edukia eta aurreko
kasuarena bera da, beti kontuan hartuta lagatzailearen aldetik fede
ona edo gaiztoa egon den ala ez.
Zordunaren ondare-gaitasunaz erantzuteko itunean, epea ezar
daiteke. Eperik ezarri ez bada, fede oneko lagatzaileak, kreditua
jadanik epemugara ailegatu bada (lagatzeko unean galdagarria
bada), hurrengo urtean zehar bakarrik erantzungo du hura laga
denetik kontatuta. Baina, oraindik epemugara iritsi ez delako
kreditua ordain badaiteke, epemugara iritsi osteko hurrengo urtera
bakarrik luzatuko da erantzukizuna. Kredituaren objektua hil
arteko errenta bada, lagapena egin den unetik kontatutako hamar
urteren buruan iraungiko da erantzukizuna (1.530. art.).
Lagatzaileak ere erantzungo du kaudimen-gabezia lehenagokoa eta
publikoa bada. Erantzukizun objektiboko kasua da hori,
lagatzaileak erantzuteko arrazoia beraren portaeran bertan baitago.
Hala, zordunak kaudimenik ez zuela baldin bazekien, lagapenhartzaileari adierazi behar zion, hala bazegokion zalantzazko
kreditu moduan lagatzeko; kaudimen-gabezia lehenagokoa eta
publikoa bazen, uste da lagatzaileak horren berri izan eta
informatzeko betebeharra bete behar zuela (GIL RODRÍGUEZ).
B) Lagatzailearen eta lagatako zordunaren arteko erlazioa:
transmititzen den obligaziozko erlazioa da. Lagapenaren ondorioz,
zordunak hartzekodun berria du, aurrekoa (lagatzailea) desagertu egiten
baita; beraz, bien artean ez dago loturarik, eta zordunak hari ez dio ezer
zor, hartzekodun berriari ordaindu (bete) beharko baitio.
Zordunak lagatzeko negozioan parte hartzen ez badu ere, horren
berri ez izateak bere alde jokatzen du; izan ere, "lagapenaren berri izan
aurretik" hartzekodunari ordaintzen badio, obligaziotik askatuko da
(1.527. art.).
C) Lagapen-hartzailearen eta lagatako zordunaren arteko
erlazioa: aurrez zegoen obligaziozko erlazio bera da, baina, titular gisa,
hartzekodun berria (lagapen-hartzailea) agertzen da. Hain zuzen ere,
zordunak lagapenarekin izan duen jarrera aztertu behar da hemen.
Zordunak, oro har, lagapen-hartzaileak ordaintzeko eskaera egin
ostean, hartzekodunari aurkara ziezazkiokeen obligaziozko erlazioari
buruzko salbuespen objektibo guztien (preskripzioa, ordainketa,
deuseztasuna...) aurka egin dezake.
Salbuespen pertsonalei dagokienez, Kodeak konpentsazioa
salbuesteko bakarrik ezartzen ditu arau zehatzak (1.198. art.); hala ere,
doktrinan gehiengoak uste duenez, harentzat ezarritako irizpideak
gainerakoei ere aplika dakizkieke. Horrekin batera, honako hauek
bereizten dira:

299

a) Zordunak lagapenaren berri badu eta onartzen du: zordunak
lagapen-hartzaileari ezingo dizkio salbuespen pertsonalak aurkatu.
Uste izango da aurka egiteko aukerari uko egin zaiola.
b) Zordunak ez du lagapena onartzen: lagapena egin aurreko
salbuespenen aurka bakarrik egin dezake zordunak, gerokoen
aurka ez.
c) Zordunak lagapenaren berririk ez du: salbuespen guztien aurka
egin dezake, lagapenaren aurrekoak nahiz gerokoak; azken kasu
horretan, dena den, lagapenaren berri izan artekoak bakarrik.
1.3. Lagapeneko hipotesi bereziak
Hainbat kreditu lagatzeko orduan kreditu-mota berezia delako edo
transmisioarekin helburu jakina lortu nahi delako, orain arte azaldutako
erregimen orokorra apurtu egiten da.
A) Kreditu hipotekarioak lagatzea: hemen kontzeptu
orokorrenak azalduko dira, horren erregimena arretaz hipotekaeskubidea aztertzean (eskubide errealei buruzko atalean) ikusiko baita.
Beharrezkoa da lagapen hori (HLko 149 eta HEko 242. art.): 1)
eskritura publikoan egitea; 2) judizioz edo notario bidez zordunari edo,
haren egoitza ezezaguna bada, administratzaileari, hipotekatutako
finkaren atezainari edo maizterrari jakinaraztea, baldin eta zordunak
eskritura publiko bidez jakinarazteari uko egin ez badio edo
endosamendu bidez transferi daitekeen obligazioa edo eramaile-titulua ez
bada behintzat (HEko 222 eta 242 eta HLko 150. art.); eta 3) Jabetza
Erregistroan inskribatzea.
Kreditua lagatzea (hipoteka ukitzeko), eskritura egitea eta
Erregistroan inskribatzea beharrezkoak dira, horiek egon ezean lagapena
ezin baitzaio lagatako zordunari aurkaratu.
Zordunari lagapena jakinarazten ez bazaio, hori ez da baliorik
gabea izango, baina, jakinarazpenik ez egin izanaren ondorioz, lagapenhartzaileak jasandako galeren erantzule izango da lagatzailea (HLko 151.
art.).
B) Auzitan den kreditua: lagatzen den kredituaren izateari,
zilegitasunari edo eraginkortasunari buruz eztabaidatzeko prozedura
judiziala abiarazi bada (1.535.2. art.). Horren ondorioz, gehienetan,
lagapenaren prezioa, hura kostuzkoa izan bada, kredituak duen balio
nominala baino txikiagoa da; espekulazioa saihesteko, ez kredituaren
balio nominala, baizik eta lagapen-hartzaileak ordaindutako prezioa,
eragin diren kostuak eta ordaindu zen egunetik prezioak sortutako
interesak hari ordainduz, kreditua iraungitzeko ahalmena ematen zaio
zordunari (1.535.1. art.). Ahalmen hori zordunak erabil dezake lagapen-
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hartzaileak ordaintzea erreklamatzen dionetik bederatzi egunen buruan
(1.535.3. art.).
Kreditua lagatako eskubidearen jaraunslekideari edo jabekideari,
hartzekodunari, bere kreditua ordaintzeko, edo auzitan den lagatako
eskubideari lotutako finkaren edukitzaileari laga bazaio, ahalmen hori
ezin da erabili (1.536. art.).
C) Funtzio ordaintzaileaz kreditua lagatzea: transmisioarekin
lortu nahi den helburua da hipotesi horren berezitasuna, hain zuzen ere,
lagatzaileak --hau da, lagapen-hartzailearen zordunak-- bere obligazioa
ordaintzeko (betetzeko) ematen baitu kreditua. Lagapen ordaintzaile orok
bezala, lagapen horrek bi forma hauetako bat har dezake:
1) Pro soluto: lagapen bidez, lagapen-hartzaileak kreditua
ordaindutzat jotzen du. Azken batean, kreditua ordainketan ematea
da.
2) Pro solvendo: lagatzailearen eta lagapen-hartzailearen arteko
obligazioa lagapen-hartzaileak benetan lagatako kreditua kobratzen
duenean bakarrik iraungiko da.
2. Kredituan subrogatzea
Subrogazioan ere, kreditu-eskubidearen titularra aldatzen da. Kreditua
lagatzea eta subrogatzea bereizteko, ikusi besterik ez dago funtzio eta
operatzeko modu desberdina dutela. Hala, kreditua, lagapenean,
merkatuko zirkulazioan jartzen da, eta hark lor dezakeen balioa hartuko
da kontuan (diruz balioets daitekeen ondasun juridikoa da); aldiz,
subrogazioa --beti, obligaziozko erlazioa--, bere izatearen azken unean,
ordaintzeko edo betetzeko egiten da, eta kreditua ordaindu duenak
ordaindutakoa berreskuratzea bideratzen du, ordaindutako obligaziozko
erlazioari indarrean eutsiz, baina titular berria sartuz: aurreko
hartzekodunean subrogatzen (bere lekuan jartzen) da ordaintzailea.
2.1. Subrogazio motak
Alderdiek beren borondatea adierazi duten ala ez kontuan izanda,
doktrinak legezko subrogazioa eta hitzarmenezko subrogazioa bereizten
ditu subrogazioan.
Legezko subrogazioan, arau juridikoak zehaztu eta ezartzen du efektua.
Hitzarmenezko subrogazioa, berriz, hasierako hartzekodunaren eta
berriaren arteko hitzarmenez sortzen da; 1.209. artikuluak argi eta garbi
ezartzea galdatzen du; hala ere, ez du eskatzen zordunari haren berri
ematea, baina, zordunarentzako efektuak sortzeko, ulertu behar da hari
jakinarazi egin behar diola (hasierako hartzekodunak edo hartzekodun
berriak). Beharrezkoa da, beti, obligazioa ordaindu edo bete aurretik edo
aldi berean egindako hitzarmena izatea, ondoren egiten bada;
ordainketak obligazioa iraungi baitu eta subrogaziorik ezin baita egin.
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KZeko 1.210. artikuluak uste du zerrendatzen dituen kasu hauetan
subrogatze-efektua dagoela: 1) hartzekodunak lehentasuna duen beste
hartzekodun bati ordaintzen badio; 2) obligazioan interesik ez duen
hirugarrenak hura zordunaren baimen esplizitu edo inplizituaz
ordaintzen badu; eta, 3) obligazioa betetzeko interesa duenak ordaintzen
badu, nahasketaren efektuak dagokion zatian izan ezik. Kasu horietan,
badago subrogazioa, baldin eta subrogaziorik ez zela nahi frogatzen ez
bada (iuris tantum delako presuntzioak baitira).
Subrogazioak, eskuarki, hartzekodunaren borondateari obeditzen dio,
hura baita eskubidearen titular bakarra; hala ere, hipotesi berezi batean,
zordunaren borondatez egin daiteke subrogazioa eta hartzekodunari
ezarri. Subrogazio hori sortzeko, beharrezkoa da honako betekizun hauek
biltzea (1.211. art.): 1) zordunak, obligazioa ordaintzeko, dirua maileguan
hartzea eta mailegu hori eskritura publikoan jasotzea; 2) mailegukontratuaren eskrituran, inplizituki, maileguaren xedea zor jakin bat
ordaintzea dela jasotzea, eta, 3) zorraren ordainagirian ere, inplizituki,
ordaindutako kopuruak jatorria maileguan duela adieraztea. Betekizun
horiek bilduta, mailegu-emailea aurreko hartzekodunaren lekuan
subrogatuko da.
2.2. Subrogazioaren efektuak
Subrogazioan, ordainketa bidez, aurreko hartzekodunaren ordez beste
bat (subrogatua) jartzen da; beraz, obligazioak, zorduna aske geratu gabe,
bizirik irauten du.
Subrogazioak subrogatuari transferitzen dio kreditua, horri atxikitako
eskubide guztiekin;alegia, zordunaren aurkakoekin (obligazioak eta
betebehar osagarriak) berme pertsonalak eman zituztenen aurkakoekin
(fidatzaileak, zordun solidarioak), bermean emandako ondasunen
edukitzaileen aurkakoekin (hipoteka-eskubidea) (1.212. art.).
Hasierako hartzekodunari zati bat ordaindu bazaio, ordaindutako zatian
bakarrik gertatuko da subrogazioa. Ondorioz, gainerakoa hari zor dio
zordunak: hasierako hartzekodunak ordaintzeke geratu den zatian
kreditu beraren zatia ordaintzeagatik haren lekuan subrogatu denak
baino lehenago egikari dezake bere eskubidea (1.213. art.).

III. ZORDUNA ALDATZEA
1. Kontzeptua eta ezaugarriak
KZeko 1.203.3. artikuluak adierazten duenez, obligazioak alda daitezke,
zordunaren pertsona ordeztuz. Kode Zibilak zorduna aldatzeko aukera
berritzeari (iraungitzaileari) buruz aritzean aipatzen du. Horregatik,
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zuzenbide erromatarreko aurrekariekin bat eginez, non zorrik inter vivos
ezin zela transmititu ezartzen baitzen, lehenengo doktrinak ulertu zuen
zorduna aldatzeko modu bakarra hartzekodunaren eta zordun berriaren
artean aurreko obligazioa iraungiko duen berria sortzea dela (berritze
iraungitzailea) (mortis causa transmititzea Oinordetza Zuzenbidean
azalduko da). Gero, doktrinak eta jurisprudentziak onartu dute posible
dela zorduna aldatzen denean ere besterik gabe obligazio aldatzea.
Obligaziozko erlazioaren alderdi pasiboa aldatzeak, beraz, aurreko
erlazioa besterik gabe aldatu edo iraungi dezake; kasu zehatz bakoitzean
ikusi beharko da ea obligazioa soilik aldatzeko edo iraungitzeko
betekizunak izan diren.
Zorduna aldatzeari zorra edo alderdi pasiboa transmititzea deritzo; hala
eta guztiz ere, berez, ez da benetako transmisioa, alderdi
hartzekodunarekin gertatzen den bezala (kreditua lagatzea), alderdi
zordunak eduki negatiboa baitu; alegia, ez da ondareko aktiboa (pasiboa
da); horregatik, egokiagoa da, Kodeak egiten duen bezala, zordun berriak
aurrekoa ordezten duela esatea. Ezaugarri horren eta zor-egoera beretik
ondorioztatzen denaren arabera, hartzekodunari benetan axola zaio nor
den bere zorduna, eta, modu batera edo bestera, egindako aldaketaren
berri izan behar du hark. Bestalde, zordunak, hasiera batean behintzat,
bere posizio juridikoaz xedatzeko ahalmenik ez du.
Horren ondorioz, aldaketa hori egiteko modu desberdinei aplikatzen zaien
erregela komunak zera dio: hasierako zorduna beste berriak ordeztea
aldatzen den zordunaren adostasunik gabe egin daiteke, baina inoiz ere
ez hartzekodunaren adostasunik edo onarpenik gabe (1.205. eta 1.206.
art.).
2. Zorduna aldatzeko moduak:
Kode Zibilak, aurrekari erromatarrarekin bat eginez, bi modu bakarrik
jasotzen ditu: eskuordetza (1.206. art.) eta promeste bidezkoa (1.205.
art.); zorduna aldatzeko ekimena nork hartzen duen kontuan izateak
bereizten ditu biak.
Ondoren, eta Alemaniako doktrinaren eraginez, hirugarren modu bat
eratu da: zorra nork bere egiteko kontratua. Egun, modu hori onartu
dute bai doktrinak, bai jurisprudentziak. Figura atipikoa dela du
ezaugarri, ez baitago ez aurreikusita, ez modu zehatzean araututa; haren
baliozkotasunak eta efikaziak kontratuzko autonomiaren printzipioan
dute babesa (1.255. art.).
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2.1. Promeste bidezkoa
Egiten den moduaren arabera, hitzarmen promestzailea ere baderitzo
(expromisión). KZeko 1.205. artikuluak aurreikusten du. Zera da:
hartzekodunaren eta zordun berriaren arteko hitzarmena, azken horrek
obligazioa bere gain hartu eta zordun bihurtzeko.
Itunaren edukia kontuan izanik, honelakoa izan daiteke:
-Promeste soila: hasierako zorduna obligaziotik erabat aske uzten
bada.
-Promeste pilatzailea: hasierako zordunari beste bat gehitzen
bazaio. Kasu horretan, obligazio bera betetzeko, subjektu obligatu
anitz egongo dira.
Hasierako zordunaren eta berriaren arteko erlazioak, berriz, mota
desberdinekoak izan daitezke; zordun berriak atzera aurrekoari eska
diezazkiokeen itzulketak haien arabera arautuko dira. Baina, zordun
berriak bere kasa bat-batean parte hartu badu, analogiaz, hirugarrenaren
ordainketari buruzko arauak aplikatu beharko dira (cfr. 1.158. art. eta
bat datozenak).
2.2. Eskuordetza
KZeko 1.206. artikuluan aipatzen da, in fine. Kasu horretan, zorduna
aldatzeko ekimena obligatuak berak abiarazten du, zeinak bere lekua
hartuko duen hirugarrena izendatuko baitu.
Oro har, eskuordetza zera da: aldatzeko mekanismo juridikoa, zeinaren
arabera, pertsona batek (zordunak edo hartzekodunak: delegatzaileak),
beste norbaiti (eskuordetzadunari) agindua edo baimena ematen baitio
obligazio bat eratzeko (eskuordetza promestzailea) edo beste norbaiten
(zordunaren edo hartzekodunaren: delegatuaren) alde prestazio bat
betetzeko (eskuordetza betetzailea edo ordaintzailea) obligazioa edo
prestazioa delegatzailearen kontura egin dela joz (DÍEZ-PICAZO, LACRUZ).
Eskuordetza, berez, gertakari zabala da, zorduna aldatzeko ez ezik
hartzekoduna aldatzeko ere erabil baitaiteke. Eskuordetza aktiboan,
hartzekodun delegatzaileak delegatuaren hartzekodun bihurtzeko
agindua edo gonbitea egiten dio eskuordetzadunari; eskuordetza
pasiboan, delegatua eskuordetzadunaren zordun bihurtzea lortu nahi da.
Bigarren hori da interesatzen zaigu orain.
Aldi berean, eskuordetza, hitzarmenaren edukiaren arabera, honelakoa
izan daiteke:
a) Delegatio promitendi edo eskuordetza promestzailea:
obligaziozko erlazioa aldatu nahi dela du ezaugarri: eskuordetzadunak,
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bere gain obligazio hartu, eta ordutik aurrera delegatzailea erlazio
horretatik kanpo uzten da. Hasierako hartzekoduna desagertu edo
hasierako zorduna askatzen da. Eskuordetza promestzailearen
hipotesietako bat kreditu-txartelen kontratuan gertatzen da; entitate
igorle edota kudeatzailearen eta txartelaren titularraren artean egindako
kontratu horretan, entitateak obligazioa hartzen du txartel jakin hori
onartzen duten saltokietan titularrak hartutako zorrak beraren ordez
ordaintzeko.
b)
Delegatio
solvendi
edo
ordaintzeko
eskuordetza:
delegatzaileak agindutako prestazioa bete behar du eskuordetzadunak,
baina ez du obligaziorik bere gain hartzen delegatuarekiko, eta, beraz,
delegatzailea ere ez da obligaziotik kanpo geratzen. Eskuordetza pasiboari
buruz aldarrikatzen den eskuordetza mota horri ordaintzeko esana ere
baderitzo; esaterako, txekea egin eta ordaintzeko baliabide gisa ematen
bada.
Eskuordetza dagoen kasuetan, hainbat erlazio mota sor daitezke; aipa
ditzagun:
-Delegatzailearen eta eskuordetzadunaren artean, estaldurazko
erlazioa dago; eskuordetzadunak jarduera zergatik burutzen duen
juridikoki erlazio horrek bidezkotzen du.
-Delegatzailearen eta delegatuaren artean, balutazko erlazioa dago;
bien artean lehendik dagoen obligaziozko erlazioa da.
2.3. Zorra nork bere egiteko kontratua
Hasierako zordunak eta berriak --hartzekodunak onartuta eta
adostasuna emanez-- egindako hitzarmena da, zeinaren arabera
bigarrenak obligaziozko erlazioan lehenengoak zuen posizio juridikoa
hartzen baitu.
Ordenamenduan, lehen esan denez, kontratu atipikoa da; alderdiek
hitzartu eta hartzekodunak onartutakoak eta obligazioei zein kontratuei
buruzko arau orokorrek eraenduko dute hura.
Itundutakoaren arabera, honelakoa izan daiteke:
-Nork bere egite askatzailea: hasierako zorduna obligaziozko
erlaziotik askatzen bada.
-Nork bere egite pilatzailea: lehengo zordunari beste bat gehitzen
bazaio, eta, hala, zordun anitz egotea ekarri.
3. Zorduna aldatzeak dituen efektu komunak
Zorduna aldatzeko erabili den modua edozein izanik ere, obligaziozko
erlazioan hasierako zordunaren ordez beste bat sartzeak arazo sorta
azaleratzen du, bakoitzaren berezitasunak saihetsean utziz batera aztertu
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beharrekoak. Hainbat konturen inguruan sortzen dira arazoak: hasierako
zorduna askatzea, zordun berriaren kaudimen-gabezia, obligazio
osagarriak eta pribilegioak indarrean jarraitzea eta zordun berriak
hartzekodunari aurkara diezazkiokeen salbuespenak.
A) Hasierako zorduna askatzea. Azaldu denez, zorduna
aldatzeko, hartzekodunaren adostasuna (onarpena) -esplizitua edo
inplizitua- eskatzen da beti. Halaber, betekizun hori zorduna aldatzeko
hitzarmena egiten den une berean gerta daiteke, edo ondoren.
Adostasunak zehaztuko du sortutako efektuak hasierako zorduna
obligaziotik askatzen duen ala ez. Zer gertatzen da hartzekodunak
adostasunik ematen ez badu? Hasteko behintzat, usteko da zorduna
aldatzeak ez duela eraginik; beraz, hasierako zordunaren eta
hartzekodunaren arteko obligaziozko erlazioak bizirik dirau. Dena den,
doktrinaren iritziz (DÍEZ-PICAZO), beharrezkoa da zordun berriaren
borondatea arakatzea. Aldatzeko hitzarmenak, hartzekodunak aldaketa
onartzea baldintza gisa hartu badu, efikaziarik gabea izango da,
adostasunik ezean. Aitzitik, hartzekodunaren borondatea edonolakoa
izanik ere, zordun berriak obligazioa bere gain hartu nahi badu,
obligaziora lotu dela joko da. Azken kasu horretan, berez, pilatze-efektua
gertatzen da: aurreko obligazioari beste bat elkartzen zaio; ondorioz
sortuko den zordun-aniztasuna solidaritateari buruzko arauek eraenduko
dute (cfr. 1.141. art.).
B) Zordun berriaren kaudimen-gabezia. Hasierako zorduna
obligaziotik askatu bada, zordun berriak kaudimenik ez izateak ez du
inolako eraginik jadanik obligaziozko erlaziotik deslotu denaren gainean;
KZeko 1.206. artikuluak adierazten duenez, hasierako zordunaren aurka
hartzekodunak zuen akzioa ez da berpiztuko.
Arau horrek badu salbuespen bat: zordun berriak kaudimenik ez
izatea zorduna aldatu zen unea baino lehenagokoa eta publikoa bazen
edo zordunak hala zela baldin bazekien, hartzekodunak jo dezake
hasierako zordunaren aurka (1.206. art.). Hasierako zordunak berriaren
kaudimenaz erantzun behar du, bere portaeraren ondorioez erantzun
behar duelako, hain zuzen ere; alegia, berak baldin bazekien,
hartzekoduna jakinaren gainean jarri behar zuen, obligaziotik erabat
askatuta geratzeko, eta, lehenagokoa eta publikoa bazen, jakinaren
gainean zegoela uste izango da (GIL RODRÍGUEZ).
C) Obligazio osagarriak
bizirik irautea. KZeko 1.207.
artikuluak zera zehazten du: “obligazio osagarriak iraun ahal izango dute
(zorduna aldatzeari) bere adostasuna eman ez duten hirugarrenek
probetxurik duten heinean”. Aipatutako probetxuaren ideiak adierazten du
obligaziozko erlazioan eskubiderik duten hirugarrenez ari dela araua;
kasu horretan, aldaketaren efikazia ez da osoa, horretarako beharrezkoa
baita horien adostasuna ere lortzea.
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Horrekin batera, obligaziozko erlazioa indartzeko eman diren
bermeak (fidantza, bahitura, hipoteka) bizirik irauten duten ala ez aztertu
behar da. Arauaren idazkera ez da batere argia gai horretan, ezin baita
argi ikusi egin beharreko interpretazioa zein den. Puntu horri buruz DÍEZPICAZO irakasleak duen iritziari jarraituz, Obligazio Zuzenbideari buruzko
arau orokorrekin lotuz ulertzen da araua; horren ondorioz:
a) Bermeak obligaziozko erlaziotik kanpoko hirugarrenak prestatu
baditu, horiek bizirik iraungo dute zorduna aldatzeari hark bere
adostasuna eman badio. Bermea eman duen hirugarrenari ere
axola zaio nor den zorduna.
b) Bermeek, hasierako zordunak prestatu baditu, bizirik iraungo
dute, baldin eta zordun berriak bere gain hartzen baditu.
c) Zordun berriak prestatu baditu, baina zorra bere gain hartu
aurretik, ulertuko da berme errealak (bahitura, hipoteka) bizirik
irauten dutela, eta, aldiz, pertsonalak iraungi egiten direla.
D) Zordun berriak aurkara ditzakeen salbuespenak. Kode
Zibilak arazo horri buruz ez du ezer esaten; hala ere, Obligazio
Zuzenbideari buruzko arau komunak aplikatuz, jarraibidea erakusten
duten irizpideak ere ezar daitezke:
a) Zordun berriak obligaziozko erlazioarenak eta izaeraz objektiboak
edo errealak diren salbuespenak (deuseztasuna, preskripzioa...)
aurkara diezazkioke hartzekodunari.
b) Zorduna aldatzeko erabili den baliabideari buruzkoak ere
aurkara ditzake (kausarik eza, legez kanpoko objektua...).
c) Halaber, aldaketaz geroztik hartzekodunarekin duen erlazioan
sortutako salbuespenak ere alega ditzake.
d) Aurreko zordunaren salbuespen pertsonal hutsak ezin dira
aurkaratu.

IV. OBLIGAZIOZKO ERLAZIOA IRAUNGITZEA: KAUSAK
Obligaziozko erlazioa iraungitzeari buruz, beharrezkoa da bereiztea zer
den obligazioa iraungitzea eta zer obligaziozko erlazioa iraungitzea,
bereizketa hori azaldu behar den gaiaren analisiari eta azterketari
segurtasun handiagoz eta egokiago ekiteko ezinbestekoa baita.
Ohartarazpena egin ostean, eragile juridikoak berehala ikusten du Kode
Zibilak baduela xedapen bat --1.156. artikulua-- obligazioak iraungitzeko
kausak arautzeko; izenburutzat, “Xedapen orokorrak” du, eta IV. liburuko
I. tituluaren IV. kapituluaren obligazioak iraungitzeari buruzko atalean
dago.
Kode Zibileko arau horrek dituen ezaugarri nabarmenetatik azpimarratu
beharrekoak honako hauek dira: lehenik, jasotzen dituen iraungitzeko
kausak orokorrak dira, eta ipso iure aplikatzen dira; hau da, iraungitzeko
modu horiek obligazio mota guztiei aplikatuko dira, eta, alderdien artean

307

auzi judizialik ez bada behintzat, obligazioa iraungitzeko adierazpen
judizialik ez da behar; bigarrenik, osatu gabeko zerrenda da (besteak
beste, ikusi AGEE 1987-XII-15 eta 1988-V-3koak), xedea arauak irekitzen
duen kapituluan jasotako iraungitze-kausak aipatzea besterik ez baita;
eta, azkenik, jasotako zerrendatik ondorioztatzen denez, efektu
iraungitzailearekin batera, guztiek ez dute efektu asetzailea eta
askatzailea eragiten.
Obligazioa -hau da, kredituaren eta zorraren artean dagoen loturairaungitzeari buruz Kode Zibileko 1.156. artikuluan bildutako kausei
dagokienez, beharrezkoa da jakitea horietatik zein diren obligaziozko
erlazioa iraungitzeko zioa. Gauza da, beraz, jakitea kausetatik zeintzuek
ematen dioten amaiera alderdien arteko trukatze- eta kooperazioerlazioari (DÍEZ-PICAZO).
Ildo horretan, obligaziozko erlazioa desagertzeko kausak aztertuko dira;
hala, 1) elkarren artean desadostasunik egotea edo kontratu
iraungitzailea eta aldebateko salakuntza, hori onartzen duten kasuetan
arau juridikoan aurreikusita dagoelako edo haren funtsa obligaziozko
erlazioa eratzeko negozioan izan eta erlazio horrek ezaugarri zehatzak
biltzen dituelako; 2) barkamena, hots, erlazioari amaiera jartzeko
hartzekodunaren jokaera eta zordunak parte hartu behar izateak sortzen
duen arazoa; 3) ondoren gertatutako ezintasuna; hau da, obligaziozko
erlazioaren objektua zordunaren aldetik errurik edo dolorik egon gabe
desagertzen den hipotesia; eta 4) nahastea, alegia, erlazioko dualtasun
subjektiboa desagerraraztea, baldin eta erlazioa babestea merezi duten
interesak bideratzeko urri geratzen bada.
Bukatzeko, begi-bistan jarriko da nola, obligaziozko erlazioa iraungitzeak,
alderdien artean eta bidezkoak ez diren ondare-desorekak ez izateko,
kitatzeko hainbat betebehar sorrarazten dituen.

V. ONDOREN GERTATUTAKO EZINTASUNA
1. Terminologia
KZeko 1.156. artikuluak obligazioak iraungitzeko kausa gisa zor den
gauza galtzea ezarri ostean, kausa hori Kodeko 1.182.-1.186. artikuluek
garatzen dute. Iraungitzeko kausa hori azaltzeko, gutxienik ere, bi
ñabardura terminologiko egin behar dira. Batetik, Kode Zibilak zor den
gauza galtzea obligazioak iraungitzeko modutzat hartzen du. Hala eta
guztiz ere, galerak (alegia, gauza galtzeak, merkataritzatik kanpo
geratzeak edo non den inork ez dakielako edo berreskuratu ezin delako
desagertzeak), aldi berean, obligaziozko erlazioa (alderdien arteko
kooperazio-bide gisa) ere ezeztatzen du. Bestetik, legeko esapidea (“zor
den gauza galtzea”) gainditzeko, doktrinan, kontzeptu zabalagoa
erabiltzen da: ondoren gertatutako ezintasuna. Trukezko ekonomiatik
zerbitzuen ekonomiara igaro izana izan da aldaketa horren arrazoia, baita
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emateko obligazioak obligazioen paradigma edo eredu izateari utzi izana
ere. Hala ere, ohartarazi behar da Kodeak berak 1.184. artikuluan
aipatzen duela egiteko obligazioei buruz prestazioa ezinezkoa izatea ere.
2. Betekizunak eta efektuak
Ondoren gertatutako ezintasunaren premisak edo betekizunak, Italiako
eta Alemaniako eta, oraindik orain, Espainiako doktrinak jadanik
horietakoren bat berrikusi eta berraztertu badu ere, honako hauek dira.
Hasteko, eta obligaziozko erlazioa iraungitzeko, prestazioa -ematekoa,
egitekoa nahiz ez egitekoa (cfr. KZeko 1.088. art.)-- ondoren bihurtu behar
du ezinezko (ad impossibilia nome tenetur). Hori erabat zentzuzkoa da,
hasieran posible izatea prestazioak bete behar duen betekizuna baita (cfr.
KZeko 1.272 eta 1.460. art.), eta, hortaz, betekizun hori hasieratik falta
bada, obligaziozko erlaziorik ezin da sortu, eta ez da iraungitzerik egongo.
Gainera, ulertu beharko da ezen ezintasuna jatorrian dagoela, eta, horren
ondorioz, negozio juridikoa (obligazioen iturria) deuseza dela erlazioa
eratzeko unean jadanik ezintasuna eragiten duen, egoera baldin bazegoen
(GONZÁLEZ PORRAS).
Bigarrenez, ondoren gertatutako ezintasunak zordunarekin zerikusirik ez
du izan behar (cfr. KZeko 1.105. art.); hau da, KZeko 1.182. artikuluaren
esanean, zordunaren aldetik errurik ez du egon behar. Zordunaren
aldetik dolorik edo errurik balego (esaterako, gauza kontserbatzeko jarri
beharreko arretarik zordunak jarri ez eta gauza galtzea; cfr. KZeko 1.094.
eta 1.104. art. eta NFBko 493. legea), zorduna ez da obligaziotik askatuko,
eta perpetuatio obligationis delakoa gertatuko da; deitura horrek beste
zerbait aditzera ematen badu ere, erlazioa iraungi eta kontratuko interes
positiboa (id quod interest) ordaintzeko obligazioa sortuko da (KZeko
1.183. art., hor kalte-galerak ordaintzeko obligazioa aipatzen bada ere,
eta KZeko 1.101. art.).
Zordunak errurik baduen ala ez ikusteko, KZeko 1.183. artikuluak iuris
tantum presuntzio bat ezartzen du: galera (ezintasuna) erruagatik gertatu
da gauza zordunaren esku bazegoen; beraz, bestelakorik frogatzeko karga
(onus probandi) zordunak izango du (KZeko 1.214. art.), eta, horren
ondorioz, zordunak frogatu beharko du obligaziotik askatzeko, ezintasuna
ustekabeko edo ezinbesteko kasuz gertatu dela (KZeko 1.105. art.).
Gainera, zorduna berandutze-egoeran badago edo gauza bera bi
pertsonari edo gehiagori ematea agindu badu (1.096.3. art.), ematea egin
arte gerta daitezkeen ustekabeko kasuak haren lepora izango dira.
Erruduntasun-presuntzio hori gauza jakina eta zehatza emateko
obligazioei buruzkoa bada ere, uste dut prestaziotzat zerbait egitea edo ez
egitea duten obligazioetan ondoren gertatutako ezintasunari ere zabaldu
behar zaiola.
Beste alde batetik, prestazioa ezinezkoa izatearekin zordunak zerikusirik
izan ez eta hura hartzekodunaren edo hirugarren baten portaeraren
ondorio bada, argitu behar da zer gertatzen den. Hartzekodunak,
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kredituzko egoera juridikoaren titularra denez, eskubide subjektiboak
izateaz gain, baditu, bere titulartasuna osatzeko, hainbat karga, eta,
horien artean, zordunak obligazioa betetzen laguntzea da bat. Hala, batik
bat objektutzat egiteko prestazioa duten obligazioetan, hartzekodunak ez
laguntzeak ekar dezake ondoren gertatutako ezintasunagatik zorduna
obligaziotik askatzea (CABANILLAS SÁNCHEZ). Prestazioa ondoren ezinezko
bihurtzen duen hirugarren baten portaerari buruz, berriz, Kode Zibilak,
bere 1.186. artikuluan, commodum representationis delakoa aurreikusten
du, honako hauek oraingoz aztertu gabe utzita: haren erantzukizuna
kontratuzkoa edo kontratuz kanpokoa den, fede onez edo gaiztoz aritu
izanaren arabera eman beharreko kalte-galeren zenbateko desberdina
zein den eta izaeraz kreditu-eskubideek duten erlatibotasuna apurtzen
den. Arau horren egitatezko hipotesiak zera du abiapuntutzat: zor den
gauza hirugarren baten parte hartzeak galarazi izanaren ondorioz
obligaziozko erlazioa iraungitzea; ezarritako ondorioa zordunak
hirugarrenen aurka lituzkeen akzioak hartzekodunari ematea da. Arau
horrek, funtsean, zorduna bidegabeki ez aberastea lortu nahi, eta,
horretarako, zordunaren ondareko balioak berregokitu egiten ditu. Nire
iritziz, commodum representationis delakoari buruz, bi ñabardura egin
behar dira. Batetik, KZeko 1.186. artikuluak emateko obligazioak bakarrik
aurreikusi arren, zerbait berez emateko eta ez itzultzeko obligazioei
aplikatuko zaie artikulua, eta, doktrinan zenbaitek defendatzen duenez,
egiteko obligazioei ere bai. Bestetik, ea hartzekoduna, ezintasunaren
kariaz, zordunak hirugarrenen aurka dituen eskubideetan automatikoki
sartzen den edo, zehazki, zordunak hartzekodunari akzioa laga egin
behar dion. Nire iritziz, beste batzuek ere uste duten bezala, akzioak
automatikoki transmitituko dira (cfr. Aseguru Kontratuari buruzko Legea,
43. eta 82. art., kalteen aseguruari buruz, eta, pertsonen aseguruetan,
osasun-laguntzaren gastuei buruz).
Ondoren gertatutako ezintasunagatik --hura fisikoa nahiz legezkoa izan
(cfr. KZeko 1.184. art. eta AGEE 1993-II-24 eta 1994-II-7koak)--, zorduna
obligaziotik askatzeko eskatzen den hirugarren betekizun tradizionala da
ezintasunak erabatekoa eta objektiboa izan behar duela, hau da, egoera
horretan edozein zorduni obligazioa betetzea ezinezkoa litzaiokeela. Hala
ere, trukatzeko ekonomia liberala alboratu eta emateko obligazioak
eredutzat izatea gainditzeak ekarri duen aurrerapenaren ondorioz,
betekizun horri (ezintasunak erabatekoa eta objektiboa izan beharrari)
salbuespenak jartzen hasi da doktrina; alegia, onartzen dira ezintasun
erlatiboa eta galdagarritasunaren, fede onaren eta eskubide-abusua
debekatzearen arabera zordunaren portaera epeltzea.
Laugarren betekizunaren arabera, zorduna obligaziotik ez da askatuko
baldin eta, batetik, berandutze-egoeran badago; bestetik, baldin eta
zordunak, ustekabeko edo ezinbesteko kasua gertatu dela frogatuko balu
ere, gauza bera hainbati emateko hitza eman badu (KZeko 1.096.3. art.);
edo, azkenik, 1.185. artikuluan aurreikusitako hipotesia gertatzen bada.
Azken xedapen horrek ezartzen duenez, jatorria edo iturria delituan edo
faltan duten gauza jakina eta zehatza emateko obligazioetan, ondoren
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gertatutako ezintasunak ez du zorduna kalte-galerak (artikulua, oker,
gauzaren prezioaz mintzo bada ere; cfr., gainera, KZeko 1.183. art.)
ordaintzeko obligaziotik askatuko; gauza hartzekodunari eskaini eta
horrek arrazoirik gabe onartu nahi izan ez bazuen, ordea, zorduna aske
geratuko da.
3. Ezintasun partziala eta aldi baterakoa. Aparteko zailtasuna
eta gehiegizko kostua prestazioan
Zorduna obligaziotik askatzeko eta erlazioa iraungitzeko, tradizionalki
eskatutako betekizunak biltzen dituen ondoren gertatutako ezintasunaz
gain, ikusi behar da, halaber, zer gertatzen den zordunak errurik edo
dolorik gabe prestazioaren zati bat bakarrik bete badezake (noski,
obligazioak zatigarria izan behar du, eta ordainketa zatitu gabe betetzeko
printzipioaren aurka doa; cfr. KZeko 1.169. art.), edo dagoen ezintasuna
besterik gabe iragankorra bada (esaterako, gerratea), edo baldin eta,
aurreikusitako prestazioa burutu badaiteke ere, zordunarentzat hasieran
aurreikusi gabeko aparteko zailtasuna badu edo kostuz gehiegizkoa
bazaio.
Lehenik, ohartarazi behar da ezen Espainiako Kode Zibilak, beste batzuek
ez bezala, ez duela arau orokorrik jasotzen ezintasun partzialak, aldi
baterako ezintasunak edo aparteko zailtasunak azaleratutako arazoa
konpontzeko. Hori dela-eta, doktrinan, hainbat irtenbide proposatu dira.
Ezintasun partzialari dagokionez, Kodeko hainbat artikulu ikusita (cfr.,
besteak beste, 515., 635., 636., 786., 1.155., 1.460.2, 1.468., 1.558.,
1.599., 1.704. eta 1.896. art.), esan liteke aurreikusitako hipotesietan
obligaziozko erlazioari partzialki eustearen aldeko borondatea dagoela.
Hala ere, arazoa sortuko da alderdiek aurreikusi gabeko hipotesia bada
edo alderdien borondatea negozioari eustearen alde agertzen ez bada.
Kasu horietan, prestazio partzialak kredituko interesa asetzen badu,
badirudi prestazioa murriztu egin beharko dela eta, kredituko interesa
asetzen ez badu, berriz, obligazioa iraungi egingo dela (ALBALADEJOk
honako hauek bereizten ditu: batetik, doako kausa duen obligazioa
partzialki betetzeko aukera, non erlazioa partzialki iraungiko baita, eta,
bestetik, kostuzko obligazioa, non hartzekodunak zehaztuko duen ea
erlazioa osorik iraungitzen den edo partzialki indarrean jarraitzen duen).
Ezintasun iragankorrari edo aldi baterakoari dagokionez, bi ondorio ezarri
behar dira: batetik, zordunari egotzi ezin zaion atzerapena hark bere gain
hartzea ez da bidezkoa, eta, bestetik, prestazioa aldi batean ezin bete
izanak erlazioa iraungiko du, baldin eta negozioaren helburua zapuzten
bada edo alderdiek zorduna obligaziotik askatzea bidezkotzeko interesa
badute (DÍEZ-PICAZO. Cfr. AGEE 1941-V-16, 1941-VI-13, 1944-VI-13, 1950II-13, 1953-IX-24 eta 1963-XII-10ekoak).
Aparteko zailtasunari eta gehiegizko kostuari buruz, doktrinak, azken
batean, obligaziozko erlazioa berregituratzeko edo berrikusteko aukera
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onartzen du, horrela ondoren sortutako neurriz gaineko kostua
saihesteko (DÍEZ-PICAZO, ALBALADEJO); berregokitzea posible ez balitz,
orduan bakarrik iraungiko da erlazioa (cfr. AGEE 1956-VI-12, 1959-VI-6,
1963-X-31 eta 1970-I-28koak).

VI. ELKARREN ARTEAN ADOSTUTAKOA BERTAN BEHERA
UZTEA: KONTZEPTUA, BETEKIZUNAK ETA EFEKTUAK
Kode Zibilak, 1.156. artikuluan obligazioak iraungitzeko kausak
zerrendatzean, ez du elkarren artean adostutakoa bertan behera uztea
jasotzen. Edonola ere, artikulu hori osatu gabea da, hala elkarren artean
desadostasunak izatea nola alde bateko uko egitea obligazioak
iraungitzeko kausak baitira (ikusi AGE 1979-IV-5ekoa).
Elkarren artean adostutakoa desegitea, izatez baden erlazio juridikoko
alderdiek (alde biko edo anitzeko negozio juridikoa) obligaziozko erlazio
hori osorik efekturik gabe uzteko adostutako borondatea da.
Berez, elkarren artean desadosteak, objektutzat aurrez baden erlazio
juridikoa duen kontratu iraungitzailea duenez, kontratu orok bete
beharreko betekizunak bildu behar ditu (alegia, adostasuna, objektua,
kausa eta forma), baina, aurreko kontratutik erator edo ezar daitezkeen
formari edo legitimazioari buruzko betekizunei dagokienez, iraungiarazi
nahi den kontratua izan beharko da kontuan.
Elkarren artean desadosteak honako efektu hauek sortuko ditu: batetik,
elkarren artean desadosteak objektutzat duen kontratuan alderdiek bere
gain hartutako obligazioetatik oraindik bete gabe daudenak iraungitzea,
eta, bestetik, prestazioren bat jadanik bete bada, hasierako egoerara
atzera etortzea. Segidako traktuko obligazioa balitz, dagoeneko sortutako
efektuek bizirik jarraituko dute. Hala ere, lehenik eta behin, kontuan izan
beharko da, beti, alderdiek, hasierako erlazioa nahiz hori iraungitzeko
adierazpena egitean adierazitako borondatea. Inoiz beharrezkoa izango da
aurreko egoera kitatzea.

VII. ALDE BATEKO BORONDATE BIDEZ IRAUNGITZEA
Hipotesi hau, jakinarazi beharreko borondate-adierazpena da, zeinaren
arabera, obligaziozko erlazioaren alderdietako batek erlazio hori
iraungitzat jotzen baitu. Erlazioa alde anitzekoa balitz, alde batek uko
egiteak, borondate-adierazlea gainerakoekin lotzen duen lotura iraungi
dezake, edo erlazio osoa iraungitzea eragin dezake. Kode Zibilak
iraungitzeko modu hori ez du 1.156. artikuluaren hipotesien artean
sartzen; hala eta guztiz ere, kontratuei buruzko araudian jasotzen du,
besteak beste, KZeko 1.584. eta 1.594. artikuluetan; zerbitzu- nahiz obraerrentamenduetan, KZeko 1.700.4 eta 1.705. art.; sozietate-kontratuan,
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1.732.1 eta 2. art.; komodatuan, KZeko 1.750. art., eta gordailuan,
1.775. art. (ikusi, halaber, AGEE 1973-XII-17, 1984-II-11 eta 1986VII-3koak).
Kontratua alde batek iraungiarazteko baimena eman dezake legeak;
zenbaitetan askatasunez (KZeko 1.733. art.), bestetan betekizun zehatzak
betez (KZeko 1.749. art.); kausa berezirik galdatzen ez bada ere, hura
gertatzen ez denean iraungitzearen efektuak desberdinak izan daitezke
(KZeko 1.736. eta 1.584. art.); gerta daiteke, halaber, uko egiteko aukera
obligazioa sortzen duen negozioan emandako ahalmenetatik etortzea.
Ordenamenduak alde bateko iraungitzea onartzen du eperik gabeko
kontratuetan (KZeko 1.705. art.), alderdien artean konfiantzazko erlazioa
oinarritzat duten kontratuetan (KZeko 1.732. eta 1.733. art.) eta bereziki
alderdietako baten interesa babesten duten kontratuetan (HELko 9. eta
11. art.). Arau horiek analogiaz aplika dakizkieke (DÍEZ-PICAZO) eperik
gabeko kontratuei, alderdiei ezin baitzaie eskatu betirako lotuta geratzea;
edo eduki fiduziarioa duten kontratuei, hasierako konfiantza desagertu
ostean edo alderdietako baten interesa nagusitzen bada kontratuak ezin
baitu bizirik iraun; baina ordenamendu juridikoa informatzen duten
printzipioen aurka ez badoa eta konpon badaiteke bakarrik gerta daiteke
beste alderdiari eragiten zaion kaltea. KZeko 1.594. artikulua irismen
orokorreko figura baten adierazlea da; alegia, aurreikusitako legezko
hipotesia gainditu eta analogiaz aplikagarria da, pacta sunt servanda
printzipioarekiko izaeraz salbuespenezkoa bada ere.
Aldebateko -adierazpena beste alderdiari jakinarazi behar zaio (jakinarazi
beharreko adierazpena), eta fede onak eskatzen duen moduan egin behar
da (KZeko 1.705. eta 1.706. art.), eta garai egokian (KZeko 1.705.2. art.).
Hortaz, zenbaitetan, aurretik esatea eskatzen da (KZeko 1.736 eta HELko
11. art.), eta, zentzuzko aldi batean besteak atzera egiten duenaren
zeregina ordezteko, agindutako obligazioek indarrean segituko dute
(KZeko 1.737. art.). Kalteak edo galerak eragiten badira, eskakizun horien
aurkako portaerek horiek ordaintzeko eskubidea sortuko dute.
Aldebateko iraungitzearen efektuak kontratuko beste alderdiak haren
berri izaten duenean sortuko dira, eta erlazioa indarrean egon den
bitartean sortutako obligazioak kitatzeko beharra ekar dezakete. Uko
egiten duenaren probetxurako bakarrik gertatzen bada, hark horren
ondorioz besteari eragin dakizkiokeen kalte-galerak ordaindu beharko
dizkio.

VIII. BARKAMENA
1. Kontzeptua eta ezaugarriak
Barkamenari barkazio, zorra kentze edo zorretik askatze ere baderitzo;
borondate-adierazpena da, zeinaren bidez, hartzekodunak bere
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titulartasunekoa duen kreditu-eskubidea osorik
iraungitzat jotzen baitu, trukean ezer ere jaso gabe.

edo

zati

batean

Halaber, zorra iraungi daiteke, batetik, mortis causa emandako
borondate-adierazpen iraungitzaile bidez horri, zorra askatzeko legatua
deritzo (KZeko 870-872. art.), eta legatuei buruzko araudiaren mende
egongo da. Bestetik, inter vivos eman eta ordezko zerbaitera
baldintzatutako adierazpen bidez (berez, ez da barkamena, lagapena
baizik), edo hitzarmen bidez (orduan, kentzeko espedientea deritzo, eta
PZLko araudiaren mende egongo da). Horiez gain, zorra iraungiko da
baldin eta hartzekodunak bere eskubidea zordunari dohaintzan ematen
badio; orduan, zorra, nahasteaz iraungiko da. Beste kontu bat da,
halaber, pactum de non petendo delakoa, non zorra erreklamatzeko
akzioari uko egiten baitzaio.
Barkamena alde bateko eta doako negozio juridikoa dela esaten da; baina
ezaugarri nagusi horiek ezbaian jarri dira.
Negozio juridikoa da, kreditua bertan behera uzteko jarrera hartzen baitu
hartzekodunak; hori da, hain zuzen, negozioaren efektu nagusia, zeren
eta, borondatearen autonomiak -kredituaren abandonatze horretatik
sortuko diren efektuak, alegia- zorra iraungitzea eta zorduna obligaziotik
askatzea erabaki ezin baditu ere, izaeraz, negozioa abdikatzailea baita.
Autore gehienen iritziz, barkamena alde bateko negozio juridikoa da, ez
baita galdatzen zordunak onartzea edo, behintzat, horrek onartzea ez
baita negozioa baliozkoa izateko betekizuna. Zenbait autorek defendatzen
dute zordunak onartzea efikaziazko betekizuna dela (LASARTE, GARCÍA
AMIGO); hainbatek esaten duenez, zordunak onartzea beharrezkoa da
baldin eta barkamena esplizitua bada (DÍEZ-PICAZO); eta zenbaitek
defendatzen duenez, barkamena onartuz geroztik bakarrik da
errebokaezina (ORDUÑA). Hala ere, zorra barkatzea zordunaren eremu
juridikoan sartzea da, eta onartu egiten da obligaziozko erlazio osoaren
gainean hartzekodunak duen xedatzeko ahalmena sorburu duen heinean
(BADOSA). Barkamena kredituari uko egitea dela ulertu behar da, eta,
beraz, alde bateko negozio juridikoa dela, hartzekodunaren ahalmenen
artean baitago bere eskubideari uko egitea (AMAT). Hartzekodunak
zorduna bere adostasunik gabe aska dezake obligaziotik, hirugarren
batek egindako ordainketa zordunak onarpenik eman behar gabe
jasotzeko legitimazioa duen modu berean (DÍEZ-PICAZO). Hartzekodunak,
ordainketa jasotzeko obligaziorik ez, baina zorduna askatzeko obligazioa
du. KZeko 1.187.2. artikuluak, barkamena esplizitua dohaintzari buruzko
arauen mende jartzeko agindua ematen badu ere, horrek ez du esan nahi
zordunak onartzea eskatzen denik, betekizun hori ez baita formazkoa,
adostasunezkoa baizik (LACRUZ). Zordunak, bere ondarean, atzera bota
dezakeen ezer ez du jasotzen; zorraz xedatzeko ahalmenik ez du, eta, hain
zuzen ere, zorra horretatik askatzen da.
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Barkamena, uko gisa, borondatea kanporatu eta hirugarrenek haren
berri izan edo izateko aukera dutenetik ezin da atzera bota; besteren
gauzaren gaineko eskubide errealari uko egitea jakinarazi beharrik ez
dagoen bezala, ez da beharrezkoa zordunak hura ezagutzea ere.
Barkamena, objektiboki, doako negozio juridikoa da, baina oinarrian ez
du eskuzabaltasun-kausarik. Uko egitearekin gertatzen den moduan,
barkamenak ez du kausarik (BADOSA, AMAT); balizko eskuzabaltasuna,
agian, arrazoietako bat izan daiteke, baina, edonola ere, garrantzirik ez
du, onuraduna beti legez ordaintzera obligatuta dagoena izango baita.
Zioa kausa bihur daiteke kreditua pertsona jakinari, zordunari nahiz
hirugarrengo bati transmititu nahi bazaio; orduan, dohaintza izango da.
Barkamena, uko egitea bezala, inoiz ez da emailea, abdikatzailea baizik.
Barkamenari hirugarrenen interes zilegiak babesteari buruzko
dohaintzaren arauak aplikatuko zaizkio, gainerakoak ez; izan ere,
barkamenak zordunari onura sortzen dio, baina hartzekodunari, kaltea,
eta hirugarrenak ezin dira kaltetuta gertatu. Azken batean, emaitza bera
lortzen da KZeko 6.2. artikulua aplikatuz, artikulu horrek uko egitea
interes edo ordena publikoaren aurka joatea edo hark hirugarrenak
kaltetzea eragozten baitu. Barkamena esplizitua izan daiteke, eta,
orduan, dohaintzak eskatzen duen formara egokitu beharko da (KZeko
1.187. art. in fine). Esan gabekoa ere izan daiteke, baldin eta
eztabaidaezineko
egintzetatik
ondoriozta
badaiteke.
Bukatzeko,
presuntziozkoa ere izan daiteke, baldin eta eztabaidaezineko egintzarik
egon ez arren, legeak ezarri badu presuntzioa.
2. Betekizunak
Barkamenaren bidez kredituari uko egiten zaionez, barkatzaileak
kredituaren titular izan behar du; kredituari uko egiteko gaitasuna izan
behar du; esaterako, kreditu hipotekarioa barkatzeko, adinez nagusia
izan eta kredituaz xedatzeko ahalmena eduki behar du.
Kreditu-eskubide oro barka daiteke, ezin uko eginezkoa bada behintzat
(esate baterako, etorkizuneko mantenu-eskubidea).
Barkamena esplizitua bada, dohaintzan eskatutako formari buruzko
betekizunak gorde behar dira (KZeko 632. eta 633. art.); hala eta guztiz
ere, esan gabeko barkamena ere baliozkoa da, eta, hortaz, dohaintzan
eskatutako formari buruzko betekizunak gorde beharrak ez du inolako
garrantzirik. Gainera, KZeko 1.279.-1.280. artikuluetan jasotako formari
buruzko betekizun orokorrak gorde behar dira.
Barkamenak ezin du hirugarrenen interes zilegirik kaltetu; horregatik,
hartzekodunen maularik balego, errebokatu egin daiteke, eta, interes
zilegiduna kaltetu bada, murriztu egin beharko da; baliogabetu ez, KZeko
1.188.2. artikuluak adierazten duenez. Dena den, dohaintza
errebokatzeari buruzko arauak ez dira aplikatuko.
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Zorra nagusia barkatzeak obligazio osagarriak iraungitzea ekarriko du;
aldiz, osagarriak barkatu arren, nagusiak bizirik iraungo du (KZeko 1.190.
art.).
Hartzekodun solidario batek zorra zordun solidario bati barkatzen badio,
obligazioa iraungi egingo da (KZeko 1.143. art.), baina gainerako
hartzekodunek eskubidea izango dute kredituan dagokien zatia
barkatzaileari galdatzeko. Edonola ere, posible da zordun solidario bati
dagokion zatia bakarrik barkatzea, erlazio solidarioan dagoen lotura
aniztasunaren arabera; baina, zorra barkatu zaion zordunak gainerako
zordunei horren berri ematen ez badie eta horiek zorra osorik ordaintzen
badute, barkamena jaso duenak barneko erlazioan erantzun beharko du,
gero barkatzaileari erreklama badiezaioke ere (KZeko 1.146. art.). Edozein
zordunak, barkamen partzialaren berri baldin badaki, hartzekodunari
aurkara diezaioke barkamen hura.
3. Presuntzioak
Hartzekodunak zordunari kreditua egiaztatzen duen dokumentu pribatua
ematen badio edo dokumentu hori zordunaren eskutan badago, KZeko
1.188. artikuluak zorra barkatu dela uste du. Uste izango da, iuris
tantum, ez zorra ordaindu dela, barkatu egin dela baizik; horregatik,
hirugarren kaltetuak barkamena errebokatu edo murriztu nahi badu,
zordunak saihestu dezake asmo hori, egiaztagiria bere eskutan daukala,
zorra ordaindu duelako eta ez zorra barkatu zaiolako. Dokumentua
pribatua izatea eskatzeak esan nahi du dokumentuaren kopia bakarra
dagoenean bakarrik aplikatuko dela presuntzioa; dokumentu pribatu
gehienak kopia bakarrak izaten dira; ez hala publikoak, horien nahi
adina kopia lor baitaitezke. Hala dokumentua ematen bada, nola
dokumentua zordunaren eskutan badago, borondatez eman zela uste
izango da, kontrakoa frogatu ezean (KZeko 1.189. art.). Beste barkamenpresuntzioa KZeko 266. artikuluak jasotzen du: tutoreak inbentarioan
tutoretzapekoaren aurka dituen kredituak jasotzen ez baditu, eta KZeko
1.110. artikuluaren arabera interesen gaineko erreserba egin gabe
kapitalaren ordainagiria ematen bada, horiei uko egin zaiela uste izango
da. Azkenik, KZeko 1.191. artikuluak arautzen duenez, bahiturazko
berme osagarriari uko egin zaiola uste izango da, halaber, baldin eta
bahitutako gauza, hartzekodunari eman ostean, zordunaren eskutan
badago, noski, nahiz eta hartzekodun bahituradunak ez zuela borondatez
eman frogatzeko aukerarik izan.
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IX.
HARTZEKODUN
NAHASKETA

ETA

ZORDUN

ESKUBIDEEN

1. Egitatezko hipotesia
Eskubide-nahasketa, obligaziozko erlazioa iraungitzeko kausa gisa,
1.156. artikuluak aipatzen du, eta Kode Zibileko 1.192.-1.194. artikuluek
garatzen dute. Eskubide-nahasketa azaltzeak berekin dakarren lehen
arazoa lege-testuak erabilitako terminologia mugatzea da, eta, horrekin
batera, hor jasotako egitatezko hipotesia argitzea.
Orain azaltzen ari garen obligazioa iraungitzeko kausari KZeko 1.156.
artikuluak hartzekodun eta zordun eskubideen nahasketa deitzen dio.
Hitz horiek zehatzak izatetik urrun daude, eskubide subjektiboaren
titulartasuna zordunari ematea ez baita oso zuzena -aitzitik, zor egoera
juridikoa osatuko luke-; hala ere, modu iraungitzaile horren egitatezko
hipotesia definitzen asmatzen du. Ildo horretan, Kode Zibilak hainbat
nahasketa mota aurreikusten ditu: lehenik, izenen edo kontzeptuen
nahasketa, nolakotasun kontrajarriak --hots, kreditua eta zorra-subjektu berean biltzea (cfr. KZeko 1.192. art.). Izenen nahasketa hori,
berez, ez da nahikoa efektu iraungitzailea sortzeko (ildo horretatik, KZeko
1.192.2. artikuluak, jaraunspena onartzearen ondorioz izenen nahasketa
gertatu bada, zera ezartzen du: “nahasketa hori, inbentario-onuran
onartutako oinordetzako tituluz gertatu bada, orduan ez dago
nahasketarik”). Bigarrenik, ondareen nahasketa delakoa dago (cfr. KZeko
1.023.3. art. a contrario), titulartasun aktiboak eta pasiboak ondare bakar
batean elkartzen baitira. Eta, azkenik, hartzekodun eta zordun
eskubideen nahasketa dago. Bada, azken esapide horrek modu
iraungitzaile horren egitatezko hipotesia aipatzen du, beharrezkoa baita
izenen nahasketa (sine qua non baldintza da) eta, gainera, kontzeptuen
pilatze hori ondare berean gertatzea. Ez alferrik, ondareak bereiztea da
legegileak erabiltzen duen espediente teknikoa, izenen nahasketa gertatu
eta erlazioan orain subjektu bakarra egon arren, oraindik ere interes
ekonomiko-sozialak bereizketa haren ildotik bideratzeko. Hala, posible da
ulertzea KZeko 1.192.2. artikuluko idazkera 1.023.3. artikuluarekin
lotuta, edo ondare banaketa ordezpen fideikomisarioan, banantzeko
onuran (onartzen duten ordenamenduetan) edo jaraunspeneko
erkidegoan, besteak beste.
2. Funtsa
Eskubideen nahasketaren egitatezko hipotesia mugatu ondoren,
errazagoa da kausa iraungitzaile horren funtsari antzematea. Doktrinan
gehiengoak uste duenez, ezintasun logikozko arrazoiak daude iraungitzekausa horren funtsean. Esanahi horretan, dualtasun subjektiboa
desagertu eta kredituaren nahiz zordunaren titulartasuna subjektu
berean bildu ostean, ezinezkoa da subjektu bakarrarekin obligaziozko
erlazioak bizirik irautea. Hala ere, gure iritziz, ez dirudi hori denik
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obligazioa iraungitzeko benetako arrazoia. Hainbat kasutan (eta Kodeak
berak batzuk jasotzen ditu: KZeko 1.192.2. art.), dualtasun subjektiboa
ezabatuta ere (nolakotasunen nahasketa gertatu delako), obligaziozko
erlazioak bizirik jarraitzen du (esate baterako, jaraunspena inbentarioonuran onartzen bada, decuius delakoaren zordun edo hartzekodun zen
jaraunslea, aldi berean, hartzekodun eta zordun bihurtzen da, eta, hala
ere, obligaziozko erlazioak indarrean segitzen du). Horren arrazoia da,
azken batean, erlazioak oraindik ere interesak bideratzeko mekanismo
gisa balio izatea dela obligazioa nahasketaz iraungitzearen benetako
funtsa.
Hori ez da jarritako adibidean bakarrik gertatzen; izan ere, Kodeak
erregela-salbuespena delako teknika erabiliz ezartzen du dualtasun
subjektiboa desagertzen bada obligazioa iraungitzen dela aurreikusitako
salbuespenean (inbentario-onuran onartzean) izan ezik. Nire iritziz,
dualtasun subjektiboa desagertu ondoren, erlazioak bizirik iraungo du,
baliagarritasunik izan dezakeen bitartean, eta hori gertatzen da, besteak
beste, jaraunspena inbentario-onuran onartzean (KZeko 1.192.2. art.,
OKko 35. eta 36. art. eta ArZZKko 138. art.), jaraunspen-erkidegoan,
ordezpen fideikomisarioan (cfr. OKko 240. art.) edo banantzeko onuran
(onartzen duten ordenamenduetan; cfr. NFBko 319. legea).
Hala, nahasketak eta baterakuntzak funtsa bera dute: baliagarritasuna.
Dena den, bakoitzak duen egitatezko hipotesia desberdina da.
Nahasketan, obligaziozko erlazioa iraungiko da aurkako egoerak ondare
berean biltzen direlako;
baterakuntzan, berriz, eskubide erreala
desagertuko da ez titulartasun aktibo bat eta pasibo bat elkartzen
direlako, baizik eta bi aktibo elkartzen direlako (cfr. KZeko 513.3 eta
546.1. art.).
3. Subjektu anitzeko obligaziozko erlazioetan duen oihartzuna.
Fidantzan eta azpifidantzan duen eragina
Subjektu anitzeko obligaziozko erlazioetan gertatutako nahasketa
arautzeko, Kodeak bi agindu desberdin jasotzen ditu: lehena KZeko
1.143. artikulua da, zeinak, solidaritateari buruzko araudian --beraz,
Kodeak nahasketari emandako kokapen sistematikotik kanpo--,
nahasketaren efikazia osoa ezartzen baitu. KZeko 1.143.1. artikuluak
zera dio: “zorra berritzea, konpentsatzea, nahasketa edo barkamena
hartzekodun solidarioetako edonork egiten badu edo mota bereko edozein
zordunekin gertatzen bada, obligazioa iraungi egingo da, 1.146. artikuluan
xedatzen dena kaltetu gabe”. Horren ondorioz, solidaritate aktiboa,
pasiboa edo mistoa egonik, nahasketaren egitatezko hipotesia gertatzen
bada, erlazio solidarioa, kanpoko alderditik, osorik iraungiko da.
Iraungitze horrek berekin ekarriko du alderdi hartzekoduna edota
zorduna osatzen dutenen artean ondare-oreka berrezartzeko beharra.
Horregatik, 1.143.2. artikuluak, modu desegokian nahasketa egintzatzat
hartzen badu ere, zera ezarri du: “egintza horietako edozein exekutatu
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duen hartzekodunak --eta, halaber, zorra kobratzen duenak-gainerakoekiko horiei obligazioan dagokien zatiaz erantzungo du”.
Gainera, nire ustez, solidaritate pasiboa dagoenean ere, irtenbide bera
aplikatu behar da, bestela, ordenamendu juridikoak desorekazko eta
bidegabeki aberasteko egoerak babestuko bailituzke (sumatu nola 1.145.
artikuluak ordaintzen den kasurako bakarrik aurreikusten duela atzera
itzultzeko akzioa).
Beraz, erlazio solidarioan nahasketarako Kodeak ematen duen
irtenbideak zera baieztatzera garamatza: lehenik, erlazio solidario osoa
iraungitzen denez, izaeraz erreala den salbuespen gisa eratu behar da;
bigarrenik, erlazio solidarioa osorik desagertzen delako, erlazio osagarriak
ere desagertu egingo dira (KZeko 1.193.1. art.); eta, azkenik, erlazio
solidarioa desagertzeak atzera itzultzeko akzioa sortzen du nahasketarik
jasan ez duten hartzekodun solidarioen eta nahasitako zordunaren alde,
beren ondare-egoera berdintzeko edo parekatzeko.
Obligaziozko erlazio mankomunatuan nahasketak duen eraginari
dagokionez, beharrezkoa da erlazio zatigarria (partziarioa) eta zatiezina
(mankomunatua) bereiztea. Mankomunatu zatiezinean, Kodeak
arauketa originala egiten du, esku komuneko obligazioen erregimena
aplikatzen baitio obligaziozko erlazio mankomunatu zatiezinari,
Frantziako eta Italiako erregimenetan ez bezala, zeinetan solidaritatera
bideratuz konpontzen baita. Arauketa horrek badirudi aditzera ematen
duela obligaziozko erlazio mankomunatu zatiezina erlazio bakarra dela,
non titulartasun aktiboa edota pasiboa taldearena edo mankomunarena
baita. Beraz, ezinezkoa dirudi nahasketa gertatzeak, kreditua eta zorra
ezin baitira subjektu berean bildu, eta, horregatik, taldeak edo
mankomunak aurkako titulartasunak ondare berean biltzen dituenean
bakarrik gertatuko da nahasketa.
Obligaziozko erlazio partziarioari dagokionez, Kode Zibilak, gainerako
Kode liberalek ez bezala, obligaziozko erlazio mota horietarako
irtenbidea ematen duen arau bat ezartzen du. Ez da legegileak apropos
nahi zuen erantzun bat; izan ere, 1.194. artikulua Kodeak gorde du
legegileak huts egin edo kentzea ahaztu zuelako. Bada, 1851ko
Proiektuan, nahasketarako, efikazia partzialaren irtenbidea defendatzen
zen solidaritateari buruzko araudian (1.159. art.). Gero, 1888.ko
Aurreproiektuan, nahasketaren erregimena aldatu, eta, obligazio
solidarioetan (1851n mankomunatuak deitzen zitzaienetan), efikazia
osoa ezartzen da (1.160. art.), baina, solidarioetan, 1851ko Proiektuak
nahasketari emandako efikazia partziala kentzea ahaztu, eta
Aurreproiektura igaro zen (1.211. art.). Eta gauza bera gertatu da
indarrean dagoen Kode Zibilarekin. Horrek argitzen du Kodeak zergatik
duen obligazio partziarioetan nahasketarako xedapen berezia; aldi
berean, agindua literalki ulertzeko obligazioa du interpretatzaileak; izan
ere, interpretazio historikoak eta 1.143. artikuluak aditzera ematen
dutenez, legegileak, solidaritatean, nahasketarako efikazia osoa ezarri
nahi izan du. Esanahi horretan, KZeko 1.194. artikulua erlazio
mankomunatu
zatigarriari
aplikatu
behar
zaio:
“nahasketak
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hartzekodun nahiz zordun kontzeptuak biltzen dituenari dagokion zatian
bakarrik iraungiko du zor mankomunatua”.
Nahasketaz obligazioa iraungitzearen azterketak eta horrek fidantzako
obligaziozko erlazioan duen islak fidantza-erlazio juridiko konplexua
osatzen duten erlazio juridiko desberdin bakoitza bereiztea eskatzen dute.
Obligaziozko erlazio nagusia nahasketaren ondorioz iraungitzeak
fidantzako erlazio osagarria iraungitzea dakar; horrek osagarritasunaren
printzipioan du funtsa. Hala, KZeko 1.193. artikuluak argitzen duenez,
erlazio nagusia desagertzea fidantza-erlazio osagarria zeharka
iraungitzeko modua da (cfr. KZeko 1.847. art.).
Aldiz, nahasketa fidantza-erlazio osagarrian gertatzea --hau da,
hartzekoduna eta fidatzailea subjektu berean biltzea-fidantza
iraungitzeko kausa zuzena eta berezkoa da. Ildo horretatik, KZeko 1.193.
artikuluak 1.192. artikuluan jasotako araua aplikatu besterik ez du
egiten honako hau dioenean: “horietako edonoren gainean gertatutako
nahasketak ez du obligazioa iraungitzen”. Egitatezko hipotesi horrek bi
arazo gehiago sortzen ditu. Lehena fidatzailea zordunarekin solidarioki
lotuta dagoenean azaltzen da; orduan, gauza da jakitea ea
hartzekodunaren eta zordunaren arteko nahasketak erlazio nagusia
iraungitzea berekin dakarren (ex KZeko 1.143. art.) ala ez. Ezezko
erantzuna eman behar da, batetik, 1.143. artikuluak solidaritateko
erregimenean lotutako zordunek obligaziozko erlazio beraren alderdi
pasiboa osatzen dutelako ustekizuna duelako, eta, bestetik, 1.193.
artikuluak esaten duena (erlazio osagarrian gertatutako nahasketak ez
du erlazio nagusia iraungiaraziko) kontuan hartuz. Bigarren arazoa
fidantzakidetza dagoenean nahasketak duen irismenari buruzkoa da. Nire
aburuz, KZeko 1.837. artikulua aplikatzea saihesteko hitzarmenik ez
badago, erantzukizuna mankomunatua da, eta, hortaz, hartzekodunaren
eta fidantzakide baten artean sortutako nahasketak ez du fidantzakidetza
iraungiko; kasu horretan, hartzekodunaren eta fidantzakidearen artean
dagoen obligaziozko lotura bakarrik iraungiko da.
Zordunaren eta fidatzailearen arteko nahasketa, berez, ez da nahasketa,
biltzen diren bi titulartasunak titulartasun pasiboak baitira. Horregatik,
KZeko 1.848. artikuluko arauak egitatezko beste hipotesi bat jasotzen du,
eta, fidantza-erlazioak hartzekodunari baliagarritasunik ematen dion
heinean, erlazioak bizirik iraungo duela defenda daiteke. Azken batean,
1.848. artikulua honako esanahi honetan interpreta daiteke: fidantza ez
da iraungiko, azpifidantzak indarrean irautea baliagarri baitzaio
hartzekodunari.
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15. Gaia: “Subjektu-aniztasuna”
LABURPENA: I. Subjektu-aniztasuna eta batera biltzeko moduak. -1. Batera
biltzea kredituan edota zorrean. -2. Antolatzeko ereduak. -3. Kode Zibilaren
aukera
erabakigarriak.
-4.
Bereziki,
solidaritate-presuntziorik
eza:
jurisprudentziazko interpretazio "zuzentzailea". -5. Azalpen-eskema. -II.
Obligazio partziarioak (mankomunatu zatigarriak). -1. Kontzeptua eta
ezaugarriak. -2. Zor eta kreditu partziarioen erregimen juridikoa. -2.1.
Indibidualizazio-sistema. - 2.2. Kreditu bakoitzaren edo ondoriozko zorraren
autonomia. –III. Obligazioak esku komunean (mankomunatu zatiezinak). -1.
Kontzeptua eta ezaugarriak. -2. Kreditu mankomunatuaren erregimen juridikoa.
-2.1. Kodearen zehaztugabetasuna eta hura nola interpretatu. -2.2. Kredituaz
xedatzea, iraungitzea eta administratzea. -2.3. Borondatez betetzea eta kreditua
judizioz gauzatzea. -3. Zor mankomunatuaren erregimen juridikoa. -3.1. Zordun
guztien aurka jarduteko galdatzea. -3.2. Indibidualki betetzeko aukera. -3.3. Ez
betetzea jakinaraztea eta mankomunitatetik ateratzea. -IV. Obligazio solidarioak.
-1. Kontzeptua, ezaugarriak eta motak. -1.1. Obligazio solidarioaren kontzeptua.
-1.2. Solidaritatearen ezaugarriak. -1.3. Solidaritate motak. -2. Kreditu
solidarioa. -2.1. Hartzekodunen solidaritatearen interesa. -2.2. Legitimazio
indibidualeko edo bereiztezineko printzipioa. -2.3. Kreditu solidarioaren
erregimen juridikoa. -2.3.1. Kanpo-ikuspegia: zordunarekiko erlazioa. -2.3.2.
Hartzekodunen arteko jarduera solidarioaren ondorioak. -3. Zor solidarioa. -3.1.
Zordunen solidaritatearen interesa. -3.2. Zordun solidario bakoitzaren lotura
osoa. -3.3. Zor solidarioaren erregimen juridikoa. -3.3.1. Kanpo-ikuspegia:
hartzekodunarekiko erlazioa. -3.3.2. Zordunen arteko jarduera solidarioaren
ondorioak.

ARAUDIA: KZeko 1.137.-1.148., 1.150., 1.194., 1.252. eta 1.974. art.

I. SUBJEKTU
MODUAK

ANIZTASUNA

ETA

BATERA

BILTZEKO

1. Batera biltzea kredituan edota zorrean
Subjektu-aniztasuna aipatzen denean, ez da esan nahi, besterik gabe,
obligaziozko erlazio jakin batean pertsona bat baino gehiago daudenik.
Lehenengo gaian ohartarazi zenez, obligazioaren kontzeptu osatua
lortzeko, bi alderdi egotea eskatzen da: hartzekoduna, prestazioa den
portaera galdatzeko eskubidea duena, eta zorduna, portaera hura
betetzera juridikoki behartuta dagoena. Orain aditzera eman nahi dena
da bi posizio juridiko horietako batean bederen edo bietan aldi berean
hainbat subjektu daudela; hau da, aurrean dugun obligaziozko erlazioak
hainbat hartzekodun dituela (aniztasun aktiboa), edo hainbat zordun
(aniztasun pasiboa), edo hainbat hartzekodun eta zordun (aniztasun
mistoa).
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Obligazioan titulartasunkidetza agertzeak, osagai aktiboan edota
pasiboan, are konplexuago bihurtzen du obligaziozko erlazioan aurrez
aurre dauden subjektuen arteko (kanpo) erlazioa; subjektua besteekin
batera egoteak, haren kreditua edo zorra baldintzatzen, eta, inoizka,
lotura horren dinamika luzatzeko beharra sortzen du (barne-erlazioa),
titularkide bakoitzak dagokion interesa lortzeko edo agindutakoa
betetzeko.
2. Antolatzeko ereduak
Ikuspegi teorikotik, subjektu anitzeko kreditua edo zorra oinarrizko hiru
eskema hauetako batean zehaztuko da (DÍEZ-PICAZO):
1. Batera egoteak, azkenean, zatitzea ekarriko du. Obligazio
partziarioak deritzen horietan, obligaziozko erlazioa -bateratuta
sortutakoa- desegin, eta, erlazioko alderdi aktiboan edota pasiboan,
zenbat pertsona horrenbeste obligazio sortuko dira: horren ondorioz
sortutako lotura bakoitzak bere dinamika izango du,
erregela arrunten arabera; hau da, bakoitzak, gainerakoekin zerikusirik
izan gabe, bere bizitza eta iraungitzea izango ditu.
2. Aniztasunak erkidegotza sortuko du. Sortzeko, duen indarra eta
jarduteko
moduagatik,
berez
obligazio
horiek
bakarrik
dira
mankomunatuak, kreditua talde edo multzoari komunean esleitzen
baitzaio eta zorra ere taldeko zor komuna baita. Denak batera (en mano
común, mancomunada) dira -eta irauten dute- osoaren zordun edo
hartzekodun.
3. Aniztasunak solidaritatez funtzionatzen du. Hemen, subjektu
bakoitza guztiaren zordun edo hartzekodun da; hala, elkartze aktiboa
bada, hartzekodunkide bakoitzak, berez, eskubide osoa egikaritzeko (edo
zorduna beste modu batera obligaziotik askatzeko) legitimazioa du, eta,
elkartze pasiboa bada, zordunkide bakoitzak prestazioa osorik betetzeko
obligazioa du (hori eskatu bazaio); alegia, batek egindakoak gainerako
hartzekodun edo zordun guztiak lotzen ditu.
3. Kode Zibilaren aukera erabakigarriak
Elkartze subjektiboak sor ditzakeen zailtasunak leuntzeko legegilearen
kezka hartu dituen hainbat aukera erabakigarritan azaltzen da, baita
mailaketan ere.
Ezer baino lehen, kodeko eskemak lortu nahi duena zera da: prestazioa
zatiezina izatearen ondorioz sortzen den egoera korapilatua askatzea.
Obligazioa zatiezina edo zatigarria izateak ez du garrantzirik, subjektiboki
obligazioa soila bada (vid. 1.149. eta 1.169. art.). Orain, aniztasun
subjektiboan duen eragina aintzakotzat hartu behar denean, Kodea
liskartsu agertzen da zatiezintasunarekin, eta hori gutxienera murrizteko
ahalegina egiten du hark. Hala, 1.139. artikuluak zatiezintasun naturala
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bakarrik aipatu, eta 1.150. artikuluak prestazioa diru bihurtzen du,
baliokidearen zatigarritasuna lortu ondoren zordunkide bakoitzak bere
jarduera eta kuota pertsonalaz bakarrik erantzun dezan, kanpora begira
ere eta kide bakoitzak bestearena bermatu gabe (1.139.II. art.). Noski,
negozio-autonomiak berez zatigarria den prestazioa zatiezintzat har
dezake (1.138. art.), eta, zorra ordaintzeko, bestelako erregimena eratu;
baina sistemak ez du hori sustatzen.
Gauzak errazten dituen arau nagusia 1.138. artikuluan jasotzen da:
obligazioaren testuan (beraz, haren izaera eta inguruabarrak kontuan
izan gabe) beste zerbait ezartzen ez bada, joko da kreditua zein zorra
dauden hartzekodun edo zordun adina zatitan (berdinetan) zatitu direla
uste izango dela eta kredituak edo zorrak batzuk besteetatik desberdinak
direla. Gainera, prestazioa zatiezina izan eta hala den bitartean bakarrik
ez da obligazioa zatituko -gorago azaldu dugunez-.
1.137. artikulua, berriz, loturaren zailtasunarekiko sistemak duen
etsipenaren adierazle da. Hala ere, legegileak, oraindik ere,
solidaritatearen eremuari eta esanahiari buruz errezeloak ditu: 1)
hartzekodun bi edo gehiago edo zordun bi edo gehiago obligazio batean
biltzetik bakarrik ezin da ondorioztatu solidaritatea; obligazioak esplizituki
izaeraz solidarioa dela adierazten duela egiaztatu ostean onartuko da
solidaritatea; 2) solidaritateko erregimenaren arabera, kanpoko trafikoan,
zatia guztia dela uste izango da; hots, banakoa taldetzat hartuko da, gero
balizko elkartze horren eraginez hainbat ondorio hartzekodun edota
zordun guztien gainean jarriko badira ere.
Amaitzeko, dualtasunak berezkoa duen soiltasuna ezartzen du Kodeko
sistematikak, lehen bi eskema teorikoak batuz eta bereizketarik gabe
obligazio mankomunatutzat hartuz, horien aurrean obligazio solidarioak
jarrita. Erregimeneko 4. sekzioaren izenburuak dioenez, eta aniztasun
subjektiboaren arabera, bi obligazio mota desberdin horiek bakarrik
daude (IV. liburuko I. tituluko III. kapituluaren buruak dioenez). Ondo
pentsatuta, sekzio hartako arauetan jasotako aukerekin bat etortzeko,
izenburua bera osatu behar litzateke solidaritatea eta zatiketa
(partziaritatea) kontrajarriz, erregimen juridikoaren oinarrizko aukera
aditzera emateko.
4. Bereziki, solidaritate-presuntziorik eza: jurisprudentziaren
interpretazio "zuzentzailea"
Susmatu ahal izan eta alderatzeko aukera egongo denez, partziaritateari
buruzko erregimen juridikoak eta solidaritateari buruzkoak xehetasun
arras desberdinak dituzte: elkartze pasiboan, zordunaren posizioa askoz
ere larriagoa da, baldin eta birtualki hartzekodunaren aurrean bakarrik
baldin badago (zor solidarioa), kanporako arriskua berak azken batean
agindutako kopurura mugatu ordez (zor partziarioa). Larriagotze horren
parean, eta, zorra solidarioa bada, hartzekodunaren posizioa sendotzen
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da, zatitutako (edo zatigarria den) zorraren hartzekoduna denaren aldean
behintzat.
Kode Zibilak, oinarrizko irtenbidea jartzeko, solidaritatea gaitzetsi
(kredituan ere), eta (zati berdineko) zatiketaren aldeko jarrera
azpimarratzen du. Irtenbide hura, bi aldiz aipatuz, sekzioko lehen arauan
jasotzen du: a) subjektu-aniztasunak ez dakar solidaritaterik; b)
obligazioak esplizituki zehazten badu bakarrik egongo da solidaritatea
(1.137. art.). Beraz, zehaztasunik ez badago eta ezinezkoa dena kontuan
izan gabe (prestazioa zatiezina izateak ez dakar solidaritaterik, elkartzea
baizik: 1.139. art.): a) obligazioan aniztasun subjektiboa baldin badago,
zenbat hartzekodun edo zordun horrenbeste zati daudela uste izango da;
b) kredituek eta zorrek ez dute batzuek besteekin zerikusirik izango (1.138.
art.).
Aipatutako arauek, begien bistakoa denez, ez dute subjektuen autonomia
mugatzen; alegia, horiek, solidaritatea (edo mankomunitatea, edo kuota
desberdineko partziaritatea) nahi badute, hitzar dezakete; era berean,
legegileak berak ere, bestelako aurreikuspen bidez, arau haiek bazter
ditzake, eta, jokoan dauden interesak neurtu ostean, lotura solidarioa
aukeratu (vid. KZeko 1.084., 1.731., 1.748. eta 1.890. art.). Aldiz, ez
alderdiek (kontratuan), ez legeak (negoziotik kanpokoetan) obligazioa
izaeraz solidarioa dela esplizituki zehaztu ez eta obligazioaren testutik
ondorioztatu gabeko lotura solidarioa dagoela erabakitzeko Auzitegiek izan
dezaketen ahalmenaren mugak daude zalantzan (vid. AGE 1997-IX19koa).
Laburtuz, jurisprudentziak legegileak dioenaren aurrean sendotutako
arintzeak eta murrizketak (interpretazio zuzentzailea) hauek dira:
1. Esplizituki zehaztua izan beharrak ez du esan nahi borondatea
adierazteko forma berezirik behar denik, eta, izaeraz solidarioa den
obligazioa eratzeko, ez da eskatzen hitz hori (edo hortik eratorritako
beste bat) erabiltzea. Espainiako Auzitegi Gorenak ulertzen duenez,
solidaritatea ezartzeko, ez da beharrezkoa esplizituki, idatziz edo
literalki adieraziz ezartzea, ezta, beraz, azaltzen duen hitz zehatza
erabiltzea; nahikoa da obligazioaren objektu den gauza osorik
galdatzeko ahalmena edo prestatu beharra kontratugileen
borondatez argi eta garbi ezarria agertzea (AGEE 1990-V-28 eta
1991-XII-19koak; vid. KZeko 1.137. eta 785.1. art.).
2. Subjektu anitzeko obligazioa partziarioa edo solidarioa den
jakiteko arazoa negozioa edo legezko araua interpretatzeko arazo
huts bihurtu eta gero, argi dago interpretatzaileak hitzak
(obligazioaren testua: 1.138. art.) gainditu eta alderdien benetako
borondatea edo arauaren esanahi objektiboa aztertu behar duela
(vid. KZeko 3.1, 675. eta 1.281.-1.289. art.). Doktrinak maiz
aurkakoa esan badu ere, jurisprudentzia espainiarrak argi adierazi
du solidaritatea ere esan gabe ezarria ager daitekeela (AGE 1991-IV-
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29koa). Joera are harago doa erlazioak merkataritzakoak badira
(AGEE 1989-X-20, 1992-III-7 eta 1997-XI-6koak).
3. KZeko 1.591. artikuluak aurreikusitako erantzukizunari buruzko
jurisprudentziaren bilakaera oso adierazgarria da. Epai batzuek
(AGEE 1993-X-29 eta XI-9, 1995-IV-3 eta 1996-III-1koak) printzipio
orokorra obligazioa zatitzea dela azpimarratzen badute ere,
doktrina zabalduenak (asko direlako, ezin dira xehetasunez eman:
AGEE 1994-II-2 eta V-13, 1995-III-3 eta 17 eta V-22, 1997-VII-5 eta
1998-IV-28koak) aldarrikatzen du ezen, batzuen zein besteren
jarduerak -batera dauden hainbat kausek- zein neurritan emaitza obra akastuna- erabaki zuen jakitea ezinezkoa dela kontuan
izanda, eraikuntzako prozesuan parte hartu duten guztiek
(eraikitzaileak eta teknikariak; lagapendunak ere prozesuan parte
hartzen du: AGE 1997-V-20koa) solidarioki erantzuten dutela.
Espainiako Auzitegi Gorenaren hitzetan, jurisprudentziak sortutako
solidaritatea da 1.137. artikuluan aurreikusitakoarekin zerikusirik
ez duena; izenez ez-berezkoa edo halabeharrezkoa deritzo, eta,
interes soziala zaintzeko, urratutako eskubideak babestea lortu
1989-VI-19
eta
1992-X-6koak,
gero
nahi
da
(AGEE
demandatukideen arteko eta atzera itzultzeko arazoei kalterik egin
gabe: AGEE 1995-X-17, IV-29 eta 1997-X-20koak).
4. Antzeko hausnarketa egin du jurisprudentziak kontratuz
kanpoko errutik sortutako obligazioetan; errua subjektu bat baino
gehiagori egotz badakioke eta bakoitzaren erantzukizun zehatza
bereizteko elementurik ez badago, lotura solidarioa ezartzea da
bidezkoa, kaltetuarentzat, dagokion kalte-ordaina jasotzeko
egokiena delako: solidaritate ez-berezkoa edo interes soziala
zaintzeko halabeharrezkoa (AGEE 1993-XI-26, II-8, VI-1, 1994-X-13
eta 1995-II-16koak; ohoreari edo intimitateari erasotzeagatik: AGEE
1992-IX-29 eta 1994-XII-16koak; baliabideen autonomiari eta
solidaritaterik ezari buruz, 1996-IX-28koa).
5. Bukatzeko, kezka berdintsuaren ondorioz, Espainiako Auzitegi
Gorenak solidaritatearen eremura ekarri ditu lehenik zor ez dena
kobratzetik eta gero bidegabeki aberastetik sortutako obligazioak;
hark aldarrikatu duenez, mankomunitate hutsaren printzipio
orokorra hipotesi horiei ez zaie aplikagarri, beren iturria
hitzarmenean ez duten obligazioetan itunik ezin baita egin eta
kausarik gabe aberastearen izaerak egiteko beharra ezartzen baitu
pobretuari itzulketa osoa eman dakiokeen heinean, eta, hala,
mankomunitatearen ondorioz erator daitezkeen gertakizunak
saihestu egiten dira, gertakizun horiek beti besteren kontura
maltzurkeriaz aberastu direnen gainean joan behar baitute (AGEE
1903-XII-23, 1959-V-20, 1976-IV-8 eta 1981-XI-10ekoak; AGE
1988-IV-4koa: entitate bakoitzak zenbateko jakina eta zehatza jaso
zuela frogatu ostean, solidaritaterik ez dago).
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5. Azalpen-eskema
Agian, nahikoa litzateke, Kodeko terminologia desegokia zuzentzeko,
ohartaraztea –gaizki-ulerturik ez izateko- hark mankomunatua deitzen
diola, hala bere obligazio gustukoenari (partziarioari: 1.138. art.), nola,
esku komunekoa izanik, zatiketara bideratzen denari ere. Ñabardura
bakar horrekin, eta solidaritatea gorabehera, “mankomunitateari”
buruzko erregimena azal daiteke honako bi hauek bereiziz: batetik,
prestazioa berehala zatigarria duen obligazioa eta, bestetik, zatiezina (edo
zatiezintzat jotzen) duena. Hala ere, azalpenaren testuinguru didaktikoak
aginduta, lehen aipatu den doktrinako hiru zatiko eskema erabiliko da:
partziarietatea, mankomunitatea eta solidaritatea.
Bai obligazio mankomunatuetan, bai solidarioetan, bananduta azalduko
dira elkartze aktiboa (hartzekodunena edo kredituena) eta pasiboa
(zordunena edo zorrena), baina aniztasun mistoari buruzko apartatu
berezirik ez da jarriko, bere erregimen juridikoa aurreko modalitate
bakoitzarentzat azaldutako printzipioak batuz eratu behar baita.
Burutapen horien harian, ohartarazi behar da, halaber, azalpenean zehar
izaeraz alde bateko obligazio hutsean gertatzen den elkartze (aktiboko edo
pasiboko) hipotesirik soilena izango dugula buruan; alegia, alderdietako
bat (subjektu bakarra izan edo gehiago egon) hartzekoduna bakarrik da,
eta bestea, zorduna bakarrik (subjektu bakarra izan edo ez). Horrek ez du
esan nahi elkarrekiko obligazioetan --hau da, sinalagmatikoetan ere
(salmentan, errentamenduan)-- subjektu-aniztasunik egon ezin denik.
Horietan ere, aniztasuna egon daiteke alderdietako batean edo bietan, eta
jakin beharko da, halaber, posizioan bildu direnek zein lotura mota
duten. Teorian, subjektu anitzeko elkarrekiko obligazio bakoitza
partziarioa, mankomunatua edo solidarioa izan daiteke (solidarioa edo
mankomunatua saldutako gauza emateko obligazioa, eta mankomunatua
edo partziarioa salneurria ordaintzekoa, edo alderantziz). Baina,
agindutakoetatik bat izaeraz partziarioa bada, gutxienik betearazteko
akzio judizialari eta ez betetzearen ondoriozko balizko suntsiarazpenari
aplikatu beharreko erregimenak erabakitzeko orduan, zalantza sortuko
da (vid. AGE 1990-V-23koa). Doktrinak, irtenbidea aurkitzeko asmoz,
honako premisa honetatik abiatzen da: prestazioa izaeraz partziarioa,
mankomunatua edo solidarioa izateak ez du kontraprestazioa kutsatzen,
ez eta azken horrek hura ere (dena den, kreditu eta zor partziarioei berez
duten askatasuna murriztuko zaie, jatorri komuna dutelako: LACRUZ, DÍEZPICAZO eta CAFFARENA); baina, dirudienez, jurisprudentziak, arazoa
saihesteko, nahiago du solidaritatearen presuntzioa hartu eta hedatzea,
zati iragazgaitzak egin gabe, “berez batera doazen obligazioz” osatutako
negozioari (salmentari) bere izaera ez aldatzeko (AGE 1994-I-26koa; vid.
GETE-ALONSO).
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II.
OBLIGAZIO
ZATIGARRIAK)

PARTZIARIOAK

(MANKOMUNATU

1. Kontzeptua eta ezaugarriak
Obligazio mankomunatu zatigarriak, hau da, partziarioak, definitzeko,
abiapuntutzat har daiteke KZeko 1.138. artikulua: “hainbat hartzekodun
edo zenbait zordun (edo batzuk eta besteak) obligazio berean baldin
badaude, zenbat hartzekodun edo zordun dauden, horrenbeste puskatan
zatituko da kreditua edo zorra, eta bakoitza besteetatik desberdina dela
joko da”.
Definizio horrek obligazio partziarioaren oinarriak eta efektuak laburtzen
ditu; ezaugarri moduan jarrita, hiru dira:
1. Obligaziozko loturaren alderdi batean edo bietan hainbat
pertsona biltzea, bestela, betekizun hori gabe obligazioa bera ez
bailitzateke subjektu anitzekoa izango.
2. Jatorrian bakarra den obligaziozko lotura egotea (“obligazio
berean”), batasun hori gabe, subjektu anitzeko obligaziorik ez eta
obligazio anitz (lotuak edo elkartuak) egongo bailirateke.
3. Jatorrian bakarra den obligazioa kredituan edota zorrean
bildutako zenbat subjektu horrenbeste loturatan zatitzea. Obligazioa
zatitzea ezinezkoa balitz, ez da zatituko, oraingoz, eta taldeko edo esku
komuneko obligazio gisa jarraituko du indarrean (hori da Kodearen
aukera; azalpen honetan, hurrengo atalean aztertuko da hori: obligazio
mankomunatua).
2. Zor eta kreditu partziarioen erregimen juridikoa
Obligazio partziarioen -Kodean adibide izan eta aniztasun subjektiboaren
eredu direnen- ezaugarri nagusia zera da: obligazioa jatorrian bakarra
bada ere, gero, berehala, zenbat hartzekodun edota zordun dauden
horrenbeste loturatan zatitu, eta, horrela sortutako kreditu edo zor
bakoitza besteetatik desberdina izango da (1.138. art.).
2.1. Indibidualizazio-sistema
KZeko 1.138. artikuluak zatiketarik soilena proposatzen du: titulu
eratzaileak besterik adierazi ezean, zati berdinetan, edo, tituluak ezarri
badu, desberdinetan. Kuota desberdinetan banatzea testuan adierazten
ez bada, alderdi batean bildutakoen arteko erlaziotik ondoriozta daiteke,
baldin eta, kasu horretan, horien artean kuota desberdinak daudela beste
alderdiko zordunak edo hartzekodunak jakin izan badu (DÍEZ-PICAZO eta
GUILARTE).
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Subjektu anitz alderdi aktiboan (kreditu partziarioa) edo pasiboan (zor
partziarioa) bakarrik baldin badago, zatiketa egiteak ez du zailtasunik:
sortutako loturen kopurua eta dauden hartzekodunena edo zordunena
bera izango da. Zailtasunak partziarietatea mistoa denean bakarrik
sortuko dira (hartzekodunak eta zordunak bildu dira). Orduan, hasteko,
kreditua eta zorra, beti, berriro zatitu egin behar dira, hartzekodunen eta
zordunen kopurua bera bada ere (hasierako obligazioa 900 bada, eta
alderdi bakoitzean hiru badaude: horietako bakoitzak 100 zor izango dio
beste alderdiko bakoitzari; horrela, norbaitek kaudimenik ez izateko
arriskua banatu eta dibertsifikatu egiten da; aldiz, hiru ‘miniobligazio’ -300ekoak-- eratuko balira, hartzekodunak arrisku hura osorik jasan
behar luke).
Beti eragiketa bera egin behar da: zenbat kreditu horrenbeste hartzekodun
eta horietako bakoitzean zenbat zordun horrenbeste zor eratzea baita
helburua. Adibidez: obligazioa 1.500ekoa bada, eta hiru hartzekodun eta
bost zordun baldin badaude: hartzekodun bakoitzak 500 jaso behar du,
eta zordun bakoitzak 300 ordaindu. Horretarako, beste alderdian zenbat
pertsona dauden horrenbeste azpikreditutan banatuko da hartzekodun
bakoitzaren eskubidea; alegia, zordun bakoitzaren zorra ere horrenbeste
azpizorretan zatituko da; hau da, 500eko kreditua, 100eko bost
azpikreditu bihurtuko da, bost zordunei berea eskatzeko, edo 300eko
zorra, 100eko hiru zor bihurtuko da, bakoitzak hiru hartzekodunei
ordaintzeko. Azkenean, hartzekodun bakoitzak 500 jaso behar du, eta
zordun bakoitzak 300 ordaindu (CAFFARENA).
2.2. Kreditu bakoitzaren edo ondoriozko zorraren autonomia
Kreditu eta zor partziarioen arazo bereziak zatiketarekin desagertzen dira.
Zatiketa egin ostean, eta 1.138. artikuluak aldarrikatzen duenez -hau da,
hain zuzen, beren erregimen juridikoa-, horrela sortutako lotura bakoitza
besteetatik desberdina izango da. Kreditu partziarioetan (zordun
bakarraren aurkakoetan), hartzekodun bakoitzak kudeatzen, lagatzen eta
iraungitzen du bere kreditua zordun komunaren aurrean, gainerako
(lehen ziren) hartzekodunkideek beren kredituekin (kreditu-zatiarekin)
egindakoak edo egin gabekoak kalterik (edo probetxurik) sortu gabe. Zor
partziarioetan (hartzekodun bakarraren aurkakoetan), zordun bakoitzak
eragin guztietarako bereizia izateko eskubidea du. Noski, autonomia
horren arabera, zordun bakoitzaren gainean pertsonalizatu beharko dira
berandutze-egoera eratzea, preskripzioa etetea (vid. 1.974.III. art.) edo
prestazioa galdatzea (AGE 1991-VII-9koa); baita bakoitza bere loturatik
askatzeko ahalmena ere, gainerako (lehen ziren) zordunkideek agindu
zutena bete duten edo oraindik obligaziora lotuta jarraitzen duten
kontuan izan gabe: zorrak desberdinak izanik, esan beharrik ez dago ez
diotela elkarri kutsatzen ez errurik, erantzukizunik edo besteren
kaudimen-gabeziarik (vid. 1.139.II eta 1.150. art.).
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III. OBLIGAZIOAK ESKU KOMUNEAN (MANKOMUNATU
ZATIEZINAK)
1. Kontzeptua eta ezaugarriak
Esku komuneko obligazioei edo, berez, mankomunatuei buruzko definizioa
hau izan daiteke: “hainbat hartzekodun edo hainbat zordun (edo batzuk
eta besteak) obligazio berean baldin badaude, eta prestazioa zatiezina
bada (edo hala jo badaiteke), ez da bidezkoa hartzekodun bakoitzak
galdatzea edo zordun bakoitzak prestatzea osorik agindutako portaera”.
Erraz ikus daiteke mankomunitatearen kontzeptua izaeraz gehienbat
negatiboa dela (1.137.-1.139. artikuluak oinarrian jarriz egina); azken
batean, laburtuz, defini daitezke esanez obligazio mankomunatuak
“solidarioak edo partziarioak ez diren subjektu anitzeko” obligazioak
direla. Haien ezaugarriak honako hauek dira: 1) kredituan edo zorrean
hainbat subjektu elkartzea; 2) jatorrian bakarra den obligaziozko lotura; 3)
prestazioa zatiezina izatea; 4) solidaritaterik eza.
2. Kreditu mankomunatuaren erregimen juridikoa
2.1. Kodearen zehaztugabetasuna eta haren irakurketa posibleak
Kreditua esku komunean dagoen bitartean prestazioa zatitzea (berez edo
horrela hitzartu bada) ezinezkoa delako edo kreditua ondare kolektibo
batean sartua dagoelako, “hartzekodunen eskubidea beren egintza
kolektiboek bakarrik kaltetuko dute” (1.139.I. art., lehen esaldia).
Laburragoa izatea zaila da: Kodeak esaldi bakar (eta adiera anitzeko)
horretan biltzen ditu mankomunitate aktiboari buruzko erregimen
juridikoaren giltzarri guztiak. Adiera anitzekoa da araua, eta, doktrinan,
hainbat irakurketa eragin ditu. Xedapenaren funtsa eta helburua ondoen
errespetatzen duen irakurketaren arabera, KZeko 1.139.I. artikuluko
bigarren esaldi horrek, 397. artikuluaren erabateko debekua ñabartu,
eta, bereziki, jarduera indibidualari egiten dio lekua, horren ondorioz
“guztientzat abantailak etor badaitezke”, hau da, kaltegarriak ez diren
egintzetan. Hala ere, ohartarazi behar da ezen, legitimazio indibiduala
zenbat eta gehiago zabaldu, interpretazioa orduan eta gehiago hurbilduko
dela solidaritatera eta urrunduko mankomunitatetik (CAFFARENA).
2.2. Kredituaz xedatzea, iraungitzea eta administratzea
Araua
azken
esanahi
horretan
ulertzetik
abiatuz,
kreditu
mankomunatuaren erregimenari buruz, gutxienez, honako ondorio hauek
onartzen dituzte denek:
1. Kreditu osoari uko egitea (barkatzea) eta lagatzea egintza
kaltegarritzat hartzen dira; horiek zordun komunaren aurrean egiteko
efikaziarekin, hartzekodun guztien adostasuna behar da. Noski, horrek ez
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du kentzen bakoitzak bere kuotaz xedatzeko duen aukera (vid. 399. art.).
Zordunaren pertsona ordezteak eta prestazioa edo funtsezko baldintzak
aldatzeak dakarren berritzeak ere taldearen adostasuna eskatuko du (vid.
1.203 eta 1.205. art.).
2. Kreditu mankomunatua ezin da iraungi zordun komunak
hartzekodunkide batekiko izan dezakeen konpentsazioz, edo zordunaren
posizioaren eta hartzekodunkide baten nahasketaz, harentzat eta
horrentzat galdatzen diren oinarri objektiboak falta direlako.
3. Zalantzarik gabe izaeraz denen onerako izanik, zorduna
berandutzean jartzeko edo kreditua preskripzioz iraungitzea eteteko
jarduerak edonork egiteko aukera onartzen da. Gauza bera esan daiteke
interes handiagoa negoziatzeari edo berme berriak lortzeari buruz.
2.3. Borondatez betetzea eta kreditua judizioz gauzatzea
Kodearen laburtasunak eragindako arazoak honako hauetara murrizten
dira: obligazioa borondatez betetzen denean “accipiens” delakoa zehaztea;
eta zorra judizioz galdatzeko (edo lotura suntsiarazteko) legitimazio
aktiboa finkatzea. Erantzunik zorrotzenaren arabera, kasu bietan, denek
batera jardun behar dute: a) taldeak, hartzekodunkideetako bati
ordaindu dion zordunari, obligazioa berriro betetzea eska diezaioke (zor ez
dena ordaindu baitu: DÍEZ-PICAZO, 2. ed.); b) zordun komunaren aurkako
jarduera judiziala hartzekodun guztiek sustatu behar dute (DÍEZ-PICAZO).
Baina, gehiengoaren ustez, taldearen onerako bada, bakoitzak jarduteko
aukera onartu behar da; izan ere, eskubidea burutzeko itxaropenak
kaltearen ideia urrunarazten du (arriskuak uxatzen ez baditu ere).
Irtenbiderik hoberena ondo ñabartzea ezinezkoa bada ere, azken batean,
zera ondoriozta daiteke:
1. Obligazioa borondatez bete eta hartzekodunetatik batek jasotzea
ez da beti zor ez dena ordaintzea: Kodeak jasotako presuntzioen arabera
edo prestazioa zatiezina delako (vid. 1.772.II. art.) mankomunitatea sortu
bada, uste izan daiteke edozein hartzekodunek obligazioa jasotzeko
baimena duela (1.162. art.) edo, behintzat, kredituaren edukitza duela
(1.164. art.). Ordainketa baliagarri izan ez zaien (1.163.II. art.)
hartzekodunkideek presuntzio haiei (edo zordunaren fede onari) aurre
egin beharko diete zordunari erreklamatzeko; bestela, 1.139. artikuluak
eskaintzen dien babesa accipiens delakoarekin duten erlazioan baliarazi
beharko dute. Baina, kreditu-mankomunitatea (edo prestazioa zatiezina
izatea) hitzarmen esplizitu baten bidez sortu bada, taldeari ordaintzen ez
dion zordunak ezingo ditu presuntzio haiek baliarazi gainerako
hartzekodunen erreklamazioa saihesteko.
2. Zorra judizioz galdatzeko legitimazio indibiduala KZeko 1.252.III.
artikuluan ezarritako ondorioaren aurrekari logikotik atera daiteke:
xedapen horrek dioenez, juzgatutako gauza prestazioen zatiezintasuna
ezartzen duen loturez elkartutako hartzekodunei zabaltzen bazaie -horiek
epaiketan parte hartu ez arren-, horrek esan nahi du epaiketa egin ahal
izan dela hartzekodunkide mankomunatu guztiak agertu gabe
(BERCOVITZ). Hortaz, taldearen interesean demandatu den zordunak
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demandatzaileak (berez ez dagoen nahitaezko auzikidetza aktiboa alegatu
ordez: vid. AGEE 1993-VI-3 eta 1994-VII-4koak) ad causam legitimaziorik
ez duela aurkaratzen badu, ez du auziaren mamia erabakitzea galaraziko,
kreditu mankomunatua kobratzeko eskaria ez baitute halabeharrez
hartzekodun guztiek batera egikaritu behar (AGEE 1907-XII-12 eta 1972V-13koak). Mamiari buruzko epaia emango da, eta, irmo bihurtu eta gero,
auzia behin-betiko itxiko da, taldearen probetxurako edo kalterako (1.252.
art.; AGE 1994-XI-12koa).
3. Lotura suntsiaraztea (hori bakarrik edo betetzeko akzioaren
aukera gisa) indibidualki eskatzen bada, zalantzazkoa litzateke
abiarazitako prozesu-erlazio hori zuzena dela esatea; izan ere, horrelako
eskaera kreditua burutzeko itxaropenetik (objektiboki onurazkoa den
puntutik) harantzago joan eta, azken batean, kredituaz xedatzea
bailitzateke (vid. AGE 1994-XI-10ekoa).
3. Zor mankomunatuaren erregimen juridikoa
3.1. Zordun guztien aurka jarduteko galdatzea
Prestazioa (izaeraz edo hitzarmenez) zatiezina bada, zordunen
mankomunitateari buruz ere mintzo da, oso labur, 1.139.I. artikuluko 2.
esaldia: “zordun guztien aurka joanez bakarrik baliarazi ahal izango da
zorra”.
Erregela hori nahikoa zaigu, erabateko segurtasunez, kreditu-eskubidea
judizioz
zordun guztien aurrean egikaritu beharko dela ezartzeko
(hemen, 1.139.I. artikuluaren aginduak, ez du beste irtenbiderik
bideratzen ex 1.252.III. art.). Prozesuan, nahitaezko auzikidetza pasiboa
dago; hau da, talde osoa demandatu beharko da, eta, horrela egiten ez
bada, auzira deitu direnek, eratutako prozesuko erlazio juridikoa
akastuna dela alegatuz, dagokion salbuespena aurkara dezakete (vid. AGE
1989-IX-22koa). Era berean, erregelatik ondorioztatzen denez, kreditua
babesteko judizioz kanpoko egintzak ere zordun mankomunatu guztiek
jaso beharko dituzte. Taldearen aurka jardun beharra 1.974.III.
artikuluak berresten du; artikulu horrek zehazten duenez, obligazio
mankomunatuetan, hartzekodunak zordun bati (dagokion zatia)
erreklamatzeak ez du preskripzioa etenaraziko gainerako zordunkideei
dagokienez. Zordunkideak berandutzean jartzeko egintzak izanik, ondorio
bera aplikatu beharko da.
3.2. Indibidualki betetzeko aukera
Prestazioa exekutatzeari edo borondatez betetzeari buruzko arazoa ez du
1.139.I. artikuluak konpontzen, orain gauza ez baita zordunaren aurka
joatea, zordunak hartzekodunarengana jotzea baizik, obligaziotik
askatuta geratzeko eskaera legitimoa eginez (horrela gainerako
zordunkideak ere askatuko baitira). Horren ondorioz, ordaintzeko

333

eskaintza bat egitea zuzena den erabakitzeko, ez da kontuan hartu behar
(beti bezala, vid. 1.158. art.) zorduna (taldea) eta solvens delakoa (taldeko
kide bat) ez direla berdinak; kontuan hartu beharreko gauza bakarra da
zor den prestazioaren osotasuna eta identitatea errespetatzen diren ala
ez. Agindutako prestazioa eta bete nahi dena guztiz bat baldin badatoz,
hartzekodunak ordainketa indibiduala jasotzea atzera botatzen badu,
arrazoirik gabe bota duela ulertu behar da (vid. 1.176. art.).
3.3. Ez betetzea jakinaraztea eta mankomunitatetik ateratzea
Borondatezko ordainketarik ezean, Kodeko eraentzak, mankomunitatetik
irtetea erraztera jotzen du. Hala, KZeko 1.150. eta 1.139.II. artikuluetan,
hurrenez hurren, zordun mankomunatuek obligazioa ez betetzeari, haien
erruari eta erantzukizunari buruzko eraentza berezia jasotzen da.
KZeko 1.150. artikuluko lehen esaldiak dioenez, “zordunetatik edonork
berak agindutakoa betetzen ez duenetik, obligazio zatiezin mankomunatua
kalte-galerak ordainduz suntsiaraziko da”. Hitzak horiek izan arren,
ezbairik gabe onartzen da esanahi teknikoan ez dagoela suntsiarazpenik,
berez zor den prestazioa dirutan duen balio bihurtzea baitago; gainera,
bihurketa ez da automatikoa, hartzekodunaren probetxu eta interesean
baizik.
Ñabardura horiek egin ostean, arauak ez betetzearen ondorioak
baliarazteko baimena ematen du, ez betetzea zordunkide guztiekiko
baieztatu ez bada ere; baina taldea prestazioa in natura betetzera
behartzeko ahalmena ez zaio kenduko hartzekodunari. Horrek nahiago
badu, obligazioa betearazteko akzioa guztien aurka egikari dezake, akzio
hori bakarrik edo suntsiarazteko akzioarekin batera, baldin eta obligazioa
sinalagmatikoa balitz (edozein kasutan, kalte-galerak ordaintzea
eskatzeko aukerarekin). Horrelako demanda bat izanez gero, zordunek
jadanik ezingo dute baliarazi baliokidez (bakarrik) betetzeko balizko
eskubidea (BERCOVITZ); baina, hartzekodunak elkarrekiko obligazioa
suntsiaraztea zuzenean eskatu badu, Auzitegiak, azaldutako xedapenaren
indarrez (arrazoiak egonik ex 1.124.III. artikuluaren arabera ondoren
betetzeko baimenaren gainetik baitago), suntsiarazpena agindu beharko
du.
Baina, ez betetzea (eta, hala dagokionean, suntsiarazteko mekanismoa)
horrenbeste errazteak (nahikoa baita zordunetatik norbait uzkur
agertzea) ez du subjektu anitzeko obligazioa erruari eta erantzukizunari
buruzko (cfr. 1.147.II. art.) eskema solidariorantz bultzatzen; aitzitik
-hartzekodunak in natura betetzea aukeratu izanak ekiditen ez badu-,
prestazioa diru bihurtu, eta lotura mankomunatua eredu partziariora
eramango da.
Halaxe, 1.150. artikuluak zera agintzen du: “agindutakoa betetzeko prest
egon diren zordunek, kalte-ordaina osatzeko, obligazioaren edukia den
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gauzaren edo zerbitzuaren prezioan dagokien zenbatekoa baino gehiago ez
dute ekarriko”. Beste modu batera esanda, ez betetzea hainbat zorduni
egotzi ezin bazaie, horiek prestazioaren balioan berei dagokien zati
proportzionalaz bakarrik erantzungo dute, eta ez-betetzaileak, berriz,
egokitu den kalte-ordain osoa gehitu beharko dio berari dagokion kuotari.
Bukatzeko, 1.139.II. artikuluak garrantzi berezia ematen dio zorra horrela
banatzeari eta erantzukizuna horrela pertsonalizatzeari; hark xedatzen
duenez, zordun mankomunatuetatik norbait kaudimenik gabea bada (eta,
agian, ez-betetzailea hala da), gainerakoek hutsune hori betetzeko
obligaziorik ez dute. Arauak, hala, Kodeak hartutako aukera
erabakigarrietako bat berresten du: zatiezintasunaren eragozpena
desagertuta, joko da esku komuneko obligazioa zatitu eta zor desberdinak
sortzen direla (1.138. art.).

IV. OBLIGAZIO SOLIDARIOAK
1. Kontzeptua, ezaugarriak eta motak
1.1. Obligazio solidarioaren kontzeptua
Obligazio solidarioen definizioa, neurri handi batean, 1.137. artikulutik
ateratzen da (vid. AGE 1990-VI-10ekoa). Horietan, hainbat hartzekodun
edo hainbat zordun (edo batzuk zein besteak) batera egonik, agindutako
portaera osorik eskatzeko eskubidea izango du hartzekodunak, eta
prestatu beharra, zordunak, kasuko zordunarekin edo hartzekodunarekin
(edo obligazioaren beste aldean dagoen bakoitzarekin) duen (kanpo)
erlazioan bederen, eta, bidezkoa bada, bildu direnen artean prestazioaren
edukia gero banatu beharra (barneko erlazioa) kendu gabe.
1.2. Solidaritatearen ezaugarriak
Definizioan bildutako ezaugarriak emateko eta, zenbait solidaritate-forma
kanpoan ez uzteko asmoz, honako bereizgarri hauek aipa daitezke (vid.
AGE 1997-XII-18koa):
1. Loturaren alde batean edo bietan hainbat subjektu biltzea,
aniztasunik ezean ezinezkoa baita solidaritaterik egotea (AGEE 1990-X-24,
1992-V-11 eta 1994-IX-1ekoak).
2. Objektua bakarra izatea; eskubidea edo betebeharra prestazio
osoari buruzkoa izatea (kreditua edo zorra zatitu gabe) eta behin bakarrik
bete daitekeena (lehenengo burututako betetze osoak aseko du
hartzekodunen interesa eta askatuko ditu zordunak obligaziotik).
3. Lotura bateratua. KZeko 1.137. artikuluak dioenez, subjektu
biltze hori obligazio bakarrean gertatuko da. Batasuna obligaziozko erlazio
osoaren gainekoa dela jotzen da. Maila gorenean -LARENZek erabilitako
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terminologiaren arabera- dagoen erlazio horretatik, maila apalagoan
dauden lotura berezi anitz eratortzen dira; bakoitzak, guztiaz, baina
elkarri lotuta eta goiko erlazio hartara lotuta, horren bidez burutzen baita
interes komuna.
4. Hartzekodun bakoitzak prestazioa osorik jasotzeko eskubidea du
eta, ikuspegi pasibotik, zordun bakoitzak ere prestazioa osorik bete
beharra dauka; horren ondorioz, beste guztientzat ere, obligazioa iraungi
egingo da (kanpo-erlazioa). Berez, ondoren kreditua edo zorra birbanatzea
ez da solidaritatearen muinekoa, nahiz eta azpian dauden erlazioen
kariaz sarritan gertatuko den ezer kobratu ez duten hartzekodunek zorduna obligaziotik askatu zuenari- kredituko beren zatia eta zorra
iraungiarazi duen zordunak gainerakoei dagokien zatia kobratzea (barneerlazioa). Horregatik, atzera jasotzeko eskubiderik ez duen edo eskubide
hori kuota desberdinekoa duen solidaritate pasibo oro ez-berezkotzat edo
obligazio in solidumtzat jo beharrik ez dago (vid. AGEE 1992-VII-20, 1993V-7 eta 1994-II-8koak).
1.3. Solidaritate motak
Obligazio solidarioan, bereizketak beste bi ikuspegitatik ere egin daiteke:
1. Jatorria kontuan izanda, borondatezko solidaritatea (alderdien
hitzarmenez sortua eta legezko solidaritatea (oinarritzat arau jakin bat
badu) bereizten dira. Sailkapen horrek bazuen zentzurik solidaritatea
interesatuen borondatearen (esplizitua) edo legegilearen aginduen mende
dagoela dela azpimarratzeko balio zuenean. Baina, Auzitegiek alderdien
zehaztasunak eta lege-aurreikuspenik eza gainditu dituztenetik, biko
zatiketa hori ez da zuzena, beste solidaritate mota batek osatu behar
baitu: solidaritate datiboak, hau da, jurisprudentziak beharragatik
sortutakoak (GUILARTE). Kodearen barruan, sortzez legezkoak diren
solidaritate (pasiboko) hipotesiak dira honako hauek batera biltzea:
mandatu-emaileak (1.731. art.), komodatu-hartzaileak (1.748. art.),
mandaturik
gabeko
kudeatzaileak
(1.890.II.
art.),
jaraunsleak
(jaraunspena ordaindu aurretik zatitu badute: 1.084. art.; AGEE 1993-XII30 eta 1994-II-11koak) eta, zenbaitetan, mantenua prestatzera obligatuak
(145. art.; vid. AGE 1994-IV-12koa).
2. Lotzeko moduaren arabera, obligaziozko erlazioa, izaeraz,
homogeneoa izan daiteke, batera daudenak modu berean lotzen badira
(era bereko solidaritatea), edo hartzekodun zein zordun batzuentzat
irismen desberdinez eratua bada (era askotako solidaritatea). Modu
arrunta era bereko solidaritatea da; eta, hemen, sarritan aipatuko dugu
hori. Baina ez da ahaztu behar ezen, KZeko 1.140. artikuluko
salbuespenaren kariaz, obligazio solidarioa izan daitekeela denei modu
berean ukitzen ez dien baldintzak edo epeak baldin badaude ere, batek
edo besteak galdatzearen edo betetzearen arabera prestazioaren lekua
desberdina bada ere, zorraren egoeran obligatu nagusia eta beste
subsidiarioa bildu badira ere edo, azkenik, norbaitek, bere lotura,
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gainerakoek onetsi ez duten klausula penalarekin indartu badu ere (PUIG I
FERRIOL; vid. AGEE 1984-II-27 eta 1994-XII-30ekoak).
2. Kreditu solidarioa
2.1. Hartzekodunen solidaritatearen interesa
Kredituko solidaritateak duen interes praktikoa urria da, behintzat
solidaritate pasiboak duen garrantziarekin alderatuta, noski. Baina,
interesa, elementu guztiak erabiliz eta erakundeaz baliatzen diren
hiritarrak kontuan izanda neurtzen bada, iritzi hura zuzendu egin behar
da. Esan daiteke ezen, partikularren gordailu, ezarpen eta kontu korronte
gehienetan, banketxearekin dagoen erlaziorako, bereizketarik gabeko
eredua aukeratzen dela, hau da, lotura solidarioa, eskema partziarioaren
(edo mankomunatuaren) ordez, eta titulartasun bakarra pertsona
“baimendunarekin” baino askoz ere sarriagotan. Bereizketarik gabeko
kontu horietan jarritako funtsez xedatzeak edota horien titulartasunak
eragindako gatazkak ere maiz gertatzen dira (vid. AGEE 1984-II-27, 1988X-19, 1991-II-8, 1992-VII-7, 1993-XII-15, 1994-XI-21, 1995-XII-19 eta
1996-VI-7koak).
2.2. Legitimazio indibidualeko edo bereiztezineko printzipioa
Hain zuzen, bankuetako praktikak arrunt bihurtutako terminologia
horrek, berez, kreditu solidarioaren muina erakusten du, solidaritateak
berekin baitakar titularkide bakoitzak obligazioaren objektu diren gauzak
osorik eskatzeko eskubidea izatea (1.137. art.) eta zordunak hartzekodun
solidarioetatik edonori zorra ordaindu beharra izatea (1.142. art., lehen
esaldia).
Baina, legegileak, kreditu solidarioa bi aldarrikapen labur horietara
mugatu ordez, beste printzipio bat (1.141.I. art.) azaldu, eta, hainbat
jarduera indibidualen ondorioz (1.143.I. art.), zorrak duen irismen
iraungitzailea zehazten du, obligazioa iraungitzea eragin duen
hartzekodunaren eta beraren kideen artean kontuak egiteko aukera beti
gordeta uzteko (1.143.II. art.). Arau-eduki, hori irizpide akademikoen
arabera berrantolatu, eta, mailak (kanpokoa eta barnekoa) bereizi
ondoren, segidan garatuko den eskema ateratzen da.
2.3. Kreditu solidarioaren erregimen juridikoa
2.3.1. Kanpo-ikuspegia: zordunarekiko erlazioa
Kodetik ondorioztatuta, hauek dira funtsezko puntuak:

337

Lehena. Inork zalantzan jarri gabe, kreditua edozein hartzekodunek
gestiona dezake, eta, kudeatzeko egintza indibidual horiek indarra izango
dute, hala zordunarentzat, nola gainerako hartzekodunentzat. Zordun
komuna berandutzean jartzeko edo kreditu solidarioaren preskripzioa
eteteko (1.974.I. art.), nahikoa (eta zilegia) da hartzekodunetatik batek
jardutea. Zordunarekin duten erlazioan guztientzat loteslea den
legitimazio indibidual hori, kreditua kalte dezakeen egintza bada ere
(esaterako, zorra atzeratzea), ez da baztertuko. Hartzekodun batek,
kudeatzeko egintzetan gehiegikeriaz jokatu badu ere, zordunak beste
ezein hartzekoduni aurkara diezazkioke; horrek haren aurka jo dezake
ordaina jasotzeko barne-erlazioan.
Bigarrena.
Edozein
hartzekodunek
zordunak eskainitako
ordainketa jaso dezake (behar du). Zordunak ere legitimazio indibiduala
duenez, hartzekoduna aukeratzeko ahalmena du (1.142. art. hasieran).
Aukeratutako hartzekoduna, arrazoirik gabe prestazioa jaso nahi ez badu,
zordunak zor duen gauza kontsignatu (1.176.I. art.: gainerako
interesatuei horren berri eman behar badie ere: 1.177. art.), eta
erantzukizunetik aske geratuko da, baldin eta -kontsignaziorik egin ezin
delako: egiteko obligazioa- eskaintzeak berak hartzekodun guztiak
(accipiendi
berandutzea)
berandutzean
erorarazten
ez
baditu.
Gainerakoan, autoreek azpimarratzen dutenez, aipatutako aukeratzeko
ahalmena beste hartzekodun batek judizialki zorduna demandatzen
duenean bakarrik iraungiko da, orduan horri ordaindu beharko baitio
(1.142. art., bigarren esaldia). Judizioz kanpo erreklamatzea ez da
nahikoa; izan ere -berandutzea sorrarazteko edo preskripzioa eteteko
balio badu ere-, zordunak beste hartzekodun bati obligazioa betetzea eta
atzerapenak eragindako interes likidoak eskain baitiezazkioke (GUILARTE
eta CAFFARENA; vid. AGE 1990-V-28koa).
Hirugarrena. Hartzekodunetatik edonork, zorra baliarazteko,
judizialki jo dezake zordunaren aurka, hau da, obligazioa betetzea edo
elkarrekiko obligazioa balitz suntsiaraztea eskatuz. Obligazioa betetzea,
1.137. artikuluaren idazkeraren arabera solidaritatearen mamia
oinarritzat hartuz, eta suntsiaraztea, legitimazio indibiduala (xedatzekoa
ere) oinarritzat hartuz, hori kanpo-erlaziorako erregela baita (vid.
GUILARTE). Demandatua den zordunak, demanda indibidualaren aurrean,
ezingo du argudiatu aktoreak ad causam legitimaziorik ez duela; baina
aktore horrek --prozesuan lortzen edo galtzen, egiten edo egin gabe uzten
duenak--, egoera eratu, eta gainerako hartzekodunak lotuko ditu; hau da,
horiek gero ezingo dute zordun komuna demandatu (juzgatutako gauza:
1.252.III. art.; vid., ñabardurekin, SERRA DEL RINCÓN).
Laugarrena. Ezein hartzekodunek beste modu batera iraungiaraz
dezake kreditu solidarioa, eta hirugarren bati osorik laga. KZeko 1.143.I.
artikuluak adierazten duenez, “berritzeak, konpentsazioak, nahasteak edo
barkamenak (hartzekodunetatik edonork eginak)... obligazioa iraungitzen
dute”. Arau horrek (1.141.I. artikuluak dioenaren kontrakoa adieraziz,
beste printzipio hori erreserbatzen ez bada behintzat -erreserbatu egin
behar da- barne-erlazioan erantzunak oinarritzeko), beste ezer baino
lehen, legitimazio indibidualaren printzipioa azken ondorioetaraino
eramaten du, ez baitu ukatzen zordunaren onerako izan daitezkeela

338

hartzekodun baten jarduera indibidualak (barkamena edo berritzea),
baita zordunak hartzekodun bakoitzarekin duen loturari aitortutako
osotasunarekin bat datozen gorabeherak ere (konpentsazioa edo
konfusioa). Baina, koherentzia horri sendo eutsiz, Kodeak -bere aukera
erabakigarrietako bat berretsiz-, aniztasun subjektiborako irtenbiderik
bizkorrena ezartzen du: aldaketa edo egitatea edonolakoa izanik ere,
obligazioa guztientzat iraungitzen da, noski, hala dagokionean bidezkoa
den kitapena kendu gabe.
Arauak, bai nahasketan, bai konpentsazioan, efikazia kolektiboa ezartzen
du, haiek hartzekodun bakar batekiko bakarrik gertatzen badira ere.
Batak zein besteak obligazio solidarioa iraungiarazten dute, eta, gainerako
hartzekodunei beren zatia kideari galdatzeko legitimazioa ematen die.
Legegileak arau argia baina murritza ezarri duenez, kreditu solidarioa zati
batean bakarrik konpentsatzeko edo barkatzeko hipotesiak zehaztu gabe
utzi dira; horiek zorretik konpentsatutako edo barkatutako zenbatekoa
bakarrik iraungiko dute: obligazioak (solidarioak) bizirik iraungo du,
dagokion murrizketarekin bada ere (murriztutako zenbateko horrek
hartzekodun konpentsatzaile edo barkatzailearen aurrean barne-erlazioa
irekitzea ekarriko du).
Arazo larriagoak eta konpontzeko zailagoak direnak sorrarazi ditu
hartzekodun solidarioetatik edonork egindako berritzea bereizketarik gabe
aipatu izanak. KZeko 1.143.I. artikuluaren arabera, berritze mota eta
haren irismena edonolakoa izanik ere (1.203. art.: subjektiboa,
zordunaren pertsona ordeztuz edo hartzekodunaren eskubideetan
subrogatuz, eta, hala dagokionean, hartzekodunaren edo kredituaren
posizioa lagaz; edo objektiboa, prestazioa edo funtsezko baldintzak aldatu
direlako), jatorrizko obligazioa iraungiko da, gainerako hartzekodun
solidarioen probetxurako; horiek, hartzekodun berritzailearen aurka
joateko gordeko dituzte beren eskubideak. Hala ere, hartzekodun
solidarioaren legitimazio indibiduala ezerezean ez uzteko, joko da
obligaziorik ez dela iraungiko, batetik, funtsezkoa ez den aldaketa
objektiboaren ondoriozko berritzeagatik, eta, bestetik, aldaketa
subjektiboarengatik; hala, lagatzailearen lekuan, hirugarrena jarriko da,
hartzekodunaren posizioa lagatzera bakarrik mugatzen bada.
2.3.2. Hartzekodunen arteko jarduera solidarioaren ondorioak
Aniztasun subjektiboa kanpoko erlazioan bakarrik dago, eta kredituaren
benetako titularrak askatu du zorduna obligaziotik. Egia esan, obligazioa
iraungi eta geroko interesak antolatzeko, oso ondo koordinatu gabeko bi
lerroalde ematera mugatzen da Kodea, besterik gabe (vid. AGE 1995-VI3koa): 1) baliagarri izan den jarduera indibidualak guztien gainean izango
du eragina, baina kaltegarria izan denak egilea bakarrik kaltetuko du
(1.141.I. art.); 2) kobratu duenak, kreditua beste modu batera iraungi
duenak edo nolabaiteko egintza kaltegarria egin duenak obligazioan
gainerakoei dagokien zatiaz erantzungo du (1.143.II. art.).
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Hasteko, barne-erlazioan berdintzeko eskubidea, bidezkoa bada, kanpoerlazioa (kobratu, barkatu, nahasi, konpentsatu edo berritu delako)
iraungitzen den unean sortuko da hartzekodun solidarioen alde, zorduna
lotzen zuen betetzeko moduarekin bat ez badator ere. Horrela, nahasketa
eta berritze iraungitzaileak gainerako hartzekodunen eskubidea burutzea
lasterragotu dezake. Logikak agintzen du, hala, azkeneko kitapenera arte
geroratzea solidaritatea iraungiarazi ez duten jarduera indibidualek
eragindako kalteak ordaintzea.
Azpiko erlazioan bertan hartutako hitzarmen eta aginduek zehaztuko
dute hartzekodun bakoitzaren interesari dagokion zenbatekoa. Arazo hori
sarritan erabaki da, bereizketarik gabeko banku-kontuetan dauden
funtsak behin-betiko esleitzeko arazoa sortu denean; azken batean, zera
ondoriozta daiteke (vid. AGE 1995-XII-19koa): a) titulartasun solidarioaren
ondorioz, banketxearekiko legitimazio indibiduala (saldoaz xedatzeko
aukera) sortzen da; b) kanpoko titulartasunkidetzak ez du esan nahi
gordailuko funtsak jabekidetzan daudenik (vid. AGE 1996-VI-7koa); c)
horien jabetza titularren artean dauden barne-erlazioen arabera erabaki
beharko da, eta, zehatzago, gordailuan utzitako funtsak jatorrian norenak
ziren ikusiz, eta, horrela, gerta daiteke: a’) barne-erlazioan, guztia titular
batena izatea (AGE 1995-XII-19koa); b’) finkatu duten proportzioan
titularkide guztiena izatea edo, ezer ezarri ezean, zati berdinean (KZeko
393.II. art.; AGE 1994-XI-21ekoa).
3. Zor solidarioa
3.1. Zordunen solidaritatearen interesa
Hartzekodunak modu solidarioan antolatzen dira, konfiantzazko erlazioa
dutelako eta beren interesetarako baliozkoa delako; zordunen solidaritate
pasiboak, berriz, beti, beste norbaiten interesa asetzeko helburua du, hala
kontratuko hartzekodunarena, horrek beste alderdian daudenak modu
solidarioan lotzeko trebetasuna izan badu, nola -beste muturrera joandaportaera kaltegarriak kaltetutakoarena, portaera hori burutzen lagundu
edo Auzitegiak horretaz erantzun beharra duten guztien eta bakoitzaren
gainean jarri badu.
3.2. Zordun solidario bakoitzaren lotura osoa
Zorra solidarioa bada, lotura horren ondorioz, zordun bakoitzak
obligazioaren objektu diren gauzak osorik prestatu behar ditu (1.137.
art.), eta, horregatik, hartzekoduna haietako edonoren aurka joan daiteke
(1.144. art.), baina, zordun solidarioetako batek ordaintzen badu,
obligazioa iraungi egingo da (1.145.I. art.; AGE 1997-XI-18koa). Noski, hori
guztia kanpo-erlazioari dagokio, non bakoitza -POTHIERrek azpimarratzen
duenez-, ez guztiaren zordun bakarrik, zordun “totaliter” baita, hau da, zor
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denaz gain, zor izango denaren zordun ere bada, beste norbaiten
portaeraren ondorioz zor bada ere (vid. 1.147.II. art.); izan ere, barneerlazioak, irekitzea egokia bada, pertsonalizatuko ditu behin betiko
bakoitzari dagozkion konpromisoak, erruak eta erantzukizunak.
3.3. Zor solidarioaren erregimen juridikoa
3.3.1. Kanpo-ikuspegia: hartzekodunarekiko erlazioa
Hain zuzen ere, kanpoko alderdian, hau da, obligazio solidarioaren
dinamikan ikusi behar dira zordun bakoitzak hartzekodunarekin duen
osoko loturaren ondorioak; hartzekodunaren interesa, alabaina, agortuko
da obligazioa edonork betetzen badu (1.145.I eta 1.158. art.), zorra osorik
kobratzen bada (1.144. art., amaieran) edo beste kausa baten ondorioz
obligazioa iraungitzat hartu behar bada (1.143.I eta 1.147.I. art.). Bien
bitartean, eta arau orokor gisa, zordun batekin egiten denak edo batek
egiten duenak guztiak ukituko ditu (1.141.II eta 1.147.II. art.). Baina
goazen xehetasunetara:
A) Kreditua kudeatzeko eta kontserbatzeko egintzak. Arau
orokorra 1.141.II. artikuluak ezartzen du: edozein zordun solidarioren
aurka egikaritutako akzioak zordun guztiak kaltetuko ditu. Jakintzat
emanda akzio hitzak biltzen dituela judiziozko nahiz judizioz kanpoko
jarduerak eta juzgatutako gauzaren hedadurari buruz ari dela, bereziki,
1.252.III. artikulua, arau hark esan nahi du, halaber, hartzekodunak
nahikoa duela zordun batengana zuzentzea hura berandutzean jartzeko
edo preskripzioa eteteko, eta aldi berean gainerako guztientzat ere
berandutzea egoteko edo preskripzioa eteteko.
B) Obligazioa borondatez betetzea. Zordun bakoitzak
obligazioaren objektu diren gauzak osorik prestatu behar dituela ezarri
ondoren (1.137. art.), eta obligazioa betetzeari buruzko araudi orokorra
jakintzat hartuta (kontuan izanda hirugarren batek ere zorra ordain
dezakeela: 1.158. art.), Kodeak ez dauka berriz adierazi beharrik edozein
zordunek zor solidarioan solvens bihurtzeko eskubidea duela. Guztiaren
zordun izanik, argi dago behartu dezakeela hartzekodun komuna
prestazioa jasotzera, eta horrek, arrazoirik gabe jaso nahi ez badu,
zordunak, obligaziotik askatzeko, kontsignazio judiziala egin dezake.
Kodeak gehitzen duen gauza bakarra eta azpimarratu beharrekoa da
-gainerako zordunek ere obligazio osoa zor baitute- “ordainketa zordun
solidarioetako batek egiteak obligazioa iraungitzen duela” guztientzat
azaltzen ari garen kanpo-ikuspegian (1.145.I. art.).
C) Zordunaren aukeratzeko ahalmena. Hartzekodunak zordun
solidarioetako edonori edo, batera, guztien multzoari zuzendu diezaioke
kobratzeko eskaria (1.144.I. art.). Obligazioa betetzera behartutako
zorduna edo zordunak aukeratzeko askatasunak balio du hala judizioz
kanpoko erreklamazioetarako, nola bidezkoa den demanda jartzeko.
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Gainera, aukeratzeko askatasuna ez du judizioz kanpo zorra betetzea
zordunetako bati bakarrik eskatzeak murriztuko, edo adiskidetze-egintza
(egun, ahalmenezkoa: AGE 1992-XII-16koa) burutzean aukeratutako
pertsona bat edo bestea izateak.
Hartzekodunak aukeratzeko askatasuna izateak, prozesuaren
eremuan, zera dakar: demandatu diren zordunek ezin dute nahitaezko
auzikidetza pasiboa salbuespen moduan aurkaratu (AGEE 1994-X-13 eta
XII-16koak); eta, auzian hainbat zordun solidario murgildu ostean,
ondorengo instantzietan erabakitakoaren mende egon beharko dute,
pertsonalki helegitea aurkeztu izan balute bezala (AGEE 1990-III-3 eta
1993-V-7koak). Gainerakoan, epaia irmo egin eta gero ere,
hartzekodunak aukeratu dezake kondenatuetatik noren aurka exekuzioa
sustatu.
D) Zorra judizioz galdatzearen gaineko ius variandi delakoa.
Aipatutako aukeratzeko askatasunaren gain, 1.144.II. artikuluak
hartzekodunari ius variandi delakoa aitortzen dio, hau da, akzio berriak
sustatzeko aukera zorra osorik kobratu bitartean. Hasteko, ahalmen berri
hori aitortzeko erabili diren hitzetatik (“baten aurka ezarritako
erreklamazioak ez ditu oztopatuko ondoren gainerakoen aurka jarri
daitezkeenak”) ondoriozta daitekeenez, prozesu bat amaitu ostean eta,
juzgatutako gauzaren irismena (gero azalduko dena) kendu gabe,
hartzekodunak amaitutako auzira deitu ez diren zordunen aurka
demanda berria ezar dezake (PZLko 542.1. art); baina, posible da,
halaber, erreklamazioa agortu aurretik hartzekodunak demanda bera
beste zordun bati edo batzuei ezartzea, eta horiek ezingo dute auzibitartean oinarritutako salbuespena aurkaratu (autoak batzea eska
badezakete ere: PZLko 71-78. art.).
Ius variandi delakoari hain esanahi zabala emanda, zorra benetan
eta osorik kobratzen denean bakarrik desagertuko da (AGE 1989-XII19koa); horren aurrean mugaz kanpo egikaritzeko aukerak uxatzeko,
autoreek diotenez, hartzekodunari aitortutako ahalmen hori fede onaren
printzipioarekin eta eskubide-abusua zigortuz mugatu behar da (7. eta
1.258. art.; PUIG I FERRIOL).
E) Zordun solidarioak aurkara ditzakeen salbuespenak.
Demandatutako zordunkidearen defentsei dagokienez, badakigu ezen,
logika solidarioaren arabera, hartzekodunarekin dagoen kanpo-erlazioa
azpian zordunkideen artean dauden erlazioek ez dutela baldintzatzen;
bada, legegileak logika hori puskatzen du. Arau hari eusten dio 1.148.
artikuluak, obligazioaren izaeratik eratorritako salbuespen guztiak edozein
zordunen esku jartzen baititu (deuseztasuna, epemugara iritsi gabea,
ordaintzea, konpentsazioa, barkamena edo preskripzioa). Aldiz, izaeraz
pertsonalak diren salbuespenei buruz (adingabetasuna, ezgaitasuna), eta
xedapenak
agintzen
duenez,
demandatuak
berari
pertsonalki
dagozkionak bakarrik erabil ditzake, eta demandatu ez diren beste
zordunkideetan pertsonalizatutakoak balia ditzake horiek erantzuten

342

duten zor zatiaren gainean bakarrik. Azken ebaki horrek,
hartzekodunaren onurarako, azpiko erlazioen sistema azaleratzen du
(hartzekodunaren kredituari kenduko zaio benetako ezgaiari edo
adostasun akastuna eman zuenari dagokion zatia bakarrik, gainerakoek
agindutakoa kutsatu gabe; alegia, horien zatian bizirik jarraituko du
kredituak), baina demandatutako zordunaren interesa ere babesteaz
arduratzen da (atzera itzultzeko eskubidea ere neurri berean murriztuko
baita).
F) Juzgatutako efektuak duen irismena. Erregela orokorra da
zordun solidarioetako baten aurka izandako judizioan emandako epaiak
gainerakoentzat ere juzgatutako gauzaren efektuak sortzen dituela
(1.252.III. art.). Baina erregela hori aurreikuspen berezi batek ñabartzen
du: baten aurka ezarritako erreklamazioak ez ditu oztopatuko ondoren
gainerakoen aurka jar daitezkeenak (1.144.II. art.). Arau hura eta
prebentzio hori batu ondoren, juzgatutako gauzaren irismena zehazteko,
honako hauek bereizten dira, hura sorrarazten duten epaien arabera:
kondenatzaileak eta absoluziozkoak. Hasteko, epaia kondenatzailea bada
--hau da, zordunaren aurkakoa--, beste zordunen aurka prozedura berria
hasteko ez du traba egiten; azken horiek, hala ere, beste zordunkideek
jadanik aurkaratu eta epaian atzera botatako salbuespenik ezin du berriro
alegatu. Aurretik emandako epaiak zordun bat absolbitzen badu, baina,
denei aplikagarri zaien kausa oinarrian hartuz (deuseztasuna edo
preskripzioa), hartzekodunak ezin jo dezake judizialki beste zordunen
aurka; baina, demanda atzera bota bada demandatuaren kausa
pertsonala oinarritzat hartuz (ezgaitasuna), salbuespen horrek ukitu
gabeko zordunkideen aurka eskari berria aurkezteko aukera aitortu
behar zaio hartzekodunari (zordunkide horiek, nolanahi ere, jadanik
absolbitu diren zordunei dagokien zorraren zatia murrizteko, berriro
alegatuko dute salbuespen hura).
G) Obligazioa iraungitzea (edo aldatzea). Kreditu solidarioa
azaltzean ikusi genuenez, zor solidarioetan ere, eta 1.143.II. artikuluak
aginduta, hartzekodunaren posizioaren eta zordun baten posizioaren
artean nahasketa bada eta zordunetako edonork titularizatutako aurkako
kreditu bati esker konpentsazioa bada, efikazia kolektiboa sortu egiten
da; halaber, zordunetako norbaitekin hitzartutako barkamenak eta
berritzeak efektu lotesleak dituzte. Hain zuzen, eta, orain axola
zaigunerako, xedapen hark zera dio: berritzeak, konpentsazioak,
nahasketak edo barkamenak, zordun solidarioetako edonorekin gertatu
bada ere, obligazioa iraungitzen du (1.146. artikuluan xedatzen denaren
kalterik gabe).
Aipatutako kasuetan, Kodeak ez du bereizketarik egiten;
alderantziz, beren efektuen konplexutasuna moztu, eta ulertzera ematen
du horietako bat gertatzeak obligazioa iraungitzen duela haren garrantzia
eta inguruabarrak kontuan izan gabe: hala dagokionean, kontuak
garbitzea, bidezkoa bada, barne-erlazioan egin beharreko zerbait izango
da. Ideia hori zentzuzkoa da obligazioa nahasketaz edo konpentsazioz
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iraungitzen bada: zorduna (nahasita edo konpensatzailea), ordaindu
duena bezala, hartzekodun bihurtzen da -bere zatia kenduta- gainerako
zordunkideen aurrean (lehen zordun solidarioak ziren). Konpentsazioa
edo barkamena partzialak badira, hartzekodunaren eskubidea ez da
iraungiko, gainerakoak osatuko baitu hura: obligazio solidarioak bizirik
iraungo du (zati hura kenduta), barkatzeko negoziotik besterik
ondorioztatzen ez bada behintzat (horretara gero itzuliko gara).
Hartzekodunak eta zordun solidario batek hitzartutako berritzeari
dagokionez, azaldutako arauak honako hauek biltzen ditu: berritze
subjektiboa, hau da, zordun bat edo guztiak ordeztea (hartzekoduna
haien adostasunik gabe ordeztu baitaiteke); eta berritze objektiboa, hau
da, prestazioa edo beraren funtsezko baldintzak aldatzea. Batak zein
besteak, zordun guztiek parte hartu ez badute, efektuz obligazio
solidarioa iraungi behar dute, eta, esanahi horretan (norbaiten jarduerak
besteen egoera ez kutsatzea edo larriagotzea), parte hartu ez duten
zordunak obligaziotik askatzea ekarri behar du (barne-erlazioan, atzera
itzultzera lotuta jarraituko badute ere, hasierako testuinguru
subjektiboaren arabera eta jatorrizko prestazioa kontuan izanda). Aldiz,
eta zordun solidarioak beste kide batek egindako egintza kaltegarritik
babesteko xedapenik ez dagoenez (hartzekodunkideentzat 1.141.I.
artikuluak ezarritako salbuespenaren aurrean, ikusi orain 1.141.II eta
1.147.II. artikuluetatik ondorioztatutako aurkako printzipioa), berritze
objektiboak zordun solidario guztiak lotu behar ditu baldin eta,
norbaitekin bakarrik hitzartu bada ere, agindutako portaeraren izaera eta
baldintzak funtsean aldatzen ez baditu, (obligazioa ez da iraungi, aldatu
besterik ez da egin, eta, horregatik, ezin da esan haiek hartzekodunaren
aurreko obligaziotik askatu eta barne-erlazioan bakarrik eta hasierako
baldintzetan obligatuak geratzen direnik).
Zailagoa da zor solidarioa barkatzeak sortzen dituen efektuak
neurtzea. Zailtasun handirik ez da egongo zordun guztiekin edo zor osora
iristea hitzartzen bada. Obligazioa murriztu edo iraungitzen da,
guztientzat eta bakoitzarentzat, hala kanpo-erlazioan, nola barneerlazioan (non barkatze partzialak bakoitzaren kuota proportzionalki
murriztuko baita). Arazoa sortzen da barkamena zordunetako batekin
hitzartu eta, gainera, zorraren zati bati buruzkoa bakarrik bada; izan ere,
1.143.I. artikuluak agindutako ohiko efikazia kolektiboa, zorra gutxitzea
ekarri eta obligazio solidarioa (hartzekodunarekin dutena) barkatu ez den
zatira murrizten duena, eta 1.146. artikuluaren esanahia (1.143.I.
artikulu beraren igorpenaz aplikatu beharra) ez datoz bat, zeren, azken
horrek aditzera ematen duenez, barkatze partziala egon arren,
hartzekodunak beste edozein zorduni zor osoa galda baitiezaioke (PUIG I
FERRIOL). Azalpen gehienek arau biak batzen dituzte, honako baieztapen
hauen bidez (CAFFARENA):
1. Barkatzeko negozioaren interpretaziotik ondorioztatu ezin bada
hartzekodunak zordunetako norbait bakarrik mesedetu nahi duela,
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barkatze partzial horrek efikazia kolektiboa du (1.143.II. artikulua
erregela orokorra da, eta 1.146. artikulua salbuespena).
2. Borondatearen autonomia eta 1.146. artikuluko aurreikuspena
oinarritzat hartuz onar daiteke hartzekodunak zordun baten aldeko
barkamena egitea, eragin askatzailea horrek bakarrik jasoz. Kanpoerlazioan, efektu osoa izango du, baina, barne-erlazioan, gainerakoak
kaltetzen ez diren heinean bakarrik onartuko da. Haren eta besteen
interesak gorderik geratuko dira honako ñabardura hauek kontuan
hartuz: a) hartzekodunaren eta barkatutako zordunaren arteko erlazioan,
zorduna erabat askatuta geratzen da; b) hartzekodunak zorra barkatu ez
zaien beste zordunei gainerako zorra besterik ez diezaieke galdatu, eta,
zor osoa eskatuko balu, barkamenaren onuradunari dagokion zatia
barkatuta dagoela salbuespen moduan aurkara dezake zorra ordaintzeko
eskatu zaion zordunak (1.148. art.); c) barkatutako zordunak zor osoa
ordaindu duenaren aurrean ez du erantzuten (egindako barkamenaren
berri ez izateko arrazoizko aitzakiarik ez balu behintzat: 1.146. art.),
baina, hala eta guztiz ere, bere kideetako edonoren kaudimen-gabeziaz
erantzuteko, dagokion zatiaren arabera ordaintzeko betebeharrera lotuta
jarraituko du (1.145.III. art.).
Gerta daiteke benetako barkamena izan ordez hartzekodunak eta
zordunetako batek hitzartutakoa pactum de non petendo delakoa besterik
ez izatea; alegia, hartzekodunak agintzen dio onuradunari bere aurka ez
duela joko ez zor osoa ez zati bat kobratzeko. Hala ere, barne-erlazioan,
hitzarmen horrek gero ordaintzeko betebeharra ez dio ukitzen zorra
ordaintzen duenari.
Bukatzeko, solidaritateari uko egiteko aukera aipatu behar da.
Doktrinak aukera hori onartzen du zordun guztiak mesedetzen baditu
(horien obligazioa izaeraz partziario bihurtuko da) baita norbaiten alde
bakarrik gertatzen bada ere. Solidaritateari uko egiteak efikaziaz
pertsonala izan behar badu: a) mesedetu gabeko zordunek obligazio
solidarioan jarraituko dute, ukoa mesedetuari barne-erlazioan zegokion
zor zatia kenduta; b) solidaritateari uko egiteak zordun partziario
bihurtuko du mesedetua (bere kuota zor izango du), baina taldeko kide
izango da gainerako edonoren kaudimen-gabezia ordezteko; aldiz, besteek
haren kaudimen gabezia ez dute estaliko, hartzekodunak hura erlazio
solidariotik kanpo uzten duenean arrisku hori hartzen baitu (AGE 1990VII-10ekoa; PUIG I FERRIOL eta CAFFARENA).
H) Prestazioa ezinezkoa izatea. Horri buruz, 1.147.I. artikulua
printzipio orokorra gogoraraztera mugatzen da: “zordun solidarioen errurik
gabe gauza galdu edo prestazioa ezinezko bihurtu izan balitz, obligazioa
iraungita geratuko da”. Kanpo-erlazioari dagokionez, solidaritatezko
loturak 1.182.-1.186. artikuluetan ezarritako sistema ez du aldatzen;
hala dagokionean, obligazioa kausa horren ondorioz iraungitzen bada,
barne-erlazioa ere edukirik gabe geratuko da.
Zor solidarioari buruzko xedapen berezia eta zehatza 1.147.II.
artikuluak ezartzen du: “haietako edozeinen aldetik errua egon balitz,
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denak hartzekodunarekiko eta prezioa, kalteak nahiz interesak
ordaintzeko erantzule izango dira (errudun edo zabarra izan denaren
aurka duten akzioa kaltetu gabe)”.
3.3.2. Zordunen arteko jarduera solidarioaren ondorioak
Hartzekodunaren interesa agortu eta gero, haren probetxurako
erantzuten baitzuen zordun bakoitzak zor guztiaz, “zordun solidarioen
arteko erlazio juridikoak azaleratzen dira, zordunen taldeko kideen
artean kontuak garbitzeko” (PUIG I FERRIOL). Berriz errepikatu beharreko
gauza da, hala ere, ondareak orekatzeko barneko fase hori izaeraz
agian gerta daitekeen zerbait bakarrik dela.
Kasurik gehienetan, zordun solidarioetako batek ordaindu duelako
iraungiko da obligazioa (1.145.I. art.); beraz, bidezkoa da ordaindu
duenari beste zordunkideek bakoitzari dagokion zatia atzera itzultzea
(1.145.II. art.). Gainera, obligazioa zordun solidarioetako norbaiten
kontura -1.143.I. artikuluaren arabera- iraungi bada (nahasketa,
berritzea edo konpentsazioa), hark ere -Kodeak ezer esan ez arrengainerako zordunen aurka jo dezake, bere ondarearen egoera
orekatzeko eta, horrela, ordenamendu juridikoak bidegabeko
aberasteak babesteko aukera saihesteko (ABRIL).
Zordunkideen arteko beste hitzarmenik ezean, kitatzeko prozesuak
jarraitu beharreko erregimenaren arazo nabarmena da gainerako kideei
noiz eta nola erreklama daitekeen erabakitzea. Erregimenean, multzoak
bereizi behar dira:
A) Atzera itzultze kualifikatua edo mugatutako subrogazioa.
Arazoa da erabakitzea ordaindu duen zordunak gainerako
zordunkideen aurrean atzera itzultzeko eskubidea bakarrik duen
(zalantzarik gabe 1.145.II. artikuluak ematen diona), edo, osagarri gisa
edo independenteki hark asetako hartzekodunaren lekua subrogazioz
hartzen duen ere. Gogoratu 1.210.3. artikuluak uste duela subrogazioa
dagoela “obligazioa betetzeko interesa duenak ordaintzen badu,
nahasketaren efektuak dagokion zatian kenduta”. Aukera horrek badu
garrantzirik: subrogazioa dagoela uste bada, ordaindu duen zordunaren
kredituak hartzekodunarenak hasieratik zuen antzinatasuna izango du,
eta zituen pribilegioei edo bermeei eutsiko die (vid. 1.212. art.); atzera
itzultzeko akzioa egoteak, berriz, esan nahi du hura aurrekoa ordaindu
den unean sortu dela eta hala dagokionean bermeak ere iraungi direla.
Xehetasunik egin badaiteke ere, doktrinako erantzunik indartsuenak
interesatuari aitortzen dio subrogazioa edo atzera itzultzea aukeratzeko
ahalmena; baina, iritzirik hedatuenaren arabera ere, solvens delakoak
subrogazioz hartzen duen kreditua jadanik ez da bera, barneko erlazioen
arabera gainerakoek zor duten zatira bakarrik heltzen baita; eta are
garrantzitsuagoa:
kinka
horretan,
zordunkide
solidarioen
erantzukizuna, solidarioa izateari utzi, eta zatitu egingo da.
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Edonola ere, mugatutako subrogazio (oraindik ere hasierako
kredituaren pribilegio edo bermeez baliatuko den) horren alternatiba da
atzera itzultzeko eskubidea, baina kualifikazio bikoitza duena:
aurreratutakoaren interesak eskatzeko aukera ematen du (bide
subrogatzailean ezin da) eta kaudimenik gabeko zordunaren kuota
gainerakoen artean (atzera itzultzea eskatzen duena barne hartuta)
banatuko da.
B) Atzera itzultzeko unea eta premisak. KZeko 1.145.II.
artikuluaren arabera, atzera itzultzeko eskubidea obligazio solidarioa
iraungitzeko ordainketatik sortzen da, eta, noski, gainerakoen aurka jo
daiteke (efektuak eraginez), horiek obligaziotik askatu diren unetik.
Baina barne-orekarako eskubide bera ere agertzen da, zordunkide
baten kontura emandako nahasketaz, konpentsazioz edo berritzeaz
obligaziotik askatu badira. Eta, azken batean, badaude zalantzak
erabakitzeko ordainketa (edo konpentsazioa) partziala bada atzera
itzultzeko eskubidea bidezkoa den eta hala dagokionean zenbat itzuli
behar den.
Bakoitzari galdatu beharreko zatia zehazteko, kanpo-erlazioa
iraungi den data hartuko da kontuan; horrela, obligazioa iraungitzen
duten nahasketak eta berritzeak gainerako zordunen zorra epemugara
iristea lasterragotu dezakete. Baina, ordainketa partzial hutsa gertatu
bada (hau da, solvens delakoari dagokion gainerako barne-kuota
pertsonalki barkatzea edo bere aldeko solidaritatea errenuntziatzea ez
badakar), ordaindu duen zordunkideak gainerako zordunkideei
berehala
erreklama
diezaieke
barne-erlazioan
dagokien
zati
proportzionala.
Baina, zordunkide bakoitzak, atzera itzultzeko bidean,
hartzekodunak berari zorra (osoa) galdatu izan balio izango lituzkeen
defentsak baliaraz ditzake; batik bat, eta 1.148. artikuluaren itzalpean,
edozein zordunek aurkara diezazkioke, atzera itzultzea eskatzen
duenari, izaeraz obligazioari dagozkion salbuespenak (preskripzioa,
epemugara iritsi ez izana) eta pertsonalki hari dagozkionak
(ezgaitasuna).
C) Erreklamazioaren zenbatekoa. Bakoitzari dagokion zorra
kalkulatzen hasteko zenbatekoa hasierako prestazioaren balioak
finkatzen du (barneko hitzarmenen arabera obligatuta denak geratu
baitziren eta, aurreikuspenik ezean, zati berdinez). Bakoitzari dagokion
kuotari aurrerapenaren legezko interesak gehitu behar zaizkio (1.145.II.
art.), eta, hala dagokionean, kaudimenik gabekoaren kuotari dagokion
proportzioa (zordunkideek atzera itzultzea eskatzen duena sartuta
ordeztu behar baitute: 1.145.III. art.). Bukatzeko, errudunaren edo
arretarik gabe jardun denaren kontuan sartuko dira kalte-ordaina eta
interesak, horietaz solidarioki hartzekodunaren aurrean bakarrik
erantzuten baitzen (1.147.II. art.).
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16. GAIA: “Erantzukizuna (I)”
LABURPENA: I. Kontratuz kanpoko erantzukizun zibila. Kontzeptua eta
mugaketa. -1. Kontzeptua eta funtzioa. -2. Mugaketa erantzukizun
kontratuzkoaren aurrean. -II. Delitutik zein faltatik sortutako
erantzukizun zibila. -III. Kontratuz kanpoko erantzukizun zibilaren
oinarriak. - 1.Abiapuntua. -2. Portaera. -2.1. Akzioa edo ez-egitea.
Norberaren egitatetik sortutako erantzukizuna. -2.2. Subjektuak. -2.2.1.
Adingabeen zein ezgaituen erantzukizuna. -2.2.2. Autore-aniztasuna. -3.
Portaeraren juridikotasun eza. -4. Erantzukizuna egozteko irizpidea. -4.1.
Egozteko irizpideak: erantzukizun objektiboa eta subjektiboa. -4.2. Errua:
hura aintzatesteko moduaren bilakaera jurisprudentzian. -5. Kaltea. -5.1.
Kontzeptua eta motak. -5.2. Ordaina emateko moduak. -5.3. Balioespena.
-5.4. Kalte-ordaina eskatzeko subjektu aktiboa. -6. Kausalitatezko
erlazioa. -6.1. Kausalitatea eta kaltea egoztea. -6.2. Kaltetuaren partehartzea: erruak batera egotea. -IV. Akzioaren preskripzioa. -V. Prebentzioa
eta aseguratzeko obligazioa: erantzukizun zibileko asegurua.
ARAUDIA: EKko 24.1. art.; KZeko 1.089., 1.092., 1.093., 1.103.-1.106.,
1.902.-1.910., 1.964. eta 1.968.2. art.; Zigor Kodeari buruzko azaroaren
23ko 10/1995 Lege Organikoaren (ZKAREN) 20. eta 109.-122. art.,
zazpigarren azken xedapena eta xedapen derogatzaile bakarraren 1.a)
zenbakia; PKrLko 111.-116. art.; Zigor Kodearen Testu Bateratuko 8.2.
artikuluari dagokionez, 20. art., 3096/1973 Dekretua, azaroaren 14koak
argitaratua, 44/1971 Legea, azaroaren 15ekoaren arabera; 48/1960
Legea, uztailaren 21ekoa, Aire Nabigazioari buruzkoa (ANL); Ibilgailu
Motordunen Zirkulazioan Erantzukizun Zibilari eta Aseguruari buruzko
Legea (IMZEZAL) (hori izen berria da -azaroaren 8ko 30/1995 Legea,
Aseguru Pribatuak Antolatu eta Gainbegiratzeari buruzkoaren
zortzigarren xedapen gehigarriak emana, zeinak, gainera, I. tituluari
idazketa berria ematen baitio-; lehen, 122/1962 Legea, abenduaren
24koa, Ibilgailu Motordunak Erabili eta Zirkulatzeari buruzkoa, Testu
Bateratua: 632/1968 Dekretua, martxoaren 21ekoa); 264/1986 Errege
Dekretua, abenduaren 30ekoa, Ibilgailu Motordunak Erabiltzetik eta
Zirkulatzetik eratorritako Erantzukizun Zibilaren Aseguruari buruzko
Erregelamendua onartzen duena, nahitaez egin beharreko asegurua;
25/1964 Legea, apirilaren 29koa, Energia Nuklearra arautzeari buruzkoa
(ENL); 2177/1967 Dekretua, ekainaren 22koa, Arrisku Nuklearrak
estaltzeari buruzko Erregelamendua onartzen duena; 1/1970 Legea,
apirilaren 4koa, Ehizari buruzkoa (EL); 506/1971 Dekretua, martxoaren
25ekoa, Ehizari buruzko Legea exekutatzeko Erregelamendua onartzen
duena; 63/1994 Errege Dekretua, urtarrilaren 21ekoa, Ehiztariaren
Erantzukizun Zibilaren Aseguruari buruzko Erregelamendua onartzen
duena, nahitaez egin beharreko asegurua; 26/1984 Legea, uztailaren
19koa, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsari buruzko orokorra
(KEDL); 22/1994 Legea, uztailaren 6koa, Produktu Akastunek eragindako
Kalteen Erantzukizun Zibilari buruzkoa (PAEZL); maiatzaren 5eko
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Ohorearekiko, Pertsona eta Familiaren Intimitatearekiko eta Norberaren
Irudiarekiko Eskubidearen Babes Zibilari buruzko 1/1982 Lege
Organikoaren, (OIELOaren) 6. eta 9. art.; Jabetza Intelektualari buruzko
Legearen Testu Bateratuaren (JILTBaren) 133., 135. eta 136. art.; 1/1996
Errege Dekretu Legegilea, apirilaren 12koa; urriaren 8ko AseguruKontratuari buruzko 50/1980 Legearen (AKLaren) 73.-76. art.
I. KONTRATUZ KANPOKO ERANTZUKIZUN ZIBILA. KONTZEPTUA ETA
MUGAKETA
1. Kontzeptua eta funtzioa
Erantzukizun zibilak eragindako kaltea ordaintzeko obligazioa dakar.
Kalte bat eragiten duenak kaltetuari eragindako kaltea ordaindu beharko
dio. Beraz, esan liteke erakunde hori eta hura erregulatzen duten arauen
funtzioa kalte-ordaintzailea dela, eta ez prebentziozkoa edo zigortzailea
(DE ÁNGEL, PANTALEÓN); baina azken bi ikuspegi horiek ere nolabait
agertzen dira, kaltea ordaintzeko obligazioa inork har baitezake zigor gisa,
edo kaltea ordaindu beharrak portaera arduratsu eta arretatsuagoak
izatera inor bultza baitezake.
Eremu juridikoan, ohikoa izan da, obligazio hori arautzeko, kontuan
izatea kaltea eragin duen portaeraren iturria; hots, kaltea kontratua edo
aurrez egon den obligaziozko erlazioa ez-betetzeak eragin duen edo kaltea
eragin eta jasan duenaren artean aurretiazko kontratuzko loturarik ez
egotea. Horren arabera, kontratuzko erantzukizun zibila eta
kontratuz kanpoko erantzukizun zibila bereizten dira. Gainera, azken
hori hainbat modutan izendatu izan da: kontratuz kanpoko
erantzukizuna, erantzukizun akiliarra (Lex Aquilia) edo, besterik gabe,
erantzukizun zibila.
Kode Zibilean, 1.902.-1.910. artikuluek arautzen dute kontratuz kanpoko
erantzukizuna. Xedapen horiek osatzen dute IV. liburuko XVI. tituluko
(“Hitzarmenik gabe hartzen diren obligazioak”) II. kapitulua (“Errutik edo
arreta gabeziatik sortutako obligazioak”). Lehenago, halaber, 1.089.
artikuluak, obligazioen iturri gisa, edozein motatako erruz edo arreta
gabeziaz egiten diren egintza edo omisioak aipatzen ditu. Obligazio horien
araudia ezartzeko, delituetatik nahiz faltetatik sortzen badira, 1.092.
artikuluak Zigor Kodera igortzen du, eta, legeak zigortu gabeko errua edo
zabarkeria egonik, 1.093. artikuluak aipatutako Kode zibileko XVI.
tituluko II. kapitulura igortzen du. Bestalde, eremu jakin bateko jarduera
edo sektore zehatzetako berezitasunak kontuan hartuta, zenbait lege
berezi eman dira.
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2. Mugaketa
Legegileak erantzukizunari buruzko bi erregimen desberdin ezartzea
aukeratu du. Bata eta bestea bereizteko, irizpide argia eta ukaezina
hartzen du abiapuntutzat: kaltea eragiten duen portaera aurrez
dagoen kontratua edo obligaziozko erlazioa ez betetzea den
(kontratuzko
erantzukizuna)
ala
ez
(kontratuz
kanpoko
erantzukizuna). Datu horren arabera izango da, beraz, erantzukizuna
kontratuzkoa edo kontratuz kanpokoa.
Jurisprudentziaren doktrina aztertu ostean, ordea, erantzukizun mota
bakoitzaren eremuaren mugek soslai ilunak agertzen dituzte. Maiz ez da
argi geratzen zein den egitate bati –kalte batek sortutako erantzukizunariaplikatu beharreko erregimena: kontratuzkoa ala kontratuz kanpokoa.
Funtsean, iluntasun hori sortu da Auzitegiak, askotan, esplizituki nahiz
inplizituki
adierazi
duelako
egitate
kaltegarria
kontratuzko
erantzukizunaren zein kontratuz kanpokoaren arauetako kasuan sar
daitekeela; edo, bestela esanda, kaltegilearen eta kaltetuaren artean
kontratua egon eta kaltea, kontratuzkoa izateari utzi gabe kontratuz
kanpokoa izan daitekeela aitortzen baita. Horrekin esan nahi dena da
kaltetuak egitate beretik eta kalte berari buruz kalte-ordaina eskatzeko bi
bide dituela, alegia, demanda jartzeko erregimen bat edo bestea aukeratu
dezakeela oinarritzat. Beste hainbat herrialdetan bezala, bi eskaera-bide
batera egoteari aukeraren tesia edo pilatzearen tesia deritzo, argi izan
behar bada, halaber, kalte berak bi ordaintzeko obligazio ez dituela
sortuko. Horregatik, prozedurazko alorrean, eta beti orain azaltzen ari
garen ikuspegitik, bi akzio desberdin daudela onartzen da, batera agertu
arren berez inoiz pilatuko ez badira ere (TAPIA, CAVANILLAS MÚGICA).
Pilatzearen -edo aukeraren- tesia kontratuko eta kontratuz kanpoko
ikusmoldeak elkartzen diren eremu mistoa badagoela onartzetik
abiatzen da. Hain argi ez da uzten, ordea, eremu hori mugatzeko edo
zehazteko Espainiako Auzitegi Gorenak erabilitako irizpidea zein den.
Jurisprudentzia kontraesanduna da erantzukizun bakoitzaren eremua
zehazteko orduan.
Epai-sakabanatze horretatik, zera ondoriozta daiteke:
Batetik, kaltegilearen eta kaltetuaren artean kontratua egoteak ez dakar
beti bi erantzukizunak pilatzea; alegia, kontratuz kanpoko erantzukizuna
ez da kasu guztietan erabil daitekeen baliabide orokorra;
Bestetik, kontratuaren eremu esklusiboa hitzartutakoak eta negozioaren
edukia garatzeko burutu beharrekoak zehaztuko dute, eta, horrela, eremu
mistoa, beti, kontratutik sortutako obligazio osagarrietara mugatuko da.
Deigarria da, hala ere, erantzukizun bi horiek pilatzea, esplizituki edo
inplizituki, ia beti onartzea zuzenean kaltetutako ondasuna bizitza norbait hiltzea-, osotasun fisikoa -norbait lesionatzea- edo jabetza gauzari kaltea eragitea- baldin bada. Beraz, aipatutako eremu mistoak
eta segurtasun, babes edo zaintza-obligazioek alor berean bat egitea ez
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dago oso urrun. Hala, azaldutako hori beste ideia honekin lotuko
litzateke: kontraturik ez balego ere, ordaindu beharreko kalteak sortzen
dituzten kasu guztietan onartu behar da kontratuz kanpoko
erantzukizuna (DELGADO), hau da, zehatzago esanda, tradizionalki
eskubide absolutuak deritzenak urratzen direnean.
Hala ere, lesionatutako ondasun juridikoa mota batekoa edo bestekoa
izateak ez du erabakiko eskabidearen oinarri juridikoa. Gero ikusiko
denez (vid. infra III, 5.1), kontratuz kanpoko erantzukizunaren babesa ez
dago erreserbatuta ondasun juridiko jakin batzuetarako, eta, berez, babes
horretatik baztertutakorik ez dago (alegia, kalteak tipifikatzeko sistemarik
ez dago); gainera, ondasun juridiko jakin batzuk kaltetzen diren kasu
guztietan, beti kontratuz kanpoko erantzukizunaren babesa emateko
arrazoirik ere ez dago. Horrela, egia da edonork, eta ez beste
kontratugileak bakarrik, heriotza, lesio fisikoak edo jabetzaren aurkako
kalteak eragin ditzakeela, baina, kalte hori kontratugileak eragin eta, hain
zuzen, kontratua modu akastunean betetzearen ondorioz eragin badu,
erantzukizuna kontratuzkoa bakarrik izango da. Modu berean,
hitzartutako prestazioa bete gabe utzi edo oker bete dezakeena
kontratugilea bakarrik izan daitekeen arren, hori hirugarren baten parte
hartzearen ondorioz gertatu bada, hirugarren horrek kontratuz kanpoko
erantzukizuna izango du (kreditu-eskubidearen babes-kontratuz kanpokoa
edo akiliarra delakoa).
Kaltetuari akzioen edo erregimenen artean hautatzeko aukera emateak,
helburutzat, hura babestea du, ordaina jasotzeko aukerak erraztuz edo
samurtuz: hala, -eremu mistoaren barruan- kalte-ordaina erreklamatzeko
kalifikazio juridikoan huts egin, eta, horren ondorioz, demanda atzera
botatzeko aukerarik ez dago (hori gertatuko litzateke kaltea kontratuaren
eremuan sartzeko modukoa izanik eskabidea kontratuz kanpoko
erantzukizunean oinarrituko balitz); kontratuari buruzko diziplina, kasu
bakoitzean, ez da modu kaltegarrian aplikatuko (AGE 1990-I-2koa); kalteordaina kontratuz kanpoko erantzukizuna bakarrik estaltzen duen
aseguruaren eremuan sartzea lortzen da (AGE 1991-VI-10ekoa), eta abar.
Dena den, ez da ahaztu behar aukeraren tesiaren ondorioz epaileak
demandako oinarri juridikoari men egin behar diola (AGE 1994-II-14koa;
AGE 1991-II-22koan, kaltea ordaintzeko eskaera atzera bota zen,
kontratuz kanpoko erantzukizunari buruzko arauetan hura oinarritu
ostean akzioa preskribatuta zegoela ikusi baitzen).
Hala ere, badago datu bat alde batera utzi ezin dena: kontratuzko eta
kontratuz kanpoko erantzukizunari buruzko erregimenak desberdinak
izanik (erregimen baten hainbat arau besteari analogiaz aplika badaitezke
ere), bigarrena aplikatzeko irizpide erabakigarria ez da zenbait ondasun
juridiko kaltetzea, baizik eta portaera kaltegarria kontratuko
betebeharrak ez betetzea ez izatea; horregatik, kaltea kontratuz kanpokoa
bada, aldi berean ezin du kontratuzkoa izan. Erantzukizuna kalifikatzeko,
kasu jakin batean, zalantzak eta eztabaida egon daitezke (esplizituki
hitzartu gabeko obligazio osagarriak biltzeko -vid. 1.258. art.,
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kontratuaren eremua zenbat eta gehiago zabaldu, kontratuz kanpokoaren
balizko eremua orduan eta gehiago murriztuko da, eta alderantziz), baina
horregatik bakarrik ezin da onartu pilaketa. Beraz, bere artean
bateraezinak diren eskabideak dira (PANTALEÓN, YZQUIERDO), baina
bateraezinak izateak ez du ekarri behar kaltea ordaintzeko eskaera atzera
botatzea, epailearen iritziz oinarri juridikotzat jarritakoa zuzena ez bada;
causa petendi delakoa aldatzeak ez du inkongruentziarik eragiten auzijartzaileak proposatutako oinarria ez eta beste baten kariaz ematen bada
kalte-ordaina -alegia, oinarri juridikoak ez du osatzen eskatzeko kausa,
eta hura iura novit curia delako printzipioaren arabera alda daiteke(PANTALEÓN; aurka, eta AKE 222/94, uztailaren 18koa alegatuz, AGE 1995X-18koa).
Esandakotik abiatuz, ez legoke akzioak alternatiboki edo subsidiarioki
egikaritu beharrik ere -esaterako, AGEE 1995-V-31 eta 1995-VI-21ekoak
onartzen dutena-, babes neurri gisa aukera onartu ezin denerako edo
kasuan egikaritu ezin denerako. Ohartu nola aukeraren tesiak,
abiapuntutzat, kontratuzko edo kontratuz kanpoko erantzukizunak
osatutako eremu mistoa onartzen duen, eta, egikaritza alternatiboa edo
subsidiarioa onartzeko, berriz, ez den eremu mistorik behar.
II. DELITUTIK ZEIN FALTATIK SORTUTAKO ERANTZUKIZUN ZIBILA
Portaera kaltegarri batek hura ordaintzeko betebeharra sortzen du (KZeko
1.089. art). Kaltea obligazioen iturri da. Egitate kaltegarria delitua edo
falta ez bada, tradizionalki legez kontrako zibila deitu izan dena sortuko
da. Horren erregimen juridikoa KZeko 1.902. artikulua eta hurrengoek
ezartzen dutena izango da. Baina eragindako kaltea ordaintzeko
obligazioa ere sortuko da, portaera kaltegarria legez kontrako penala
izango balitz. Kasu horretan, Zigor kodeak ematen du aplikatu beharreko
erregimen juridikoa (ZKKO 109.1 eta 116.1. art.).
Kodeketa penala zibila baino lehenago egin zenez, delituaren edo faltaren
biktimari eragindako kaltea ordaintzeko obligazioa erregulatzeko arauak
sartu ziren Zigor Kodean. Egoera hori errespetatu egin zuen Kode Zibilak
-1.092. art.-, eta, horrela, bi erregimen sendotu; oraindaino bizirik egon
dira, eta Zigor Kode berriak berretsi ditu: 109.-122. art:
Kode zibilean erantzukizun zibila arautzen duten xedapenak: 1.902. art.
eta hurrengoak.Zigor Kodean erantzukizun zibila arautzen duten
aginduak: 109.-122. artikuluak.
Bikoiztasun hori doktrinak kritikatu du, eta jurisprudentziak esan izan
du delitutik eratorritako erantzukizun zibilak eta KZeko 1.902. artikuluan
eta hurrengoetan aurreikusten denak funtsa, izaera juridikoa eta helburu
desberdinak dituztela. Hala ere, legez kontrako penala izan dela joz,
erantzukizun zibiletik datorren kalte-ordaina emateko obligazioa ez da
sortzen, berez, delitutik edo faltatik, portaera kaltegarritik baizik (AGEE
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1992-XII-30 eta 1995-X-18koak), eta aipatutako funtsa, izaera juridikoa
eta helburua ere ez dira ezaugarri bereizleak. Beste kontu bat da araudi
bikoitza datu saihestezina izatea (justifikatzeko ezin da ekonomia
prozesala argudiatu, araudi “zibil” bakarra egonda ere erantzukizun zibila
prozesu penaletik bidera baitaiteke arazorik gabe).
Erantzukizun zibilari buruzko araudiak Zigor Kodean dituen alderdi
nabarmenenak gero jarriko dira agerian, bai kapitulu honetan, bai
hurrengoan, legeria zibileko aurreikuspenak azaltzerakoan. Orain,
jarduera penalak daudenean erantzukizun zibileko erreklamazioa
epaituko duen jurisdikzio-ordena -zibila edo penala- eta hura
erregulatzeko araudia zein den aipatu besterik ez dugu egingo.
Horretarako, aipatutako KZeko 1.092., eta ZKKO 109.1 eta 116.1.
artikuluez gain, datu garrantzitsuak dira ZKKO 109.2. artikulua:
“Kaltetuak, beti, aukeratu dezake erantzukizun zibila jurisdikzio zibilaren
aurrean eskatzea”; eta PKLko 112.1. artikulua: “Akzio penala bakarrik
egikaritzen bada, zibila ere erabili dela joko da, baldin eta kaltetuak uko
egiten ez badu edo, gero egikaritzeko, judizio kriminala amaitu ostean,
esplizituki erreserbatzen ez badu, hori bidezkoa izenez gero”.
1. Jurisdikzio penala arduratzea. Erantzukizun zibila
jurisdikzio penalak epaituko du honako kasu hauetan: akzioa
erreserbatzen ez bada edo uko egiten ez bazaio eta epaia kondenatzailea
bada; edo zigor-epairik egon ezean ere erantzukizun kriminala salbuesten
bada, ZKKO 20. artikuluaren 1., 2., 3., 5. eta 6. zenbakietako hipotesien
arabera (ZKKO 118. eta 119. art.). Zigor Kodeko erantzukizun zibilari
buruzko araudia aplikatuko litzateke. Jurisprudentziak finkatu duenez,
erantzukizun zibileko akzioa efektuz kontsumitzailea da -ezingo baita gero
jurisdikzio zibilaren aurrean egikaritu- prozesu penalean sartu diren gaiei
dagokienez (esate baterako, AGEE 1993-VII-12 eta 1995-V-11koak); beraz,
prozesu penalaz geroztik sortutako ondorio kaltegarriak ez ditu
harrapatuko (AGE 1995-V-11koa).
2. Jurisdikzio zibila arduratzea. Hala izango da baldin eta, epai
penal kondenatzailea edo goian aipatutako erantzukizun kriminala
salbuesten duen kasuetako bat egon arren, erantzukizun zibilaren akzioa
aurrez erreserbatu bada; dena den, erantzukizun zibil hori Zigor Kodeko
arauen arabera epaituko da (KZeko 1.092. art.). Kontuan izan gabe akzioa
erreserbatu den ala ez, honako kasu hauetan, berriz, Kode Zibileko
erantzukizun zibilari buruzko arauak aplikatuko dira (ondorio hori
ezinbestekoa da; izan ere, delitua edo falta egon denik ez da deklaratu,
DE ÁNGEL: jarduera penala segituta absoluziozko epaia eman bada,
frogarik ezean auzipetua behin-betiko edo behin behingoz aske uzten
bada, prozesatua auzi-ihesean dagoelako auzia eteten bada, ustezko
erruduna hiltzen bada edo indultu aurreratua ematen bada.
Aurrez eman den epai penalak prozesu zibilean duen eraginari
buruz berriz, zera ulertzen da: epaia absoluziozkoa bada, eta epaitutako
egitaterik gertatu ez dela deklaratzen ez bada behintzat (PKrLko 116. art.),
jurisdikzio zibilean ez du eraginik izango, eta epaian egitateei buruz
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egindako balioespena ere ez da loteslea izango (AGEE 1994-IX-26, 1994XII-1 eta 1995-XI-8koak: aurrez bide penalean egindako eskaerak egin
dituenarentzat ez dira norberaren egintzak; vid., hala ere, AGE 1996-XI21koa); epaia kondenazkoa bada, zigorgarritzat jo diren egitateek
bakarrik izango dute indar loteslea jurisdikzio zibilean.
3. Ibilgailu Motordunen erabilera eta zirkulaziotik eratorritako
erantzukizun zibilaren gaineko nahitaezko aseguruaz estalitako egitateek
sortutako kalteei buruz, IMZEZALko 10. artikuluak zera ezarri du:
“prozedura penalean..., auziaz arduratzen den Epaileak edo Auzitegiak,
kausa artxibatzea erabaki aurretik, honako kasu hauetan emango du
nahitaezko aseguruaren babesean kaltetu bakoitzak jasandako kaltegaleren ordain gisa gehienez ere erreklama daitekeenaren zenbateko
likidoa zehazteko autoa: akusatuak auziari ihes egiten badio; absoluziozko
epaia ematen bada; erantzukizuna deklaratu gabe behin-behineko edo
behin betiko amaiera jartzen duen beste ebazpena ematen bada, eta
kaltetuak akzio zibilari uko egin ez badio, edo gero aparte egikaritzeko
erreserbatu ez badu ”.
Erantzukizun zibila eskatuz auzi zibila hasi eta gero prozedura kriminala
sustatzen bada, lehenengo hura bertan behera utziko da kausa
kriminalean epai irmoa eman bitartean (PKrLko 114. art.).
III. KONTRATUZ KANPOKO ERANTZUKIZUN ZIBILAREN OINARRIAK
1. Abiapuntua
Erantzukizun zibila osatzen duen kalte-ordaina emateko obligazioa
sortzeko, honako elementu hauek bildu behar dira:
1. Portaera edo jokaera.
2. Portaera horrek kaltea sortzea.
3. Aurreko bien artean kausalitatezko erlazioa egotea.
4. Erantzukizun subjektiboaren eremuan hura egozteko irizpide
gisa errua agertzea.
Premisa horiek guztiak KZeko 1.902. artikuluan islatuta daude (“Akzioz
edo omisioz besteari kalterik eragiten dionak, errua edo arreta gabezia
tarteko dela, sortutako kaltea konpontzeko obligazioa du”). Espainiako
zuzenbidean kontratuz kanpoko erantzukizun zibilari buruz adierazi den
araurik orokorrena jasotzen du horrek (vid., halaber, NFBko 488.II. legea).
Han, erruzko erantzukizuna bakarrik jasotzen da, gero ikusiko denez,
erantzukizun subjektiboaren eredua ezartzen duen sistemaren
erakusgarri.
2. Portaera
2.1. Akzioa edo ez-egitea. Norberaren egitatetik sortutako erantzukizuna
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KZeko 1.902. artikuluak aditzera ematen duenez, portaera kaltegarria
zerbait egitea (jokaera positiboa) izan daiteke, edo zerbait ez egitea
(portaera negatiboa). Gerta liteke azken hori egin beharreko zerbait ez
egitean gertatzea (zaindariak trenbide-pasagunearen langa ez jaistea),
baina omisio hutsa ere izan liteke, eta hori ez da sartzen berez egin
beharreko jarduera batean. Kasu horretan, eta erantzukizun zibilaren
efektuetarako aipagarria den jokaera badagoen zehazteko, normalean
galdatzen den portaera hartu beharko da parametro moduan (DE ÁNGEL,
LACRUZ).
KZeko 1.902. artikuluak kaltea ordaintzeko obligazioa jardun denaren edo
omisioa egin duenaren gainean jartzen du; beraz, norberaren egitatetik
sortutako erantzukizuna ezartzen da. Horren ondoan, 1.903. artikuluaren
inguruan garatutako ideia dago: beste norbaiten egintzez edo omisioez
erantzutea -besteren egitateagatiko erantzukizuna-. Azken hipotesi hori
hurrengo gaian jorratuko dugu.
2.2. Subjektuak
2.2.1. Adingabeak zein ezgaituen erantzukizuna
Erruzko erantzukizunaren eremuan (vid. infra III, 4.2), borondate askerik
edo jarduteko gaitasun nahikorik ez izateak duen garrantzia aipatu behar
da: ezgaiak edo adingabeak kaltea ordaintzeko obligaziorik badu?
Erantzukizun zibilari buruzko Araudi penala kontuan hartuta, zera
ondoriozta dezakegu:
LO 5/2000, adingabeen erantzukizun penala arautzen duena: bere 61.3.
artikuluan xedatzen du ezen, 14-18 urte bitarteko adingabeek eragindako
kalteengatik, beren gurasoek, tutoreek, harrera-hartzaileek eta egitatezko
zein legezko zaintzaileek erantzukizun zuzena, objektiboa eta solidarioa
izango dutela.
Jakina da 18 urtetik gorakoek erantzukizun penala eta zibila zuzena eta
bakarkakoa dutela, ezgaituta ez badaude behintzat (ZKko 116. artikulua).
Ezgaiei dagokienez, kontuan hartuko beharko dira ZKko 118. eta 120.
artikuluak, ezgaitasun kausaren araberako erantzukizun ezberdina
ezartzen baitute.
KZeko 1.902. artikuluari menderatu beharreko erantzukizunari
dagokionez, hala adingabekoentzat -hemezortzi urtez beherakoentzat-,
nola ezgaientzat, subsidiariotasunaren irizpideak du harrerarik onena
doktrinan (LACRUZ, DE ÁNGEL; aurka, ALBALADEJO); hala ere, eta ZKKO 118.
artikuluak (eta 120.1. artikuluak: tutoretzapean edo berriz ezarritako edo
luzatutako guraso-agintepean dauden ezgaiak erantzukizun kriminala eta
zibila dutela onartzetik abiatzen da) irekitako bidetik, egokiena litzateke
bereiztea norbaiti kaltea eragitea zer den jakiteko adimen nahikorik duen
adingabea edo ezgaia eta horrelako adimenik ez duena. Lehenengo
kasuan, eta beren zaintzaileei dagokien erantzukizuna esleitzeko aukera
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kendu gabe, erantzukizun zibilak zuzena izan behar luke (GÓMEZ CALLE,
PANTALEÓN).
2.2.2. Autore-aniztasuna
Eragindako kaltea sortzeko hainbat pertsonak parte hartu badute (denei
egozgarri izanik, vid. infra III, 6.1) eta bakoitzaren erantzukizun zehatza
bereizteko elementurik ez balego, egun modu baketsuan onartutako
jurisprudentziako irizpidea da bakoitzaren erantzukizuna kalte guztien
gainekoa, solidarioa, izango dela (AGEE 1995-II-16, 1995-VII-3 eta 1995VII-12koak). Hori guztia hala izango da, nahiz egilekideak izan ez eta
bakoitzaren portaerak berez bakarrik kalte guztiak sortuko ez balitu ere.
Gainera, legeria berezian erabat onartutako irizpidea da solidaritatea.
3. Portaeraren juridikotasun eza
Kaltea eragiten duen akzioak edo ez-egiteak juridikotasunaren kontrakoa
izan behar duela ia denek esaten dute (PANTALEÓN aurka), zenbaitetan
Espainiako Auzitegi Gorenak berak aipatu gabe utzitako betekizuna bada
ere (esaterako, AGEE 1995-IV-20 eta 1995-X-2koak).
Juridikotasunaren kontrako izateari buruzko ikusmolde desberdinetatik,
kontratuz kanpoko erantzukizunaren eremuan -eta kaltetu daitezkeen
interes guztiak edo bakoitza babesteko arau berezirik ez dagoenez-, beste
inori kalterik ez egiteko betebehar orokorra (alterum non laedere)
urratzea hartzen da, 1.902. artikuluak aditzera ematen duenez
(esaterako, AGEE 1994-II-24 eta 1994-II-28koak; DE ÁNGEL, DÍEZ-PICAZO
eta GULLÓN, LACRUZ). Horrela eratuta, kalteak ordaintzeko obligazioa
eratzeko ezer gutxi eransten du juridikotasunaren kontrako izateak,
jarduera kaltegarri oro (aipatutako premisak biltzen dituena)
juridikotasunaren kontrakoa bailitzateke.
Juridikotasunaren kontrako izatea betekizun moduan ezartzea ez da
beharrezkoa bidezko defentsan edo eskubidearen bidezko egikaritzean
(ZKKO 20.1 eta 7. art., 118.1. artikuluarekin bat) jardunez gero kaltea
ordaintzeko obligaziorik ez dagoela azaltzeko, argudiatuz inguruabar
horietan portaera juridikoa litzatekeela: bidezko defentsa dagoen
kasuetan, erruduntasunaren betekizuna ez da betetzen, eta, gainera,
kaltetu den erasotzailearen portaera da kaltea eragitea ekarri duen kausa
(kausakidea), eta horri egotzi behar zaio; eskubidearen bidezko egikaritzea
dagoen kasuetan (vid. KZeko 7.2. art.), erruduntasuna baztertuta uzteaz
gain, zenbaitetan ere, kaltetuaren jarduera da kausa (kausakidea), eta
horri egotziko zaio kaltea.
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4. Erantzukizuna egozteko irizpidea
4.1. Egozteko irizpideak: erantzukizun objektiboa eta subjektiboa
Erantzukizuna egoztea eragindako kaltea ordaintzeko obligazioa esleitzea
da. Esleitze hori kaltea eragiteak bakarrik ekarri dezake, baina, egozketa
egiteko, akzioa edo omisioa erruzkoa izatea ere eska daiteke. Lehen
kasuan,
erantzukizuna
objektiboa
litzateke,
eta,
bigarrenean,
erantzukizuna subjektiboa litzateke. Berez, erantzukizun subjektiboaren
eremuan bakarrik dago erantzukizuna egozteko irizpide autonomoa:
errua; alegia, erantzukizun objektiboaren arloan, erantzukizunaren
gainerako premisak bakarrik eskatzen dira (akzioa edo omisioa, kaltea eta
kausalitatezko erlazioa). Hala ere, egia da legegileak erantzukizun
objektiboa ezarri duen eremuetan hori ezartzeko arrazoia arriskuzko
jarduerak izatea izan dela; hortaz, ez da harritzekoa erantzukizun
subjektiboaren edo erruzkoaren ondoan, erantzukizun objektiboaz edo
arriskuzkoaz hitz egitea (vid., esaterako, DE ÁNGEL).
Kode Zibilean aurreikusi eta gero azalduko diren kasu batzuk alboratuta,
errurik gabeko erantzukizuna edo erruarekin zerikusirik gabekoa honako
hauetan jasotzen da: IMZEZALan (vid. 1. art.), ANLan (115.-125. art.), ENLan
(45.-68. art.), ELan (33. art.), KEDLan (25.-28. art., eta, batik bat, azken
hori) eta PAEZLan (1., 6., 8. eta 9. art.).
4.2. Errua: hura aintzatesteko moduaren bilakaera jurisprudentzian
Kode Zibilaren sisteman, erantzukizuna, funtsean, modu subjektiboan
ulertu zen, eta, hala, 1.902. artikuluak errua edo arreta gabezia
eskatzen du kaltea ordaintzeko obligazioaren premisa gisa. Arau
horretan, errua adierarik zabalenean ulertu behar da, -esplizituki
aipatzen duen- arreta gabezia biltzeaz gain doloa ere barneratzen baitu.
Beraz, bai arretarik gabe (aurreikus daitekeen kaltea aurreikusi gabe edo
ekidin daitekeen kaltea ekidin gabe) eta bai doloz (apropos kaltea sortuz
edo, gutxienik, kaltea onartuz) aritzen dena izango da erruduna.
Erraz antzeman daitekeenez, arreta gabeziaren eremuan iragargarria eta
ekidingarria zer diren ezartzea da arazo erabakigarria. Izan ere,
iragartzeko eta ekiditeko garaian eskatutakoaren maila zenbat eta
handiagoa izan, orduan eta zabalagoa izango da arreta gabeziaren eta,
beraz, erantzukizunaren eremua. Kaltea eragin duen gertakaria
iragarrezina edo saihestezina balitz, ustekabeko kasua litzateke (AGEE
1994-X-4 eta 1995-III-31koak).
Garapen industrialak eta teknikoak, jarduera arriskutsuak edo arriskua
berekin daramaten jarduerak ugaritzeak eta horren ondorioz subjektu
kaltetuak gehiagotzeak ekarri dute, erantzukizun zibilaren eremuan,
biktimari kalte-ordaina jasotzea errazteko ikuspegiak lehentasuna izatea.
Horren erakusgarri da legeria berezia, hor erantzukizun objektiboa ezarri
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baita; baina, aldi berean (eta horri buruz ariko gara segidan), erruaren
printzipio tradizionala interpretatzean eta aplikatzean izan den erabateko
eraldaketa ere haren erakusgarri da. Eraldaketa horren ondorioz, teorian
subjektiboa izateari eusten dion erantzukizuna kuasiobjektibizatu egin
da; horren adierazle dira honako mekanismo edo espediente hauek
(CAVANILLAS MÚGICA, PANTALEÓN):
1. Eskatutako arreta-mailak areagotzea. Kontratuz kanpoko
erantzukizunari, analogiaz, KZeko 1.104. artikuluaren arreta-neurri
abstraktua eta objektiboa aplikatzen zaio (AGEE 1994-II-14, 1995-V-8 eta
1996-III-11koak): trebetasun arruntak izanda zentzuduna eta arduratsua
den pertsonari dagokion trafiko-eremuan jardutean eta kasuko
inguruabarren arabera eska dakiokeena; ahaztu gabe, pertsona batek,
berez erdi mailako trebetasuna baino handiagoa baldin badu, berak duen
maila hori eskatuko zaiola. Hala, -aurreikusgarria eta ekidingarria dena
neurtzeko- neurri abstraktu hori zenbat eta zorrotzagoa izan, orduan eta
portaera kaltegarri gehiagok sortuko dute erantzukizuna. Eskakizun
horren erakusgarri gisa ezarri da erregelamenduko aurreikuspen soila
betetzeak ez duela esan nahi, per se, arretazko portaera burutu denik
(AGEE 1995-II-15 eta 1995-V-8koak), eta, halaber, kaltea eragiteak arreta
gabezia erakusten duela.
2. Errua frogatzeko karga alderantzikatzea. KZeko 1.214.
artikuluko esapidea (obligazioa badela frogatzeko karga hura betetzea
erreklamatzen duenari dagokio) alboratuta, jurisprudentziak (esate
baterako, AGEE 1994-X-4, 1995-II-15 eta 1995-VII-1ekoak) zera ezarri du:
egitate kaltegarria eta horren ondorioak frogatu ostean, egileak frogatu
beharko du jarri behar zuen arretaz aritu dela.
Dena den, medikuntzako eta osasungintzako erantzukizunaren
eremuan, Espainiako Auzitegi Gorenak baieztatzen du kaltea egon dela
esaten duenak frogatu beharko duela arreta gabezia (AGEE 1994-VII-12,
1994-VII-29, 1996-III-11koak; KEDLko 28. artikuluan osasungintzako
zerbitzuak aipatzen badira ere, xedapen hori ez zaio aplikatuko
medikuntzako erantzukizunari -AGEE 1994-VII-22, 1994-VII-29 eta 1997VI-27koak-). Hala ere, horrek ez du eragotzi zenbait kasutan
ebakuntzaren garrantzia eta hasierako patologia kontuan izanda
eragindako kaltea neurriz kanpokoa izan bada presuntziozko
mekanismoetara jotzea (AGEE 1989-VI-16, 1990-VI-12, 1991-II-22 eta
1998-V-22koak).
Erantzukizun zibilaren funtzioa zigortzailea ez denez eta kalteordaintzailea denez, eta hark eskubideak murriztea ekartzen ez duenez,
errua frogatzeko karga alderantzikatzeak sortutako erru-presuntzioak ez
du EKko 24.2. artikulua urratzen (AGEE 1994-IX-27 eta 1995-II-15ekoak).
Bestalde, karga hori alderantzikatzea legez jaso da ondorengo
hainbat xedapenetan; esate baterako, KEDLko 26. artikulua eta PAEZLko 5.
eta 6. artikuluetan.
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3. Sarritan (esaterako, AGEE 1995-X-27, 1995-XII-23 eta 1996-I22koak), erantzukizun subjektiboaren eremuan ere sortutako
arriskuaren ideia erantzukizuna esleitzeko argudio gisa erabiltzeko
aipatzen da: "Kode Zibileko 1.902. artikulua inguratzen duen erru-kutsua
ahaztu gabe, jakina da asko lausotu dela, eta, erabat objektibizatu ez
bada ere, aberastasuna eta zerbitzuak sortzeko ez ezik, horiek kalteak
sortzeko arrisku askoz gutxiagoz erabiltzeko eta aprobetxatzeko eman den
aitzinamendu teknologiko eta aurrerakoiak, zalantzarik gabe, eskatzen du
lege-araua aplikatzeko lehen erabakigarria izan zen erru-kutsu hori
zuzentzeko erabakiak hartzea; hala, arriskua sortzen duenak berak
eragindako ondorioez erantzun beharko du, are gehiago, arrisku hori edo
hirugarrenentzat galzoria sortzen duenari irabazi ekonomikoak ekartzen
dizkion enpresa-jarduerari atxikitako zerbait bada. Horregatik, hain zuzen
ere, enpresek, arriskurik eza bermatzeko segurtasun- eta babes-neurri
handienak jarriz erabili behar dituzte aitzinamendu teknologikoak" (AGE
1992-I-20koa).
Arriskua
aipatu,
formalki
bederen
subjektiboa
den
erantzukizunaren eremuan aipatzen denez, erantzukizunaren eskeman
oraindik ere izan dezakeen garrantzia honako honetan datza: eska
daitekeen arreta-maila areagotzea eta errua frogatzeko karga
alderantzikatzea justifikatzeko eragile bat da (vid. AGEE 1995-V-1 eta
1995-X-27koak).
5. Kaltea
5.1. Kontzeptua eta motak
Kaltea, erantzukizun zibilaren ondorioetarako, bidezko interesa urratzeak
sortutako galera oro da. Espainiar estatuko sistemak kalte moduak ez
ditu jasotzen; alegia, babestutako eta urra daitezkeen interes edo
ondasun juridikoen zerrendarik ez da legez ezartzen. Interesak ez du
zertan eskubide subjektiboa izan, eta, are gutxiago, eskubide subjektibo
absolutua; haren zilegitasuna erabakitzeko, kontuan hartu beharreko
oinarria beste bat da: interesak ez du babesik mereziko legez
kontrakoa edo gizartearen moralaren aurkakoa bada bakarrik
(PANTALEÓN; esate baterako, proxenetak esplotatutako prostituta hiltzeak
hari eragindako kaltea).
Zuzenean edo jatorrian urratutako ondasun juridikoa edo interesa
edozein izanda ere (osotasun fisikoa, ohorea, jabetza, kreditu-eskubidea,
eta abar), kalte-ordainaren mailan, konpondu beharreko kaltea izan
daiteke: ondarezko kaltea edo materiala, eta kalte morala;
lehenengoak alor ekonomikoan eragindako kaltea biltzen du, eta,
bigarrenak, esparru pertsonalean eragindakoa (vid. ZKKO 110. eta 113.
art.). Horrela, esate baterako, lesioa fisikoa bada, bai kalte ekonomikoak
(kalte materiala edo ondarekoa), eta bai kalte moralak (minak eragindako
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oinazeak, gorputz-adarra galtzeak sortutako atsekabea, eta abar) lirateke
ordaindu beharreko kalteak. Ez da ahaztu behar, gero azalduko denez,
lesioen subjektu pasiboaz gain beste norbaitek ere nozi dezakeela kaltea
(pentsa, esaterako, biktimaren ezkontideak edo lagunak jasan ditzakeen
kalte materialak eta moralak; horiek ordaintzea eska dezake). Dena den,
erantzukizun zibilaren eremuan kalte moralak badaudela inork zalantzan
jartzen ez badu ere, urratutako interesaren ezaugarriek eta horiek
zehazteko eta balioesteko sortzen diren zalantzek sarritan ekartzen dute
ordaintzea edo konpontzea hitzak saihestu eta konpentsazio hitza nahiago
izatea.
1) Galera ekonomikoaren, hau da, ondareko kalteen gaian, KZeko
1.106. artikulua analogiaz aplikatzen da; hark, batera ager daitezkeen
balizko bi ikuspegi aurreikusten ditu: gertatutako kaltea eta galdutako
irabazia. Ordaindu beharreko ondarezko kaltearen esparrua zehazteko,
abiapuntua da kalterik izan ez balitz kaltetuaren ondareak izango lukeen
egoera berrezarri behar dela (AGE 1992-IV-28koa); baina kontuan izan
behar da, halaber, horrek ez duela ekarri behar, beti, hainbat ikuspegi
edo ikusmolde adiera bakarreko eta abstraktu onartzea edo hartzea.
Hala, gehienetan, hondatutako edo narriatutako ondasunak
egonik, gutxienez kalte-ordainak eta ondasun horiek merkatuan duten
balio objektiboak bat etorri behar badute ere (ikusmolde objektiboa), ez du
zertan beti horrela izan (ez luke izan behar, esate baterako, kaltegileak
frogatzen badu jabeak gauza suntsitzeko erabakia hartua zuela,
PANTALEÓN). Eta, aldearen teoriak (ordaindu beharreko kaltea zehazteko,
honako hauek alderatuko dira: kaltetuaren egungo ondareak duen balioa
eta gertaera kaltegarria gertatu ez balitz ondare horrek izango lukeen
balioa) sarritan ikuspegi egokirik ematen badu ere, ondorio batzuk
bideratu ditzake, berez zuzenak ez direnak: esaterako, lesioak jasan
dituen funtzionarioari lan egiteko gai izan ez den aldian bere soldata
osorik ordaindu bazaio, Administrazioak ezingo lioke kaltegileari hark
jasandako kaltea ordaintzea eskatu, baldin eta mina hartu duen
funtzionarioaren jarduera ordezteko gastuak egin dituela frogatzen ez
badu behintzat; baina, Administrazioaren ondarezko egoera ez dela
aldatu -beraz, alderik ez dagoela- argudiatuz gero, Administrazioak
funtzionario horrek bete gabeko prestazioetan zuen interesa urratu dela
defenda liteke eta horien balioa (ondarezkoa) ordaindutako soldaten
zenbatekoak osatzen duela (PANTALEÓN; berak agerian jarri duenez Lehenengo Salak defendatutakoaren aurka-, horixe da Espainiako
Auzitegi Goreneko Bigarren Salak erabilitako irizpidea). Hala, ikuspegi
orokor zuzenenak ondarezko kaltea zehazteko eskatzen du kaltetu
bakoitzaren inguruabar bereziak kontuan hartzetik abiatzea eta
hondatutako edo narriatutako gauzaren existentziari edo osotasunari
eusteko, galarazitako jarduera burutzeko edo kaltegilearen portaerak
behartuta jarduera ez egiteko kaltetuak duen interes jakina aztertzea
(PANTALEÓN).
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2) Kalte morala, hau da, ondarekoa ez dena (esapidea zorionekoa
izan nahiz ez izan, ondare espirituala edo pertsonaren ondare materiala
ez den edozein alor ukitzen duena), eragozpenik gabe onartu da kontratuz
kanpoko eremuan, eta, jurisprudentzian, hainbat adibide aurkitu
daitezke: lesio fisikoen (sendatu arteko oinazea, AGEE 1989-XII-20 eta
1995-V-22koak; kalte estetikoa, AGEE 1990-II-12 eta 1995-XI-3koak;
bidaia zapuztea, AGE 1964-II-28koa; lesionatuaren andreak harekin
harreman sexualak izateko aukera galtzea, AGE 1988-II-9koa; eta abar)
edo heriotzaren (maite den norbait hiltzeak sortutako atsekabea) kariaz
sortutakoak, nork berea duen etxebizitza suntsitzeak sortutako asaldura
eta estutasuna (AGE 1986-XII-16koa), ezkontza doloz deuseztatu izanak
zuzen osatutako familia lortzeko itxaropena zapuztea (AGE 1985-XI26koa), arretarik ezak eta medikuntza-ardura akastunak osasunari
etengabeko narriatzea sortzeak eragindako larritasuna (AGE 1995-V22koa), jaiotzekoak Down sindromea zuela beranduegi esan,
haurdunaldia borondatez eragozteko aukera iragana egonik, eta umea
jaiotzea (AGE 1997-VI-6koa), eta abar. Gainera, urratutako interesak duen
izaeraren arabera, kalte morala gertatzeko eremu aproposa da ohorea,
intimitate pertsonala nahiz familiarena, eta norberaren irudia kaltetzea
(vid. OIELOko 9.3. art.: besteen kontuetan modu bidegabe nahasiz gero,
kalte morala dagoela jotzen da).
5.2. Ordaina emateko moduak
Kaltea konpon liteke berau zuzentzeko behar diren egintzak berak
zuzenean burutuz edo konponketaren baliokidea dirutan emanez (vid.
ZKKO 110, 112 eta 113. art.). Lehenaren arabera, kaltetutako gauzak edo
ondasunak beren jatorrizko egoerara ekartzeko beharrezko jarduerak egin
behar dira (erantzuleak berak edo haren lepora). Noski, statu quo ante
delakoa berriro ezar daitekeen heinean bakarrik egin ahal izango da; kasu
horretan, kaltetuak aukeratu dezake ordaina emateko modu bat edo
bestea (LACRUZEN eta PANTALEÓNen iritziz, gauzak lehengora ekartzea
materialki eta juridikoki posible izanik ere, horrek neurriz kanpoko
gastuak egitea ez du sortu behar).
Kalte-ordaina eskatzearekin batera kaltea eragiten duen kausa kentzea
eska badaiteke ere, ezabatze hori ez da ordaina emateko modua (DE
ÁNGEL eta LACRUZ, aurka), kalte gehiago ez eragiteko babes modua baizik
(vid. JILko 133 eta 136. eta OIELOko 9.2. art.).
Ondareko kalteen nahiz kalte moralen ordaina dirutan eman behar bada,
beharrezkoa da, lehenik, horiek balioestea.
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5.3. Balioespena
Balioestea ordaindu beharreko kaltea dirutan adieraztea da (gauza bada
ondareko kaltea balioestea, zalantzarik ez dago kalteari buruz hartzen
den kontzepzioak edo ikuspegiak balioespena egiteko izango duen
eragina; vid. supra III, 5.1).
Kontratuz kanpoko erantzukizunaren eremuan, printzipio orokorra
honako hau da: subjektuari esleitutako edo egotzitako kaltea (vid. infra III,
6.1) osorik ordaindu behar da; hala, 1.107. artikuluaren antzeko araurik
ezarri ez denez, kaltea ordaindu beharko da hura eragin duenak izan
dezakeen erru-maila kontuan hartu gabe (AGE 1989-VI-20koa, aurka).
Printzipio hori erabat apurtzen da zirkulazio-istripuetan pertsonei
eragindako kalteetan; izan ere, IMZEZALak (vid. 1.2. art. eta Eranskina)
kalte-ordain tasatuen sistema ezarri du: eragindako kalte moralak eta
materialak legez balioetsita daude, eta, asegururik badagoen ala ez eta
nahitaezko aseguruaren mugak zein diren ere kontuan izan gabe,
zenbateko horiek kasu guztietan ezarriko dira (kopuru finkoak ezartzen
dituen taula baten bidez artikulatzen da sistema; kopuru horiek ordaindu
daitezkeen kontzeptu desberdinen arabera sailkatzen dira, eta, kasuko
inguruabarrak kontuan hartuz eta gehieneko eta gutxieneko kopuruen
artean mugituz, kalte-ordaina banan-banan bereizteko aukerarik uzten
dute). Hala ere, ezarritako baremoak ez dira aplikatzen portaera delitu
doloduna baldin bada (Eranskineko lehen puntuaren aurreneko
lerroaldea), eta, gainera, gauzei sortutako kalteak ere ez dira ukitzen (1.1.
art.). Kalte materialak balioesteko beste aurreikuspen berezia JILko 135.I.
artikuluan jasotzen da.
Benetan, kalte moralari buruz, eta ukitzen den interesaren ezaugarriak
kontuan izanda, ez da oso aproposa esatea diru-baliokideak osoko
ordainketa egiten duenik. Horregatik, kalte moralak ordaindu zitezkeen
ala ez eztabaidatzea gainditu ostean, eta helburua egoera
atsegingarriagoa sor dezakeen baliabidea ematea dela onartuta, quantum
delakoa finkatzeko, epailearen erabakimenari eremu oso zabala irekitzen
zaio. OIELOeko 9.3 eta JILko 125.II. artikuluetan aurkitu daitezke kalte
morala ordaintzeari buruzko zentzuzko hainbat irizpide.
Hasteko, benetan jadanik sortutako kaltea bakarrik balioets daiteke;
baina, etorkizuneko kalteak ere gertatuko direla ziur jakin badaiteke
ordaindu behar direnez, horiek ere balioestea onartu behar da (esaterako,
jasandako lesioen ondorioz eta zentzuzko ziurtasunez elbarritasuna
etortzen bada; vid. DE ÁNGEL). Horrela egin ez bada edo, kalte berriak
gerora agertu badira, horiek ordaintzea eska daiteke beste prozedura
baliaraziz.
Kaltea kuantifikatzeko erreferentziatzat hartu behar den unea zehazteko
(kalteak sortu direnekoa -kondenatzeko edo epaia exekutatzeko garaian
balioa eguneratuz, baldin eta izapide horretan quantum delakoa ezarri
bada-, edo kondena eman deneko edo epaia exekutatzeko eguna),
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baliagarri da ideia hau: kaltea ordaintzeko behar diren baliabideak
balioestea da gakoa (DE ÁNGEL). Horren ondorioz, gastuak egin behar
badira (esate baterako, ebakuntza kirurgikoa edo konponketa bat), horiek
ere kuantifikatu egin behar dira, kondenatzeko edo epaia exekutatzeko
unea erreferentzia gisa hartuz; eta, biktimak berak jada gasturik egin izan
balu, horiek eskuratzeko eguneratu beharko lirateke, batetik, zenbatekoa,
eta, bestetik, diru kopuru hori gabe geratzeak eragindako galerak
(PANTALEÓN).
Auzialdian egindako kaltearen balioespena berrikus al daiteke kasazioan?
Espainiako Auzitegi Goreneko Lehenengo Salak (zibilak), Bigarrengoak
(penalak) ezarritako irizpideak ez bezala, behin eta berriro ukatu du
aukera hori. Haren iritziz, quantum delakoa finkatzea, Audientziaren
erabakimenaren arabera geratzen den egitatezko arazoa da (AGEE 1993XII-28 eta 1995-V-22koak; aldiz, Auzitegi Gorenak balioets dezake
biktimaren parte hartzea zenbatekoa izan den ,eta, horren arabera,
kopurua, ezarritakoa handituz edo gutxituz, aldatu, vid. infra III, 6.2).
Dena den, defendatu behar da erabakimen hori zenbatekoari buruzkoa
bakarrik dela, PANTALEÓNek ere defendatzen duen bezala; alegia,
zenbatekoa zehazteko erabilitako kontzeptuak eta oinarriak ez ditu
atzemango erabakimenak. Hala ere, autore horrek aditzera ematen
duenez ere, erabilgarria eta posible litzateke, Auzitegi Gorenak, kalteordaina kalkulatzeko Auzialdiko Epaitegiei oinarriak zehatz-mehatz
adieraztea eskatuko balie, kalteen kontzeptu eta kontu-sail desberdinak
bereiziz eta zenbateko osoak beraietako bakoitzean duen kopurua
banatuz (vid. ZKKO 115. art.).
Ohikoa ez bada ere, gerta daiteke kalte-ordaina izatez errenta bat ezartzea
izatea (IMZEZALko Eranskinaren lehen puntuko 8. zenbakiak ezartzen
duenez, hitzartu edo judizialki erabaki daiteke, edozein unetan, ezarritako
kalte-ordain osoaren edo zati baten ordez kaltetuaren aldeko hil arteko
errenta eratzea).
5.4. Kalte-ordaina eskatzeko subjektu aktiboa
Ordaina emateko akzioa egikaritzeko berez legitimatuta dagoen pertsona
kaltea jasan duena da. Hala ere, bere kreditu-eskubidea –obligaziozko
erlazio bateko hartzekoduna denez- transmiti daiteke, eta, horren
ondorioz, hiltzen bada eta akzioak preskribatzen ez duen bitartean,
ordaina eskatzeko legitimazioa haren jaraunsleei dagokie (vid. OIELOaren
6 eta 9.4. art.).
Gerta daiteke pertsonari zuzenean eragindako kalteaz gain beste norbaiti
ere zeharkako kalteak sortzea; esate baterako, lesio fisikoak eragiten
direnean: biktimak jasandako ondareko kalteak eta kalte moralak dira
kalte zuzenak, eta, esaterako, ezkontideak bere ondarean eta moralean
jasan dituenak, zeharkakoak.
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Adierazitako guztia izaeraz orokorra izanik, honako ñabardura hauek
egin behar dira:
a) Jarduera kaltegarriak heriotza eragin badu, heriotza horrek
kaltetu dituen pertsonek berek jasandako ondareko kalteak eta kalte
moralak ordaintzea eska dezakete. Gainera, eta kausatzailearen
jaraunsleak izan daitezkeenez, eska dezakete, hala badagokio, hildakoak
jasandako kalteak ordaintzea (demagun norbait hil dela duela hilabete
sortutako kalteen ondorioz, eta bitartean ondareko kalteak eragin:
biktimak egindako gastuak eta eskuratu ez dituen irabaziak). Baina ezin
da defendatu bizitza bera (ondasun gisa) galtzeak, biktimak jasandako
kaltea izan eta kalte-ordaina eskatzeko aukera biktimari soilik aitortzen
dionik , gero hark bere jaraunsleei mortis causa transmititu eta horiek,
iure hereditatis, egikaritzeko (AGEE 1995-VII-20 eta 1994-IX-1ekoak;
PANTALEÓN).
b) Zirkulazio-istripuaren ondorioz norbaiti kalteak sortu bazaizkio,
IMZEZALan (vid. 1.2. art., eta Eranskina, lehen puntua 4) ezarri da heriotza
dagoen kasuetan kaltetutzat zenbait pertsona bakarrik joko direla
(Eranskineko I. Taulan adierazitakoak); eta, lesioak dauden kasuetan,
istripuko biktima bakarrik joko dela kaltetutzat (dena den, IV. Taulan,
elbarri larrien familiakoentzat kalte-ordaina aurreikusten da).
6. Kausalitatezko erlazioa
6.1. Kausalitatea eta kaltea egoztea
Erantzukizun subjektiboaren nahiz objektiboaren eremuan, eragileak
egindako portaeraren eta kaltearen artean, kausa-efektu delako erlazioak
egon behar du. Kausa zera da: emaitza, esperientzia zientifikoaren
legeekin bat eginez, zergatik gertatu den azaltzeko balio duten aurrez
gertatutako egoera enpirikoak (PANTALEÓN).
Hala eta guztiz ere, gauza bat da ikuspegi enpirikotik jarduera edo
omisioa kaltearen kausa izatea, eta beste zerbait da ondorio kaltegarria
(guztiz apartekoa, nekez gertatzekoa edo ustekabekoa izan daitekeena)
noiz subjektu bati esleitu edo egotzi behar zaion erabakitzea beharrezkoa
izatea; hori bistakoa da emaitza kaltegarriaren aurrekariak (kausakideak)
hainbat badira. Eta esandakoa argitzeko, zenbait adibide eman daitezke:
a) merkatariak adingabekoari karabina bat saltzen dio, eta horrek,
erabiltzen ari dela, lesio larriak sortzen dizkio norbaiti (vid. AGE 1992-I7koa);
b) dantzalekua eraikitzeko material desegokiak erabiltzeaz gain,
larrialdietarako irteerarik jarri ez eta, hirugarren batek, sutea pizten du,
eta, horren ondorioz, hainbat pertsonari kalteak sortzen zaizkio (vid. AGE
1992-XII-19koa);
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c) enpresaburuak, lan-araudian ezarritakoa urratuz, lana
eginarazten die igandez langileei, eta, aldameneko bolborategia
lehertzearen ondorioz, horietako batzuk hilik suertatzen dira (AGE 1946II-22koa);
d) gidari batek bere autoarekin bazterbidera jo eta hiru oinezko
harrapatu ostean, horietako bat hilik gertatu da; eta onik ateratako beste
oinezkoa, hildakoaren emazteari deitzeko lasterka abiatu bezain laster,
beste ibilgailu batek kolpatzen du, gidariak hori ekiditeko ezer egiteko
aukerarik izan gabe (AGE 1984-I-27koa).
Emaitza kaltegarria norbaiti noiz egotzi behar zaion argitzeko,
jurisprudentziak eta doktrinan gehiengoak abiapuntutzat hartzen dute
aurrekarietatik zein hartu behar diren juridikoki kausa aipagarri gisa
zehazten saiatzea. Horretarako, hainbat irizpide proposatu dira, baina,
horietatik, honako bi hauek nabarmendu behar dira: egoera baliokideen
teoria eta egokitasunaren eta kausalitate egokiaren teoria.
Egoera baliokideen teoriak, gure artean gehien zabaldu den bertsioan,
aurrekari guztiei begirune bera ematen die; hau da, portaera bat kentzeak
kalterik ez sortzea ekarriko balu, portaera hori emaitzaren kausa da (vid.
AGE 1975-II-28koa).
Egokitasunaren edo kausalitate egokiaren teoriak, berriz, kasuan
kontuan hartutako kalte bera normalean sortzen duten aurrekariak
jotzen ditu kausatzat (AGEE 1994-IV-29, 1995-I-24 eta 1995-III-15ekoak).
Espainiako Auzitegi Gorenak, irizpide bata zein bestea erabili izan baditu
ere (egoera baliokideen teoriara hurbiltzen diren jarrerak pixkanaka
baztertu direla azpimarratuz, vid. AGEE 1992-XII-19 eta 1995-III25ekoak), zera baietsi du: eragilearen portaeraren eta sortutako kaltearen
arteko lotura kausala zehazteko, kasu bakoitzean eta kausa nahiz
efektuen amaigabeko kateaduraren barrutik, zentzuak erantzukizunaren
adierazletzat jotzen dituen egoerak edo inguruabarrak balioetsi behar dira,
doktrina bakarzale oro kontuan izan gabe (AGEE 1992-XII-19, 1995-III-25,
1995- XII-30 eta 1998-IV-2koa).
Juridikoki aipagarri diren kausa edo kausak aukeratzen ahalegintzetik
abiatuz gero, kalte batzuk portaera bati kausalki lotuta egon eta kalteak
ordaintzea, agian, portaera egin duenaren lepora ez direla jarriko onartzea
da. Beste modu batera esanda, norbaitek, kaltearen kausa –kausetako
bat- izan arren, kaltea ordaintzeko obligaziorik ez izatea. Azaldutako
gehiengoaren ikuspegitik begiratuz, horrek badu argibide inplizitua:
kausa oro ez da juridikoki kausa aipagarria edo kausa esanahi
juridikoan.
Zuzenagoa litzateke, hala ere, PANTALEÓNek adierazi eta ondorengo
lerroetan jasotzen den moduan, arazo kausalak -berez egitatezkoak
direnak- eta arazo juridikoa bereiztea: emaitza kaltegarria horren kausa
izan denaren lepora noiz jarri edo horri noiz esleitu edo egotzi behar zaion
erabakitzeko irizpideak zehaztea (zeharka aipatzen dute, zehaztasunik
gabe eta modu ilunean, AGEE 1992-XII-19 eta 1994-XII-23koek).
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Lehenengo gaia, arazo kausalari buruzkoa, egoera baliokideen teoria
aplikatuz zehaztu behar litzateke. Baina bigarrena -alegia, emaitza
kaltegarria kausa den norbaiti noiz esleitu edo egotzi behar zaion- beste
ereduei eta irizpideei jarraituz erabaki behar litzateke. Dena den, irizpide
horiek zehaztea ez da lan erraza. Horiek ezartzen, bereziki, Alemaniako
doktrina saiatu da, eta ohartarazi behar da ez direla guztiz zehaztutako
dogma moduan ematen, hau da, hipotesi guztietan aplikatzeko moduan;
zehaztugabeko lelo gisa ematen dira, balioei buruzko aurreiritziak
jasotzen baitira nahiz eta hainbatetan kontraesanean egon eta atzematen
beti zailak izan.
Egokitasunarena, berez, egozteko irizpide posible bat da: portaera bat
kausatzat hartu ostean, emaitza kaltegarria hari egotziko zaio, normalean
kalte mota hori sorrarazten badu; aitzitik, begirale trebatu baten ustez,
portaerak kaltea nekez sorraraz badezake, horri ez zaio egotziko. Baina,
egozteko irizpide horren ondoan, eta zehatz-mehatz denak azaltzeko
asmorik gabe, beste batzuk ere aipa daitezke, esate baterako, bizitza
normalean arriskuan jartzea edo atzerabidea debekatzea. Lehenengoaren
arabera, kaltetuak berez jasaten dituen arriskuen ondorioz sortutako
kalteak ez dira egotziko: esaterako, arinki zaurituak ospitaletik etxera
oinez doala jasandako kalteak ez zaizkio egotziko zauri haiek eragin
dizkionari; beste zerbait litzateke zauriak oso larriak izan eta medikuntzatratamenduan jartzea premiazkoa izanik zauritua daraman kotxearen
abiadak trafiko-istripua sortzea. Atzerabidea debekatzeko irizpidearen
arabera, berriz, norbaitek abiarazitako iter kausalean, beste norbaiten
portaera doloduna edo oso arduragabekeria larriduna agertzen bada, ez
zaio hari emaitza kaltegarria egotziko; baldin eta hark bete beharreko
ardurak azken inguruabar hori aurreikusteko beharra jasotzen ez badu
(vid. AGE 1988-III-11koa sorrarazi zuten egitateak).
Jadanik esandakoaren harian, komeni da ñabardura terminologiko bat
egitea: emaitza kaltegarria portaera bati esleitzeari edo egozteari,
Alemaniako doktrinak emandako izena hartuz, kaltearen egozketa
objektiboa deritzo, baina horrek ez du zerikusirik erantzukizun
objektiboarekin –errurik gabekoarekin-. Kalte bat bere aurrekarietako
portaera bati egotzi behar zaion ala ez erabakitzea (beraz, kaltea
objektiboki egotzi daitekeen ala ez), erantzukizun subjektiboaren eremuan
ere egin behar da. Gainera, atzerabidea debekatzeko irizpidea azaltzean
ikusi denez, prebentziorik –hots, arretarik- ezak emaitza kaltegarria
egoztea ekarriko du, beste norbaiten portaera doloduna edo oso zabarra
gerora agertzen bada ere.
6.2. Kaltetuaren parte hartzea: erruak batera egotea
Kausakidea emaitza kaltegarriaren biktima ere izan daiteke, bai kaltea
eragin duten inguruabarrak sortzen parte hartu duelako (esaterako, AGEE
1994-III-2 eta 1995-II-15ekoak, igogailuko istripuei buruzkoak, eta AGE
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1993-V-29koa, produktu arriskutsuak sortutako kalteei buruzkoa), bai
jadanik gertatutako kaltea areagotu duelako: kaltearen indarra
murrizteko beharrezko portaerak egin behar ditu kaltetuak, kasuko
inguruabarren arabera, zentzuzko mugen barruan (vid. AGE 1995-XI29koa).
Hipotesi horietan, biktimak ere arretarik gabe jokatu duenez, erruak batu
direla esaten da, baina arazoa, berez, kausalitatearen ikuspegitik arakatu
behar da. Gainera, ikuspuntu hori behar-beharrezkoa da, zibilki ezer
egotzi ezin zaion norbaitek, eta, beraz, errua izateko gaitasun gabeak,
kaltea sortzen laguntzen badu (IMZEZALko Eranskinaren lehen puntuko 2.
zenbakian, 1.IV. artikuluarekin bat etorrita, biktima berez egoztezina bada
eta istripua bere portaerak sortu edo sortzen lagundu badu, hipotesi hori
eta biktimaren errua parekatu dira).
Erantzukizunaren ondorioetarako, biktimaren jokaerak kalte-ordainaren
zenbatekoa gutxitzea ekar lezake (batu diren erruzko ekintza bakoitzak
emaitza kaltegarria sortzeko izan duen erlazio zuzenaren proportzioan, AGE
1993-V-29koa; ordaindu beharreko kopuru ekonomikoa ekitatez moderatu,
AGE 1995-X-5ekoa). Sarritan, adierazitakoa oinarritzeko, KZeko 1.103.
artikuluan ezarrita dagoen moderatzeko ahalmena aipatzen da (AGEE
1994-XII-15 eta 1995-II-15ekoak), baina hori kritikatu beharra dago; izan
ere, gauza ez da arreta gabeziaz aritu denaren erantzukizuna moderatzea,
kaltea ekarri duten jarduera bakoitzak izandako eragina zehaztea baizik
(DE ÁNGEL, DÍAZ ALABART, PANTALEÓN).
Halaber, gerta liteke inguruabarrak ikusita biktimaren parte-hartzea
erantzukizunaren ondorioetarako hutsala izan dela erabakitzea, edo,
aitzitik, emaitza kaltegarria kaltetutako pertsonari bakarrik egoztea –
alegia, kaltea ordaintzeko obligaziorik inork ez du izango, AGEE 1997-VII22 eta 1988-IV-2koak-. Esaten denez, erruaren ikuspegitik, lehenengo
kasuan, eragilearen erruak zurgatzen du biktimarena, eta, bigarrenean,
biktimaren erruak zurgatzen du eragilearena (biktimaren errua soilik).
Kaltea ordaintzeari begira, biktimaren parte-hartzearen ondorioek,
jurisprudentziak jarri eta aurreko lerroetan aditzera emandakoek, legeria
berezian izan dute harrerarik; horren adibide dira jadanik aipatutako
IMZEZALko 1.IV. artikulua eta PAEZLko 9. artikulua. Vid. ZKKO 114.
artikulua ere.
IV. AKZIOAREN PRESKRIPZIOA
KZeko 1.968.2. artikuluaren arabera, urtea iragateagatik preskribatuko
du “1.902. artikuluak aipatzen dituen erru zein arreta gabeziatik
sortutako obligazioen ondorioz, erantzukizun zibila eskatzeko akzioa,
kaltetuak horren berri izan zuenetik kontatuta”. Han, 1.902. artikulua
bakarrik aipatzen bada ere, inork ez du zalantzan jartzen epe hori, IV.
Liburuaren XVI. tituluko II. Kapituluan (1.902-1.910. artikuluetan)
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bildutako kontratuz kanpoko erantzukizunari buruzko hipotesi orori
aplikatuko zaiola. Legeria berezian, epe desberdinak ezartzen dira (esate
baterako, ENLko 67. artikulua: hamar edo hogei urte, istripua gertatu
denetik kaltea berehalakoa bada edo ez bada; OIELOko 9.5. artikulua:
kaduzitateko lau urteko epea, legitimatuak akzioa egikari zezakeenetik;
JILko 135.III. artikulua: bost urte, egikaritu zitekeenetik; PAEZLko 1.2.
artikulua: hiru urte, kaltea jasan zenetik).
Preskribatzeko urte beteko epe laburra ezartzeak atentzioa ematen du
berez, kontratuzko erantzukizuna eskatzeko akzioa egikaritzeko
hamabost urteko epe orokorraren (1.964. artikuluaren) aldean. Azken
hori luzeegia dela esan badaiteke ere, hura laburregia dela ere baiets
daiteke (erantzukizunaren egitatezko hipotesia osatzen duten elementuak
frogatzeko baliabideak lurrinkorrak izatea, epe laburra ezartzeko arrazoi
izan arren, vid. PANTALEÓN). Epe labur hori orekatzeko eta zuzentzeko,
epea noiz kontatzen hasiko den zehazteko irizpide subjektiboa ematen du
legegileak –kaltetuak kaltearen berri izan duen unea-, eta
jurisprudentziak ere bide horri segitu dio; horrela, dies a quo hori
atzeratzera jotzen da, preskripzioa zorroztasunez ezin dela aplikatu
argudiatuz. Horregatik, kaltearen benetako garrantziaz une hauetan
jabetzen dela ulertuz, kontaketaren hasiera atzeratzen da: lesioaren
irismenari eta horrek lan-gaitasunaren gainean duen eraginari buruzko
diagnosia egiten den egunera (AGE 1994-V-26koa); behin betiko sendaagiria hartzen den egunera (AGEE 1990-II-12 eta 1995-IV-22koak);
lesionatuari ezgaitasuna aitortzen zaion egunera, senda-agiria jasoz
geroztikoa bada ere (AGEE 1989-VI-17 eta 1995-X-10ekoak); tronpen
lotura akastunaren ondorioz nahi izan ez den haurdunaldia egon bada,
umea jaiotzen den egunera (vid. AGE 1995-X-10ekoa). Gainera, eta
kalteak bata bestearen atzetik sortu badira (portaera kaltegarria
denboraldi luzean indarrean egon delako), jotzen da emaitza kaltegarria
eragiten duen kausa desagertu arte ezin dela epea kontatzen hasi (AGE
1989-I-16koa); preskripzioaren unea emaitza osoaren azkenaldian (AGE
1993-VI-24koa) edo emaitza osoa sortzean (AGE 1990-VI-27koa) finkatzen
da.
Preskripzioaren gaian, arreta berezia merezi du jarduera penala bideratu
duten egitateetatik sortu eta jurisdikzio zibilaren aurrean egikaritutako
erantzukizun zibilaren akzioari buruzkoak (vid. supra II). Gauza bada
legez kontrako penaletik eratorritako erantzukizun zibila jurisdikzio
zibilaren aurrean galdatzea, jotzen da KZeko 1.964. artikuluko hamabost
urteko epea aplikatzen dela, eta ez 1.968.2. artikuluko urteko epea;
horren arrazoia da prozesu zibilean egikaritzen den akzioa ez dela 1.902.
artikulukoa (1.968.2. artikuluak aipatzen duena), 1.092. artikulukoa
baizik, zeina, epe berezirik izan ezean, hamabost urteko epe orokorraren
mende baitago.
Badirudi ezen irizpide hori (bi erantzukizun desberdin -legez kontrako
penaletik eta legez kontrako zibiletik eratorriak- daudela uste izatetik
abiatzen denez), gehienez ere, prozedura penalean epai kondenatzailea
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agertzen bada eta erantzukizun kriminala salbuesteko ZKKO 20.
artikuluaren 1., 2., 3., 5. eta 6. zenbakietan aurreikusitako kasuak
gertatzen badira (ZKKO 118 eta 119. art.) bakarrik alega daitekeela, baina
jarduera penala egon den gainerako kasuetan, ez (orduan ezingo
bailitzateke legez kontrako penaletik eratorritako erantzukizuna dagoenik
esan). Hain zuzen ere, hori ulertu du Espainiako Auzitegi Gorenak,
1.968.2. artikuluaren urteko epea aplikatzen baitu baldin eta epaia
absoluziozkoa bada (AGEE 1988-VI-24 eta, obiter dictum, 1993-II25ekoak), auzipetua behin-behingoz edo behin betiko aske uzten bada
(AGEE 1988-VI-24, 1989-XI-30, 1992-I-20 eta, obiter dictum, 1993-II25ekoak) edo auzipetua hiltzen bada (AGE 1993-II-25ekoa; bestelako
iritzia, AGE 1989-XII-7koa); epai irmoa eman aurretik indultua ematen
den kasuetan beste irizpideari jarraitu eta hamabost urteko epea
aplikatzen bada ere (AGEE 1990-IV-1, 1990-X-19 eta, obiter dictum, 1993II-25ekoak).
Epea noiztik aurrera kontatu behar den erabakitzeak garrantzi berezia
du, aplikatu beharrekoa urte beteko epe laburra bada. Jarduera
penaletan, prozedurari behin-behinekoz edo behin betiko amaiera jartzen
dien ebazpena interesatuari jakinarazten zaionetik aurrera kontatuko da
epea (vid. AKE 220/1993, ekainaren 30ekoa, eta AGEE 1993-II-3 eta 1994X-20koak). Jurisprudentziak onartu duenez, une horretatik aurrera, epe
oro kontatzen da, bereizi gabe zein kasuri kontatu behar zaien horrela, gehiengoak, bestalde- (erantzukizun zibila jurisdikzio penalaren aurrean
egikaritzen bada, preskripzioa etenda geratzen da ex 1.973. art.) eta zein
hipotesiri falta den denbora bakarrik kontatu behar zaien (erantzukizun
zibila eskatzeko akzioa erreserbatzen bada, akzio penalak, berez,
kontaketa etetea bakarrik ekarriko bailuke, vid. JKrLko 111 eta 114. art.).
Gaiari buruz, gainera eta begi zorrotzez, zera dio PANTALEÓNek: jurisdikzio
zibilean 1.902. artikuluko akzioa egikaritzen bada eta bi akzio desberdin
direla esaten duen tesiaren arabera, erantzukizun zibilaren akzioa
jurisdikzio penalaren aurrean egikaritzeak ere kontaketa etetea bakarrik
ekarri behar luke.
Eta, bukatzeko, Espainiako Auzitegi Gorenak argi utzi duenez, auzia
artxibatu ostean, ezin da bide penalera jo beste epe berri bat kontatzen
hastea eragiteko. Jarduera penala berrireki den kasu gehienetan adierazi
da hori (AGEE 1987-X-20, 1988-VI-24, 1992-I-20 eta 1992-II-22koak);
lehen artxibatzearen –hori jakinarazi denetik- eta berrirekitzearen artean
urte bete igaro bada, preskripzioaren efektuetarako ezin da bigarren
artxibatze hori kontuan hartu; hala ere, AGE 1994-V-10ekoak kontuan
hartu du, lesioen kasu batean senda-agiria eman zenetik lehen jarduera
penala hasterako (kereila kriminala aurkezterako) 1.968. artikuluko urte
betea igaro bazen ere. Azken irizpide horrek, zuzena izanik ere, agerian
uzten ditu araudi bikoitzaren babesean ezar daitezkeen arrazoirik gabeko
desberdintasunak, bereziki preskripzioaren gaian: jurisprudentzia
penalak ulertu duenez, lesioa eragin duten egitateak delitu baldin badira,
hura esesteko akzio publikoak preskribatzen ez duen bitartean,
erantzukizun zibila eskatzeko akzioak ere bizirik iraungo du; baldin eta,
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delitu izan ez eta jarduera penalak artxibatuz gero, kaltetuak akzioa
egikari zezakeenetik jarduera penal horiek hasi arte urte bete igaroko
balitz, eta, jurisdikzio zibilean akzioa egikaritu ostean, preskripzioko
balizko salbuespena onartu behar litzateke.
V. PREBENTZIOA ETA ASEGURATZEKO OBLIGAZIOA: ERANTZUKIZUN
ZIBILEKO ASEGURUA
Erantzukizun zibilaren gaineko aseguruak kaltea ordaintzeko obligazioa
estaltzen du: “Erantzukizun zibilaren gaineko aseguru bidez,
aseguratzaileak, legean eta kontratuan ezarritako mugen barruan,
obligazioa hartzen du kontratuan aurreikusitako egitateak eragindako
kalte-galerak hirugarren bati aseguratuaren lepora ordaintzeko obligazioa
sortzeko arriskua estaltzeko, baldin eta aseguratuak, zuzenbidearen
arabera, egitate horren ondorioez zibilki erantzun beharra baldin badu”
(AKLko 73. art.). Hemen figura kontratuz kanpoko erantzukizunaren
ikuspegitik azaltzen bada ere, zalantzarik ez da kontratuzkoa ere modu
berean estal daitekeela.
Estalitako arriskua (aseguratutako erantzukizunaren eremua) modu
desberdinetan mugatu edo zehaztu daiteke, baina, gehienetan, jarduera
edo egoera jakin bat kontuan hartuta egiten da: lanbide batean aritzea,
motordun ibilgailuak gidatzea, garraioa, kirol-jarduerak egitea,
higiezinaren jabeak erantzun beharreko kalteak, eta abar.
Zerbait aseguratzea, interesatuen borondatearen arabera gera daitekeen
prebentziozko neurria izan daiteke (borondatezko asegurua), baina legez
ere ezarrita etor daiteke (nahitaezko asegurua). Bigarren kasu horretan,
asegurua hartzea polizak estaltzen duen jarduera egiteko betekizun
administratibo antzeko bat da (DE ÁNGEL): “Gobernuak erabakitako
hainbat jarduera egiteko, beharrezkoa da erantzukizun zibilaren gaineko
asegurua egitea. Administrazioak jarduera horiek egikaritzeko baimenik ez
du emango aurrez interesatuak asegurua egin duela baieztatu gabe.
Nahitaezkoa izan eta asegururik ez egiteak zigor administratiboa ekarriko
du” (AKLko 75. art.). Nahitaez hartu beharreko aseguruak dira, esate
baterako: motordun ibilgailuak erabili eta zirkulatzekoa (IMZEZALko 2. art.
eta 2641/1986 Errege Dekretua, abenduaren 30ekoa), ehizakoa (ELko 52.
art. eta 63/1994 Errege Dekretua, urtarrilaren 21ekoa) edo aireaseguruak (ANLko 127. artikuluan aurreikusitakoak).
DE ÁNGELek adierazten duenez, nahitaez aseguratu beharrak arriskuak
sozializatzea dakar; alegia, arriskua sor dezakeen jarduerak egiten
dituzten guztiek norbaitzuek eragindako kalteak ordaintzeko ekarpenak
egiten dituzte beren primak ordaintzean: kalteak eragin ditzaketen
guztiek osatutako kolektibitateak bideratzen du biktima suertatzen
direnei kalteak ordaintzea. Iruzkin horiek aseguruak pilaka egiten diren
jarduera-eremu guztietara aplika daitezke; hori gertatzen da nahitaezko
aseguru baten esparruan, hain zuzen, motordun ibilgailuenean.
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Ezbeharra gertatuko balitz (aseguratuak kaltea ordaintzeko obligazioa
izango balu), kaltetuak edo haren jaraunsleek, aseguratzaileari kaltea
ordaintzeko obligazioa betetzea eskatzeko, akzio zuzena izango dute
horren aurka (AKLko 76. art.; vid. ere ZKKO 117. art.); hala ere, horrek ez
dio kenduko aseguratzaileari aseguratuaren aurka errepikatzeko
eskubidea, baldin eta eragindako kaltea aseguratuaren dolozko
portaeraren ondorioz sortu bada. Aseguratzaileak, 76. artikuluak ezartzen
duenez, kaltetuaren erru bakarra egotea eta kaltetuaren aurka dituen
salbuespen pertsonalak aurkara ditzake.
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17. Gaia: Erantzukizuna (II)
LABURPENA: I. Besteren egitateagatiko erantzukizuna: KZeko 1.903. artikulua.-1.
Besteren egitateagatiko erantzukizunaren esanahia eta ezaugarri orokorrak.-2.
Hipotesiak.-2.1. Gurasoen erantzumena.-2.2. Tutoreen erantzumena.-2.3.
Enpresariaren erantzumena.-2.4. Hezte-zentroetako titularren erantzumena.-2.5.
1.903. artikuluan sartzen diren kasuen izaera irekia edo itxia. Ibilgailuaren
titularraren erantzumena.-II. Animaliek eta gauzek sortutako
kalteen
erantzukizuna.-1. Sarrera.-2. Animaliek sortutako kalteen erantzukizuna.-3.
Gauzek
sortutako
kalteen
erantzukizuna.-III.
Administrazioa
Publikoen
erantzumena.-IV. Beste erantzukizun-erregimen bereziak.-1. Abiapuntua.-2.
Motordun ibilgailuek zirkulatzean sortutako kalteen erantzukizuna.-3. Produktu
akastunek sortutako kalteen erantzukizuna.-4. Aire nabigazioan sortutako kalteen
erantzukizuna.-5. Kalte nuklearren erantzukizuna.-6. Ehizatik sortutako kalteen
erantzukizuna.
ARAUDIA: Aurreko kapituluan adierazitakoaz gain: EKko 106.2. art.; KZeko 1.903.1.910. art.; Botere Judizialari buruzko uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoaren
292.-297. eta 411.-413. art. (BJLO); Administrazio Publikoen eta Prozedura
Administratibo Arruntaren Erregimen Juridikoari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 139.-146. art. (PAEJL); Administrazioekiko auzien Jurisdikzioari buruzko
uztailaren 13ko 29/1988, Legearen 2.e) art. (JKAL); 429/1993 Errege Dekretua,
martxoaren 26koa, Ondarezko Erantzukizunaren alorrean Administrazio Publikoen
Prozedurari buruzko Erregelamendua; 1/1991 Legea, urtarrilaren 7koa, Irakasleen
Erantzukizunaren alorrean Kode Zibila eta Penala aldatzen dituena; 85/374/EEE
Direktiba,
uztailaren
25ekoa,
Produktu
akastunek
eragindako
kalteen
erantzukizunaren alorrean Estatu kideen legeak, erregelamenduak eta xedapen
administratiboak hurbiltzeari buruzkoa; Erromako Hitzarmena, 1952ko urriaren 7an
egina, Espainiak 1957ko martxoaren 1eko Instrumentu bidez berretsia.

I. BESTEREN EGITATEAGATIKO ERANTZUKIZUNA: KZEKO
1.903. ARTIKULUA
1. Besteren egitateagatiko erantzukizunaren esanahia eta ezaugarri
orokorrak
Kaltea ordaintzeko obligazioa sortuko da, KZeko 1.903. artikuluaren arabera,
ez bakarrik nork bere egite edo ez egiteen ondorioz, baita beste norbaitez
erantzun beharra dagoenean ere. Segidan, eta printzipio horren adierazle gisa,
aipatzen dira gurasoen erantzukizuna, tutoreena, establezimendu nahiz
enpresako jabe eta zuzendariena, eta goi-mailakoa ez den ikastetxeko
titularrena; lehen kasuan, beren zaintzapean dituzten umeek eragindako
kalteena; bigarrenean, beren agindupean eta berekin bizi dituzten
adingabekoek edo ezgaiek sortutakoena; hirugarrenean, beren mendekoek
eragindakoena, eta, laugarrenean, inguruabar jakinetan, beren adingabeko
ikasleek sortutakoena.
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Beraz, ez da harritzekoa, legeko esapidea ikusita, besteren egitateagatiko
erantzukizuna aipatzea. Baina, Kode Zibilak jasotako ikuspegitik, gauza ez
da egitate kaltegarriarekin inolako zerikusirik ez duenari erantzukizuna
esleitzea; abiapuntu gisa hartzen den ideiaren arabera, pertsona horiek
erantzun beharra izango dute kaltea aurreikusteko jarri behar zuten arreta
guztia jarri ez dutelako. Hain zuzen, hori islatzen du 1.903. artikuluaren
azken lerroaldeak, erantzukizun hori saihestu baitaiteke kaltea aurreikustean
familia-guraso on baten arreta osoa erabili dela frogatzen bada.
Horren ondorioz, esan genezake arauaren idazketak ezartzen duela nork bere
egitateaz erantzun beharra daukala; edo, beste modu batera esanda, artikulu
horren arabera erantzuteko obligazioa duten pertsonek kaltearen kausa
direlako ere erantzun behar lukete; izan ere,
kasu horretan, 1.903.
artikuluaren azken lerroaldea aipatu denean adierazi denez, legegileak berak
errua frogatzeko karga alderantzikatu badu ere, errua (in educando, in
vigilando edo in eligendo) dagoela iuris tantum jo beharko du.
Hala ere, aurreko kapituluan aipatu den erantzukizuna kuasiobjektibizatzeko
prozesua (vid., bereziki, III, 4.2), 1.903. artikulua aplikatzeko orduan ere
nabaritu da; hala, erru-presuntzioa suntsitzea kasik ezinezkoa da. Horrela,
errua formalki baztertu ez bada ere, azken batean, gero azalduko den bezala,
egitateak ikusita pertsona horiek errudun direla nekez esan daitekeen arren,
erantzule izango dira. Eta modu horretan, berez, besteren egitateagatiko
erantzukizuna ezarriz bukatzen da.
Besteren egitateagatiko benetako erantzukizunak, aurreko kapituluan (vid. III)
finkatuta utzi diren erantzukizunaren oinarriak edo elementuak berriz aztertu
beharra dakar. Adierazi denez, erantzukizuna sortzeko, honako hauek bildu
behar dira: portaera, kaltea, kausalitatezko erlazioa eta, erantzukizuna
subjektiboa bada, errua. Hasieran 1.903. artikuluak zuen ikuspegitik,
gurasoen, enpresariaren eta abarren erantzukizunean agertzen dira elementu
horiek guztiak. Hala ere, egungo ikuspegian, kuasiobjektibatzeak ekarri du,
batetik, de facto errua baztertzea eta, gainera, erantzukizun objektiboaz hitz
egitea (alegia, subjektu erantzulearen errurik gabekoa ex 1.903. art.), eta,
bestetik, orain azaltzen ari garen kasuen multzoan, norberaren portaera
galdatzea ere alde batera uztea: kondizio jakin bat izateak (gurasoa, tutorea,
irakaslea, enpresaria…) esleitzen du erantzukizuna (DE ÁNGEL).
Erantzukizun hori (ex 1.903. art.) zuzena da, ez subsidiarioa. Eta eragilea
(umea, mendekoa eta abar) zuzenean demandatzea ez da beharrezkoa, baina
demandatu egin badaiteke. Subjektu horien aurka ere erantzukizuna
galdatuko balitz, oinarri juridikotzat, noski, KZeko 1.902. artikulua hartu
behar litzateke. Kalte beraren ondorioz, bi subjektu kondenatzen badira (bata
1.902. artikuluaren arabera eta bestea 1.903. artikuluaren arabera), eta
bakoitzaren erantzukizun maila bereizteko elementu nahikorik ez balego,
kondena hori solidarioa izango da.
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2. SupostuakHipotesiak
2.1. Gurasoen erantzukizuna
2.1.1. Arazo orokorrak
Gurasoei dagokienez, KZeko 1.903.II. artikuluak zaintzapean dituzten beren
umeek eragindako kalteetara mugatzen du haien erantzukizuna. Horrela,
arauaren eremuan sartuko dira bai emantzipatu gabeko adingabeko umeek
eragindako kalteak, bai luzatutako edo berrezarritako guraso boterearen
mende dauden adindunek eragindakoak (vid. KZeko 171. art.). Gurasoboterepean dauden adindunek egindako egitateek -legez kontrako penalak
direnek- sortutako kalteez zibilki gurasoek erantzun beharrari buruz, ikusi
Kode Penaleko 118.1. artikuluko lehen erregela, krimenik egotzi ezin zaienei
buruz, eta 120.1. artikulua, krimena egotzi dakiekeenei buruz. Hemezortzi
urte baino gutxiagokoek burututako legez kontrako penaletik sortutako
erantzukizunari buruz berriz, vid. infra 2.1.3.
Jadanik aurreratu denez, 1.903. artikulua oro har azaltzerakoan, legez
ezarritako erru-presuntzioa ezereztea kasik ezinezkoa gertatzen da. Horren
ondorioz, gurasoen erantzukizunaren esparruan, in vigilando edo in educando
erruaz mintzatzen bada ere, gurasoek beti hartuko dute erantzukizuna.
Espainiako Auzitegi Gorenak berak, sarritan doktrinak (DÍAZ ALABART, GÓMEZCALLE, PANTALEÓN) kritikatu duen ikuspuntutik, kuasiobjektibatzea aipatzen
du hipotesi horietan, eta arriskuaren ondoriozko erantzukizuna dela dio (AGEE
1990-I-22, 1992-II-7 eta 1995-VI-30ekoak).
Lehenago adierazi denez, gurasoen erantzukizuna zuzena da. Dena den,
erantzukizun hori, Kode Penalean, subsidiario gisa ezartzen da krimenik egotz
dakiekeen guraso boterepean dauden adindun umeek sortutako kalteak
badira (KPeko 120. art.).
2.1.2. Zaintza
Gurasoek erantzukizuna izango dute baldin eta umeak beren zaintzapean
badituzte. Ideia hori eta in vigilando edo in educando erruan oinarritutako
eredua bat datoz, nork bere kontrolpean duena bakarrik zaindu eta hezi
dezakeela ulertzen baita.
Zaintzaren gainean, Familia Zuzenbidean erabiltzen den zaintzari buruzko
kontzeptu bera onartu behar al da 1.903.II. artikuluaren eraginetarako? –horri
buruz, vid. AGE 1990-9-27koa-. Eremu horretan, umearekin guraso biak bizi
badira eta biei badagokie guraso-boterea egikaritzea, ulertuko da, halaber,
biak direla zaintzaileak. Baina, gurasoak bananduta bizi badira, zaintza bati
bakarrik dagokio (vid. KZeko 159. art.), eta bestea hainbat egoeratan egon
daiteke: guraso-boterea bestearekin batera egikaritzeko aukera (vid. KZeko
156.V. art.), guraso-boterearen titularkidetza bakarrik, edo, agian, guraso377

botereaz gabetua. Guraso zaintzaile horrek izan al behar du erantzule
bakarra?.
Galdera horri baietz erantzuteak ez du erabateko asetzea ekartzen, ezta
arauaren esapidearen ikuspuntu subjektibistatik begiratuta ere. Eta, are
gutxiago, egun, arauari egiten zaion irakurketa objektibizatzailetik.
Zaintzak esleitzen ditu, batetik, umeak nork berekin edukitzeko eskubidebetebeharra, eta, bestetik, haurren behar materialei eta afektiboei nahiz
heziketa-premiei erantzun beharra; baina adingabeen heziketa osoarekin
zerikusirik duen edozer zuzentzea guraso-boterearen egikaritzak hartzen duen
betebeharra eta ahalmena da (SEISDEDOS). Bada, erantzukizuna, in educando
edo in vigilando erruaz egotziko balitz, kasu askotan, arretaren ikuspegitik,
nahikoa arrazoi ikusiko litzateke erantzukizuna zaintzaileari egozteko eta
guraso-boterea egikaritzen duen besteari ez egozteko. Gainera, inguruabarren
arabera, hausnarketa bera egin genezake, guraso-boterearen beste titularrak
botere hori egikaritzen ez badu (pentsa, esaterako, ez egikaritzea erabaki
duela).
Baina, gertatzen den moduan, erantzukizuna esleitzeko, gurasoen errua berez
kontuan hartzen ez bada, gurasoetako bat zaintzailea ez zela argudiatzeak ez
dirudi nahikoa arrazoi denik hura erantzukizunetik kanpo utzi eta zaintza
egikaritzen zuenari bakarrik hura esleitzeko.
2.1.3. Umeen adina
Gurasoen erantzukizunari buruz, eta adingabeek burututako egitateak
badira, jurisprudentziak ez du kontuan hartzen hari adinduna izateko
denbora gehiago edo gutxiago falta zaion. Hala, doktrinan, hainbat autorek
(DÍAZ ALABART, PANTALEÓN) diote komeni dela nerabe nagusiek duten jarduteko
askatasuna eta eremua kontuan izatea, hala dagokionean, gurasoen
erantzukizuna baztertzeko ere. Baina sarritan ezarri da hamabost eta
hemezortzi urteko tarteko umeek burututako egitatez gurasoek erantzun
beharra; eta adibiderik ohikoena ibilgailu motordunak baimenarekin edo
baimenik gabe gidatzearen ondorioz sortutako kalteen kasuetan gertatzen da:
AGEE 1990-X-11, 1991-I-22, 1991-II-7 eta 1992-VIII-22koak.
Azaldutako doktrina-iritzia funtsatzeko ematen den argudiorik nagusia
honako hau da: adin jakin batzuetan, nortasuna askatasunez garatzeko
beharrezkoa da umeei askatasun-eremu zabala uztea, gurasoek zapaldu edo
zeharkatu ezin dutena; hala, kasu askotan, zaila da pentsatzea gurasoek
arretarik gabe jokatu dutenik. Gogoeta horrek badu zentzu osoa gurasoei
erantzukizuna egozteko irizpide subjektiboa onartzen bada, baina, sistema
objektiboan, benetako besteren egitateagatiko erantzukizunaren sisteman,
nekez sar daiteke, eta, uste berekoa izan nahiz ez, indarrean dagoen sistema
horretara etorri da.
Betidanik eztabaidatu izan da ea legez kontrako penala den egitatea hamasei
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urtez gorako eta hemezortzi urtez beherako adingabeek egitearen ondoriozko
erantzukizuna beraren gurasoei egotz dakiekeen ala ez. Jakina denez, aurreko
Kode Penalak alor penaleko adin-nagusitasuna hamasei urteetan ezartzen
zuen, eta ez zuen aipatu ere egiten krimena egotz dakiokeen adingabeko
umeak eragindako kalteez bere gurasoek erantzun behar zuten ala ez
(erantzukizun hori KPeko 22. artikuluak aurreikusten zuen legez kontrako
penalak diren jardueren ondorioz hamasei urtez behekoak eragindako
kalteentzat). Egoera hori aldatu egin da, 5/2000 Lege Organikoa, adingabeen
erantzukizun penala arautzen duena, hain zuzen ere, aldarrikatu denetik.
Arau horren 61.3. artikuluak dioen bezala, 14-18 urte bitarteko gazte batek
kalteak eragiten baditu, haren gurasoek, tutoreek, harrera-hartzaileek edo eta
egitatezko zein legezko zaintzaileek erantzukizun zuzena objektiboa eta
solidarioa izango dute, erantzukizun zibilari dagokionez.
2.1.4. Umeen erantzukizuna
Adingabea edo guraso-boterearen mende dagoen adinduna ere erantzule izan
al daiteke? Arazo horri buruz aritu gara aurreko kapituluan (vid. III, 2.2.1), eta
han esandakoari gagozkio. Azal dezagun, dena den, azaldutako galderaren
erantzun orokorra: erantzule izan liteke, 1.902. artikulua oinarritzat hartuta,
zibilki ezer egotz badakioke (norbaiti kaltea egitea zer den ulertzeko gai bada).
Edonola ere, erantzukizuna egozteko aukera hori ez da, noski, gurasoen
erantzukizuna sortzeko betekizuna; egotzi ahal izango balitzaio, ikusi beharko
da beraren portaera erruduntzat jo daitekeen ala ez.
Umeari berez egozterik balego, eta erantzule beraren gurasoak jo badira,
zentzuzkoa dirudi (ex 1.904. art., analogiaz) horiei haren aurka atzera
itzultzea eskatzeko aukera ematea (PANTALEÓN).
2.2. Tutoreen erantzukizuna
Tutoreek, 1.903. artikuluak bere hirugarren lerroaldean ezartzen duenez,
beren agintepean eduki eta berekin batera bizi diren adingabeek edo ezgaituek
eragindako kalteez erantzuten dute. Kode Penalean, 118.1. artikuluko lehen
erregelak arautzen du krimenik egotz ezin zaien legezko edo egitatezko zaintza
dutenen erantzukizuna, eta 120.1. artikuluak, krimena egotz dakiekeenen
tutoretza dutenena. Kode Penaleko 118. artikuluan jasotako erantzukizuna,
KZeko 1.903. artikulukoa bezala, zuzena da; aldiz, 120. artikulukoa izaeraz
subsidiarioa da. Hemezortzi urtez behekoek egindako legez kontrako penaletik
sortutako erantzukizunari buruz, ikusi, berriz, gurasoen erantzukizuna
azaltzean supra 2.1.3an adierazitakoa.
Tutoreen erantzukizunari buruz jurisprudentziak ezer gutxi adierazteko
parada izan duenez, gurasoen erantzukizunaren eremuan gertatu den ezin da
egiaztatu objektibatze-prozesuaren antzerakorik gertatu denik. Tutoreari
erantzukizuna ezartzeko orduan, familia-guraso on baten arreta jarri denik
frogatu ez izana azpimarratu da (AGE 1975-II-15ekoa). Baina kontuan izan
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gurasoen erantzukizuna objektibatzea ez dela eratorri beren erruari buruzko
aipamenak kanporatzetik, heziketan edo zaintzan errua egon dela adieraziz
ere kasu guztietan erantzule egitetik baizik.
KZeko 1.903.IV. artikuluak tutoreak aipatu izanak sortzen duen zalantza da
ea, horren eremuan, antzeko figurak, esaterako, kuradorea edo egitatezko
zaintzailea, sar daitezkeen ala ez. Arazo horri buruz, ikusi infra 2.5ean esango
dena.
2.3. Enpresariaren erantzukizuna
2.3.1. Arazo orokorrak
Laugarren lerroaldean 1.903. artikuluak ezartzen duenez, establezimendu edo
enpresako jabeek edo zuzendariek dituzten menpekoek beren alorreko laneko
zerbitzuan edo beren zeregina betetzean eragindako kalteez erantzuten dute.
Edozein motatako industria edo merkataritza egikaritzen duenak dituen langile
edo menpekoek, ordezkariek edo kudeatzaileek beren obligazio edo
zerbitzuetan eragindako delitu eta faltez zibilki erantzun beharrari buruz, ikusi
KPeko 120.4. art. Komeni da adieraztea ezen, Kode Penalean, gurasoen eta
tutoreen kasuan ez bezala, enpresariaren erantzukizuna izaeraz objektiboa
dela, eta, horren ondorioz, berak izan dezakeen errua ez dela kontuan izango.
Lege horretan bertan, gainera, hemen azaltzen ari garen kalteak ordaintzeko
obligazioa subsidiarioa da; aldiz, Kode Zibilean, 1.903. artikuluko hipotesi
guztiak bezala, izaeraz zuzena da (AGEE 1995-X-5 eta 1996-II-12koak).
Jurisprudentziak, arauaren hitzez hitzeko esanahiarekin bat etorriz,
enpresariaren erantzukizuna in eligendo edo in vigilando erruz sortzen dela
esaten badu ere, berez, erantzukizuna egotziko da baldin eta 1.903.IV.
artikuluak eskatutako bi inguruabar gertatzen badira: mendetasun-erlazioa
egotea eta mendekoa neurriz kanpo ez aritu izana enpresaria edo nagusia
erantzukizunetik salbuesteko moduan. Hala, finkatzen da jarduera batetik
irabaziak lortzen dituenak jarduera bera egikaritzean eragindako kalteez ere
erantzun behar duela (ubi emolumentum ibi onus edo eius commoda eius
incommoda).
2.3.2. Subjektu erantzuleak zehaztea
Erantzukizuna establezimendu edo enpresa bateko jabeei eta zuzendariei
egozten zaie. Subjektuak horrela zehazteari buruz, hainbat ñabardura egin
behar dira:
1) Jabeak aipatzen badira ere, aginduaren eremuan merkatari nahiz
enpresari oro sartzen da, ustiategiaren gainean duen titulua (jabetza,
maiztertza, usufruktua eta abar) kontuan izan gabe.
2) Bitxia gertatzen da zuzendariak arauan jasotzea, horiek ere
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mendekoak baitira. Hala dagokionean, erantzule 1.902. artikuluaren
arabera izan behar lukete (hala ulertu zuen AGE 1991-XI-4koak; aurka,
hau da, 1.903.IV. artikuluaren arabera erantzukizuna egoztearen alde,
AGE 1992-IV-22koa).
3) KZeko 1.903.IV. artikulua aplikatzerakoan, merkataritzan enpresaria
(alegia, merkatuan merkataritza-jarduera nahiz industriala egin edo
zerbitzuak ematen dituena) ez denari ere erantzukizuna esleitu zaio.
Alor berean sartu da, halaber, Administrazio Publikoa, zerbitzu publikoa
prestatzean sortutako kalteak daudenean; esate baterako, ikusi AGEE 1992-XI4 eta 1995-III-11koak, INSALUD erakundea kondenatzen dutenak, eta AGE
1995-X-5ekoa, Diputazio Probintzial bat, bere zaintzapean zuen adingabea
hiltzearen ondorioz erantzule egiten duena. Oro har, Administrazio Publikoen
erantzukizunari buruz, ikus infra III.
Norbait beste norbaitez bere interesean baliatzen bada, horren erantzukizuna
ezartzeko ere 1.903.IV. artikulura jo izan da, jarduera profesional baten kariaz
baliatu ez bada ere (BARCELÓ); esate baterako, etxeko zerbitzaria edo obrakontratua, baldin eta mendetasun-erlaziorik egon bada; azken betekizun hori
segidako epigrafean azaltzen da.
2.3.3. Mendetasun-erlazioa
Gehienetan, 1.903.IV. artikuluaren araberako erantzulearen eta kaltea
zuzenean eragin duenaren artean, lan-harremana egoten da. Eta hala bada,
zalantzarik ez dago aginduan mendekoa deitzen dena dela.
Zenbaitetan, hala ere, zalantzak sortzen dira, bereziki obra- edo zerbitzuerrentamenduak gertatzen direnean. Errentatzaileak eta komisio-emaileak
zerbitzua eman duenak edo kontratistak sortutako kalteez erantzun behar al
dute? Jurisprudentziak, arazoa aztertzeko parada izan duenean, bereziki
obra-kontratuen kasuetan, zera erabaki du: komisio-emaileak, nolabait,
aginduak eta jarraibideak emateko, eta obra nola betetzen den gainbegiratu
eta kontrolatzeko eskubidea gordetzen badu, mendekotasuna dago (AGEE
1990-XI-26, 1991-X-30ekoak; vid. ere, AGE1995-I-27koa). Irizpide bera
aplikatu du zerbitzu-kontratuan AGE 1995-X-5ekoak.
Oro har, eta kasu bakoitzaren berezitasunak beti kontuan hartuta, komisioemailea edo zerbitzua kontratatzen duena profesionala izan eta
kontratistarengana edo prestatzailearengana jotzen badu haren jarduera
nagusikoak diren obrak egiteko edo zerbitzuak lortzeko, orduan, zuzena dirudi
jotzea mendetasunezko erlazioa dagoela (BARCELÓ).
2.3.4. Zerbitzua edo funtzioak burutzean eragitea kaltea
Kode zibilak mendekoek beren alorreko laneko zerbitzuan edo beren zeregina
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burutzean eragindako kalteez erantzun beharra ezartzen du. Hori eskatzen da,
hain zuzen, beren kargu duten zeregin edo lanaren eta eragindako kaltearen
artean erlazioa egotea beharrezkoa delako. Baina, kaltea eragin duen
portaerak zereginekin izan behar duen erlazioa zehaztea eta zereginean
neurriz kanpo edo abusuz aritu denean nagusiari erantzukizuna esleitu behar
zaion erabakitzea ez dira gauza errazak.
Arazoa Espainiako Auzitegi Goreneko Lehen Salan ez da azaldu Bigarrengoan
bezainbeste; gainera, hipotesiak oso desberdinak izan direnez, zaila da
sistematizazioa egitea. BARCELÓk eta ZELAYAk, bi Sala horien doktrina arakatu
ostean, zera jarri dute agerian: hasieran jarrera murriztailea baldin bazegoen
ere, bilakaeraren ondorioz, egun, denboraz kanpo aritzeak eta agindutako
zerbitzua betetzean aldaketak egiteak ez dute enpresariaren erantzukizuna
baztertzen; erantzukizun hori baztertzeko, beharrezkoa izango da menpekoak
bere esku izan eta bete beharreko zereginekin zerikusirik ez duen
zerbaitegatik sortzea kaltea.
Hasierako jarrera murriztaile horren adibide dira, jurisdikzio zibilean -denetan
nagusia askatu egin baitzen-, AGEE 1932-X-21, 1958-V-20 eta 1961-VII5ekoak. Lehenengoan, ez gerentziaren, ez eta ordainketak agintzeko edo gutunaginduak emateko ardurarik ez zuen kontularitzako langileak faltsifikatutako
gutun-aginduen bidez eragindako kalteak zeuden. Bigarrenean, jagoletzako
zereginik ez zuen nekazaritza-langileak ezkutuko ehiztaria hil izana epaitzen
zen. Eta, hirugarrenean, lantegiko langileak esanda -bere lan ordutegiaz kanpo
esan ere- bezeroak gurdia kalean utzi ostean, umea jolasean zebilela
zanpatuta hiltzea.
Ikuspegi zabalagoa (nagusia erantzule jo zen heinean) ikusteko, begiratu epai
hauei: AGE 1961-XII-16koa (agindupekoak, gauez eta titularrak jakin gabe,
enpresako autoa hartu eta beste norbait harrapatzea), 1964-XII-23koa
(autobus-lineako kobratzailea, ez enpresariaren, ez ibilgailuaren gidariaren
baimenik gabe, autobusa gidatzen hasi eta ume bat lesionatzea) eta 1968-III21ekoa (mendian langile batzuek, bazkaria berotzeko, sua piztu eta sutea
eragitea).
Hala ere, eta Alor Zibileko Salak esplizituki adierazitako irizpidea onartu badu
ere -alegia, enpresaria aske geratzeko agindutako zereginekin zerikusirik izan
gabeko zerbaiten ondorioz sortzea kaltea eta horretarako ez dela nahikoa
denboraz kanpo aritzea edo agindutakoa aldatzea (vid. AGE 1990-VII-2koa)-,
merezi du hona ekartzea orain dela urte batzuetako erabakiak (AGEE 1990-VII2, 1991-XI-19, 1992-XII-30 eta 1996-II-26koak). Ezarri dutenez, jarduera
kalte-eragileak agindutako funtzioetatik guztiz kanpo jartzen baitira.
Lehenengoan, nekazaritza-lanak egiteko traktorea gidatzeko baimena zuen
langileak, gauerdian, beste lagunekin batera, hurbileko tabernara joateko
hura hartu, istripua izan eta, horren ondorioz, lagunetatik bat hilik
suertatzea. Bankuko langile batek, huts eginez, faltsifikatutako txekea
kobratu zuen pertsonatzat norbait jo eta horri sortutako kalte moralei
buruzkoa da bigarrena. Hirugarrenean, enpresa bateko langile baten semeak
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enpresako autoa gidatzen ari zela istripua izan eta sortutako kalteen gainean
enpresak erantzukizunik ba ote duen auzian jartzen da; izan ere, langileak,
kobratzailea izanik, ibilgailua erabilera pribaturako erabiltzeko baimena zuen,
baina bere familiako gainerakoek, ez. Eta, laugarrenean, enpresa batek beste
bati makina konpontzeko eta muntatzeko lana eman eta, horretan ari direla,
muntatzaileetako bat hiltzen da; komisio-emaile eta makinaren jabe zen
enpresako langile batzuek ere muntaketan parte hartu bazuten ere, funtzio
hori lana egin behar zuen enpresarena bakarrik zenez, langile horiek beren
obligazio jakinetik kanpo aritu zirela uste izan zen (kasu horretan, komisioemailearen erantzukizuna ere eztabaidatu zitekeen, 1.902.IV. artikulua
baliaraziz, ez bere langileen egintzengatik, balizko mendetasunezko
erlazioaren ondorioz baizik, enpresa konpontzailearekin obra-kontratua
baitzuen; azkenean, enpresa horrek bakarrik hartu zuen erantzukizuna).
2.3.5. Mendekoaren errua
Sarritan esan ohi izan da enpresariari erantzukizuna esleitzeko ikuspegitik
erantzukizuna izaeraz objektiboa dela, hark jar lezakeen arretari buruzko
ezein balioespen saihestu egiten baita.
Aldi berean, hala ere, azpimarratzen da (AGEE 1985-XI-7, 1990-II-12, 991-XI11 eta 1995-X-13koak) kaltea zuzenean eragin duenak erruduna izan behar
duela. Mendekoaren errua eskatzeak hura 1.902. artikuluaren arabera
kondenatu ahal izateko egoera eman beharra dakar; horrela, nagusiaren errua
kontuan hartu gabe mendekoarena eskatuz, haren erantzukizuna bermatzen
duen norbait bihurtzen da enpresaria.
Dena den, 1.903. artikuluaren erantzukizuna egozteko, ez da eskatzen
mendekoa aurrez kondenatzea, enpresariaren erantzukizuna, dakigunez,
zuzena baita. Hala, enpresaria bakarrik demandatzen bada, prozesuan parte
hartu ez duenaren arreta gabezia ere aztertuko beharko da (ikusi, esate
baterako, AGEE 1995-III-11 eta 1996-II-12koak); hala eta guztiz, kontuan izan
mendekoaren erru hori balioesteko errua kuasiobjektibizatzeko ere aplikatuko
direla baliabideak: galda daitekeen arreta-maila handitzea eta frogatzeko zama
alderantzikatzea.
Gerta liteke arreta gabeziak inor ez seinalatzea, zerbitzu orokorreko
funtzionamendu akastunak sortu duelako kaltea; hori askotan gertatzen da
organizazio konplexuetan, esaterako, ospitaletan. Orduan, enpresa edo
organizazioaren titularra 1.903. IV. artikuluaren arabera kondenatzeko
eragozpenik ez da ikusten (hala ere, AGE 1988-V-5ekoak INSALUD erakundea
kondenatu zuen, bai 1.902. artikulua, bai 1.903. IV. artikulua oinarritzat
hartuz; erakunde bera erantzuletzat jo zuen AGE 1992-II-24koak ex 1.902.
art.; eta, AGE 1997-VI-24koan, Kataluniako Generalitatea kondenatu zen,
APJELko 41. eta 1.902. artikuluen arabera).
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Noski, legez erantzukizun objektiboa ezarri den eremuetan ez da beharrezkoa
izango mendekoaren errua egiaztatzea.
2.3.6. 1.904.I. artikuluko itzultze-akzioa
Xedapen horretan ezartzen denez, bere mendekoek eragindako kalteak
ordaintzen dituenak ordaindutakoa itzultzea eska diezaieke haiei. Enpresariari
erantzukizuna subjektiboki egozten zion hasierako ikuspegitik, aukera horrek
galdera argi bat sortzen du: aukeratzean edo zaintzean errua izateagatik
erantzule bada, zergatik lor dezake ordaindutakoa itzultzea? Bere portaera
kaltea eragin duen kausetako bat bada, mendekoari ordaintzea legokiokeen
zatia besterik ez lezake eskatu, baina ez guztia.
Egun egiten den interpretazio objektibotik abiatuz, errepikatzeko aukera
horrek zentzu handiagoa du: enpresariak errurik izan gabe ordaindu badu,
mendekoari ordaindutakoa itzultzea eska diezaioke. Horrek ez du baztertuko,
jakina, bera ere errudun izanik mendekoak ordaindu behar duena besterik ez
lortzeko aukera.
2.4. Hezte-zentroetako titularren erantzukizuna
2.4.1. Arazo orokorrak
1.903. artikuluak jasotzen dituenetatik, goi-mailakoa ez den irakaskuntzazentroen titular diren pertsonei edo entitateei buruzkoa da azken hipotesia;
horiek, adingabeko ikasleek zentroko irakasleen zaintzapean edo
jagoletzapean dauden denboraldian, eskolako nahiz eskolaz kanpoko ekintzak
eta jarduera osagarriak egitean eragindako kalte-galerez erantzungo dute.
Egun egiten den interpretazio objektibotik abiatuz, errepikatzeko aukera
horrek zentzu handiagoa du: enpresariak errurik izan gabe ordaindu badu,
mendekoari ordaindutakoa itzultzea eska diezaioke. Horrek ez du baztertuko,
jakina, bera ere errudun izanik, mendekoak ordaindu behar duena besterik ez
lortzeko aukera.
Horren arabera, beraz, erantzukizun horren eremutik kanpo geratzen dira goimailakoa ez den irakaskuntza-zentroan ikasle diren adindunak.
Lerroalde horrek orain duen idazketa urtarrilaren 7ko 1/1991 Legeak
ezarritako aldaketatik dator. Lege horrek, irakasleen eskakizunak jasoz, goimailakoa ez den irakaskuntza-zentroetako titularren erantzukizuna ezarri du
jatorrian arte eta ofizioen maisu eta zuzendarienaren ordez.
Dena den, araua erreformatu aurretik, jadanik zentroetako titularrak
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demandatu eta kondenatzen ziren, zenbaitetan, gainera, maisuak eta
irakasleak demandatu gabe (esaterako, AGE 1991-XII-3koa). Orain, berriz,
erantzukizun horrek badu oinarri berezia.
Arauaren azken lerroaldean jasotako errugabetze-aukera hipotesi horri
aplikatzen bazaio ere, pentsa liteke zentroko titularraren erantzukizuna
praktikan aurrez azaldutako hipotesietan aplikatzen den ikuspegi
objektibizatzaileak ere ukitzen duela (ikusi, hala ere, aurreko idazketaren
arabera, AGE 1990-XI-21ekoa).
Beste zerbait da ikustea ea zer nolako eragina duen ikaslearen portaerari
buruzko balioespenak zentroko titularraren erantzukizunaren gainean. Izan
ere, zibilki ikasleari ezer egozterik balego, portaeraz, erruduna izan behar du;
eta, ezer egozterik ez balego, portaeraz erruduntzat jotzeko moduan egon
behar luke baldin eta ezer egozteko egoeran egon izan balitz. Azken batean,
adierazi nahi dena da ustekabeko kasuetan zentroak ez lukeela erantzule izan
behar; ustekabeko kasuak hala izan beharko du, noski, ikaslearen
ikuspuntutik. Arrazoi beragatik, ikasleari ezer egozterik balego, beraren aurka
ere jar daiteke demanda. Bi ideia horiek jadanik argitu dira gurasoen
erantzukizuna azaldu denean.
Maisuen eta irakasleen portaerari buruz ezer adierazi beharrik ez dago 1.903.
artikuluaren eraginetarako, ikasleek zuzenean eragindako kalteez erantzun
beharra ezartzen baita. Beste gauza bat da sarritan adingabeak kaltea
eragiten duenean irakaslearen arretarik gabeko portaera ere egotea. Eta,
horrela bada, arazo interesgarri bat agertzen da; etorkizunean erabakiak
agertu arte, hainbat galderaren bidez, mahai gainean utziko da, besterik gabe:
irakasleak demandatu al daitezke 1.902. artikuluaren arabera?; xedapen
horren arabera, erru larria edo doloa dagoenean bakarrik demandatu al
daitezke (ex 1.904.II. art. argudioa)?; edo maisu eta irakasleen ondarea lotzeko
modu bakarra 1.904.II. artikuluko itzultze-akziotik datorrena dela jo behar al
da?.
Ikasleek eragindako kalteei buruzkoa da 1.903. artikuluaren bosgarren
lerroaldea, alegia, ikasleek jasandako kalteak ez ditu arauak aurreikusten
(baldin eta, jakina, kaltea eragin duena beste ikasle bat ez bada). Ikasleek
jasandako kalteen erantzule zentroko titularra izango da, 1.903.IV.
artikuluaren arabera (vid. AGEE 1990-XI-10 eta 1995-X-10ekoak).
Bukatzeko, zera argitu behar da: esandakoa irakaskuntza-zentro pribatuetan
aplikatuko da besterik ez; zentro publikoen erantzukizuna, berriz,
Administrazio Publiko eta Prozedura Administratibo Arruntari buruzko
Erregimen Juridikoaren Legeak ezarritakoaren argitan aztertu beharko da
(vid. infra III).
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2.4.2. Erantzukizuna esleitzen duten denboraldia eta jarduerak
Ikasleak zentroko irakasleen zaintzapean edo jagoletzapean dauden eta
eskolako nahiz eskolaz kanpoko ekintzak eta jarduera osagarriak egiten ari
diren aldia aipatzen du 1.903.v. artikuluak. Denbora-eremu bera izango da
kontuan kalteak ikasleek jasaten dituztenean ere (beren ikaskideek eragin ez
dituztenak, hain zuzen).
Beraz, zentroko titularrak erantzukizuna izango du eguneko eskolaldiak
irauten duen denbora osoan, garraioko -hura zentroak antolatzen badu-,
atsedenaldietako, otorduetako eta beste ezein jardueratako denbora barne
(DÍAZ ALABART). Eskolaldiko ordutegitik harantzago zabaltzen du erantzukizuna
AGE 1991-XII-3koak, baldin eta, irakaskuntza-zentroak ikasleenganako arreta
ordutegi horretatik kanpora ere luzatzen dela aditzera eman eta gurasoek edo
zaintzaileek hori uste izan badute; auzipean jarritako kasu horretan, ikasle
batek bere ikaskide bati kalteak eragin zizkion, eskolaldia bukatu ostean,
ikastetxeko patioan, irekita egoten baitzen aldi batean.
Lekuaren ikuspegitik, ez da ulertu behar erantzukizunaren eremua eskolako
instalazioetara mugatzen denik, noski; zentroak antolatutako edo
kontrolatutako jarduerak egiten diren toki hura izango da. Eguneko
eskolaldian ikasle batek eskolako instalazioetatik kanpo jasandako kalteen
erantzule egin zuen zentroa AGE 1994-XII-15ekoak; kasu horretan, adingabea,
klaseak bukatu ostean eta jangelara sartu aurretik, eskolatik irten zen (ez da
argi geratzen ea, berez, beste ikaskideek eragindako kaltea izan zen ala ez),
baina, hala balitz ere, irizpide bera aplikatu behar litzateke).
2.4.3. KZeko 1.904.II. artikuluko itzultze-akzioa
KZeko 1.904. artikuluko bigarren lerroaldeak, irakaskuntza-zentroetako
titularren alde, ordaindutakoa irakasleei galdatzeko aukera ezartzen du,
baldin eta, kaltea sortu duten zereginak betetzean, doloz edo erruz jokatu
badute. Atzera itzultzeko aukera horri buruz, 1.904.I. artikuluaren harian
esandakoa ekarri behar da berriz gogora (vid. supra, 2.3.6).
Bigarren lerroalde hori urtarrilaren 7ko 1/1991 Legeak eragindako
aldaketaren ondorioz jarri zen, eta erreforma horren ikuspegia erakusten du:
irakasleek ez dute, ex 1.903-V. art., beren ikasleek sortutako kalteez
erantzungo, erantzukizun hori zentroetako titularren gainean jartzen baita;
eta, horiek ordaindutakoa haiei atzera itzultzea eska diezaiekete, beren
portaeran (zerbait egitean edo ez egitean) doloa edo erru larria agertzen bada
bakarrik. Irizpide hori (erabat bidezkoa dela badirudi ere) eta aurreko
lerroaldean mendekoentzat ezarritakoa (berez babes txikiagoa ematen diena)
ez datoz bat.

386

2.5. 1.903. artikuluan sartzen diren hipotesien izaera irekia edo itxia.
Ibilgailuaren titularraren erantzukizuna
Aspaldiko eztabaidagai izan da ea 1.903. artikuluan aipatutako hipotesiak
izaeraz ereduzkoak diren ala zehatzak.
Inork ez du zalantzan jartzen ezen, norbaitek baldin eta zuzenean beste batek
eragindako kaltea aurreikusi edota ekidin bazezakeen, edo aurreikusteko
edota ekiditeko egoeran egon behar bazuen, orduan, hari erantzukizuna
egozteko eragozpenik ez dagoela. Hori gertatzen den heinean, beste kalteeragile bat litzateke eta, beraz, 1.902. artikuluaren arabera ere, erantzule
izango da.
Beraz, zer interes du 1.903. artikuluko erantzukizunean berak aipatu gabeko
subjektua beste norbaitek zuzenean eragindako kaltearen erantzule gisa
jartzeak?
Hitzez hitzeko esanahiak agertutako gako subjektiboan artikuluak aurreikusi
gabeko hipotesia bere eremuan sartzeak abantaila ekarriko lioke kaltea jasan
duenari, hierarkiazko edo mendetasunezko erlazioaren arabera norbaitek
aginduak eta argibideak emateko ahalmena duela egiaztatuz arretarik gabe
aritu dela joko bailitzateke (1.903.VI). Hipotesi horretan ere, erantzukizuna
posizio zehatz bat edukitzeagatik ezartzen da, hots, besteek egindako
zerbaitegatik erantzutea, alegia.
Noizbait, Espainiako Auzitegi Gorenak esplizituki esan du aipatutako
hipotesiak izaeraz ereduzkoak direla (AGEE 1976-II-23 eta 1994-VI-1ekoak),
baina iritzi hori bere erabakiaren oinarri bakartzat jarri gabe, aldi berean
beste norbaitek zuzenean eragindako kaltearen balizko erantzuleari 1.902.
artikuluaren arabera erantzukizuna bere erruagatik egotz dakiokeela uste izan
baitu.
Arauak egun duen espiritua kontuan izanda, badirudi posible dela hitzez hitz
jaso ez diren beste pertsonak eta erlazioak sartzea. Neurri batean hori egin da;
izan ere, enpresariaren erantzukizunaren aplikazio-eremua, mendekotasunerlazioa eta, horren ondorioz, subjektu erantzuleak malgutasunez
interpretatuz zabaldu da. Baina, era berean, 1.903. artikuluaren eremuan sar
daiteke, halaber, esate baterako, adopzio aurreko harreran norbait hartzen
duena (KZeko 173. bis art.), zenbaitetan egitatezko zaintzailea (vid. KPeko
118.1. art., lehen erregela, eta AGE 1984-IX-13koa) baita -eta inguruabarren
arabera- KZeko 287. artikuluko kuradorea ere (DÍAZ ALABART, azken kasu hori
kontu handiz aditzera ematen badu ere).
Beste norbaitek eragindako kaltea ordaintzeko obligazioa sorrarazten duen
hipotesi gisa, ibilgailuaren jabeak izan lezakeen erantzukizuna aipatzen da,
jabea ez den beste batek hura gidatzean sortutako kalteez erantzun beharra
izan bailezake. Jurisdikzio zibilean, erantzukizun hori ezarri zuten AGEE 1976II-2 eta 1988-IX-23koak, bietan ibilgailua lagatzean titularrak ere arretarik
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gabe jokatu zuela uste bada ere. Hori oinarritzat jarriz, lehen erabakiak uste
du 1.903. artikuluaz gain 1.902. artikulua ere aplika daitekeela; bigarrenean,
berriz, argudio juridiko hori ez da oso argi eman, erantzukizuna ez baita
zehazki eta esplizituki ez artikulu batetik ez bestetik bideratu. Bietan, hala
ere, ibilgailuaren jabearen eta hura ibiltzeko baimendunaren artean sortu den
kontratuzko erlazioa -1976ko epaian- edo kuasinegoziozko erlazioa -1988ko
epaian- aipatzen dira; horregatik pentsa daiteke bigarrenak ere lehenengoak
emandako oinarriak onartzen dituela.
Erabiltzeko baimena izateagatik bakarrik ez da oso zentzuzkoa pentsatzea
ibilgailuaren titularraren eta hura gidatzen duenaren artean mendetasunezko
erlazioa dagoela. Hala, Ibilgailu Motordunak Erabili eta Zirkulatzeagatik
sortutako Erantzukizun Zibilari buruzko Legeak gidari ez zen jabearen
erantzukizuna eta KZeko 1.903. artikuluan araututako erlazioetako bat egotea
lotzen ditu, 1.1.V. artikuluan.
Erantzukizuna egozteko, jabe edo, hala dagokionean, tresna edo mekanismo
arriskutsuaren edukitzaile izatea irizpidetzat hartzeko zailtasun berezirik ere
ez legoke. Lehenik, kasu horietan, autoa beste norbaitek -gidariak- arriskuz
erabiltzen duen tresna delako –hala, lehen aipatutako besteren egitateagatiko
erantzukizuna legoke-. Eta, batik bat, baliabide eta tresna horiek dituztenei
erantzukizun objektiboa esleitzeko printzipio orokorretik abiatu behar
litzatekeelako; oraingoz eta gure artean, printzipio hori ez da izaeraz orokorra
(vid. infra II).
Arazo hori KPeko 120.5. artikuluak arautu du esplizituki. Ezarri duenez,
ibilgailuaren titularrak, haren menpekoak edo ordezkariak, edo baimendutako
pertsonak hura erabiliz egindako delitu edo faltatik hirugarrenari sortutako
arriskuaz erantzungo du subsidiarioki. Legez kontrako zibiletik eta legez
kontrako penaletik sortutako erantzukizun zibilaren erregimena desberdina
izatea ulergaitza bada, are gehiago, legegileak oraindik ere bereizketa hori
sakontzea; hain zuzen ere, azaroaren 23ko 10/1995 Lege Organikoa, Kode
Penalari buruzkoa, eta azaroaren 8ko 30/1995 Legea, Aseguru Pribatuak
Antolatu eta Gainbegiratzeari buruzko Legea (IMEZEZLko 1.1. artikuluaren
bosgarren lerroaldea ezarri zuena) garaikideak izanik, bakoitzak irizpide guztiz
desberdinak jasotzen baititu.

II. ANIMALIEK ETA
ERANTZUKIZUNA

GAUZEK

SORTUTAKO

KALTEEN

1. Sarrera
Kode Zibilak, 1.905.-1.910. artikuluetan, jaberik edo edukitzailerik duten
animaliek edo gauzek eragindako kalteak aipatzen ditu. Legegileak ez du
eredu orokor bat ezarri jarduera arriskutsuen erantzukizuna arautzeko, ez eta
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gauzek eragindako kalteen erantzukizuna (jabearen erantzukizuna deritzona)
arautzeko ere; aitzitik, planteamendu kasuistikora jo du.
Berez, erantzukizun zibilari buruzko eskeman, kaltea sortzeko erabili den
bidea bat edo bestea izateak ez du batere garrantzirik: jabearen edo
edukitzailearen erruz gauzak edo animaliak kalterik eragingo balu, haiek
lirateke erantzule, 1.902. artikuluaren arabera. Baina, aipatutako arauen
edukiak, 1.902. artikuluak jatorrian zuen filosofiatik urruntzera egiten du.
Filosofia horren arabera, erantzukizuna egongo da errurik dagoenean eta erru
hori frogatzen bada; egun gauzatu den kuasiobjektibizatzearen ondorioz, galda
daitekeen arreta-maila areagotzeak errurik ez dela egon frogatzea oso zail
bihurtu da.
Hasierako testuinguru horretan, 1.905. eta hurrengo artikuluetako
erregimena, ikusiko denez, askoz ere zorrotzago agertzen da, errua dagoela
jotzen duten edo benetako erantzukizun objektiboa ezartzen duten hipotesiak
ezartzen direlako. Gaur egun, Kodeko erregimen orokorrean, ezer berria
bigarrenak bakarrik dira.
2. Animaliek sortutako kalteen erantzukizuna
2.1. Orokorki animaliek eragindako kalteak
Animalia baten edukitzaileari edo animaliaz baliatzen denari hark eragindako
kalteez erantzun beharra ezartzen dio 1.905. artikuluak, animaliak ihes egin
badio ere edo galdu egin bada ere. Aginduak zehazten duenez, kaltea
ezinbesteko kasuz edo jasan duenaren erruz gertatu bada bakarrik
desagertuko da erantzukizuna. Ezinbesteko kasuan edo biktimaren errua
dagoenean erantzukizuna baztertzeak zera esan nahi du: kasu horietan,
animaliak eragindako kaltea ezin zaiola egotzi edukitzaileari edo erabiltzaileari.
Jurisprudentzian aho batez onartu denez, hipotesi horretako erantzukizuna
objektiboa da, hau da, errurik egon den kontuan izan gabe ezartzen da (AGEE
1983-IV-28, 1986-I-28 eta 1995-VII-10ekoak).
Ustekabeko kasuari eta ezinbesteko kasuari, Kode Zibilean, konta ahalako
arauek ezartzen dizkiete efektu desberdinak, eta 1.905. artikulua horietako
bat da, lehen kasuan kalteaz erantzungo baita, baina bigarrenean, ez (AGE
1986-VI-28; LACRUZ). Agindu horren eraginetarako, ezinbesteko kasua zera
dela ulertu da: jabeak bere animaliarekiko duen jokaera eta moldaera
normaletik arrotza den gertaera (DE ÁNGEL; esate baterako, hirugarren batek
biolentziaz, zentzuz ezin aurreikusizkoa bazen, edo naturako fenomeno batek
kateak puskatzea).
Kaltetuaren aldetik ere errua egoteak ez du beti kaltea ez egoztea eta, beraz,
erantzukizunik ez esleitzea ekarriko (DÍEZ-PICAZO eta GULLÓN). Kasuko
inguruabarrak ikusi behar dira, eta horren arabera erabaki ea kaltea
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kaltetuari bakarrik egotzi behar zaion –hots, ezingo luke kalte-ordainik
eskatu-, edo, hark parte hartu arren, ea kaltea edukitzaileari ere egotzi behar
zaion; azken inguruabar hori emateak kalte-ordaina murriztea ekarriko du.
Erantzulea ez da animaliaren jabea, edukitzailea edo animaliaz baliatzen dena
baizik; beraz, animaliaren egitatezko aginpidea edo animalia erabiltzeko
interesa duena (DÍEZ-PICAZO eta GULLÓN). Noski, beste norbait (jabea, edukitza
zerbitzatzen duena, eta abar), erruzko portaera izan, eta kaltearen kausa izan
bada, horiek ere erantzungo dute 1.902. artikuluaren arabera.
2.2. Ehizakiak eragindako kalteak
Ehizako lursail baten jabeak, 1.906. artikuluaren arabera, ehizakiak inguruko
finketan sortutako kalteez erantzungo du, haiek ez ugaltzeko eginahalak egin
ez baditu, edo inguruko finka horien jabeei ehizakiarekin atzetik joatea
oztopatu badie.
Erantzukizuna eginahalak ez egiteagatik edo oztopoak jartzeagatik leporatzen
denez, pentsa liteke erruzko erantzukizuna dela (ALBALADEJO, DE ÁNGEL, DÍEZPICAZO eta GULLÓN; vid. ere, AGEE 1982-VII-14 eta 1987-V-17koak). Hala ere,
berez, erantzukizun subjektiboa litzateke, baldin eta, inguruabar horiek
agertzeaz gain, inguruabar horiek erruzko portaeraren ondorio izan eta
horregatik egotzi izan balitz. Egiazki, inguruabar horiek agertzeak agerian
utziko du gehienetan arretarik eza egon dela; horregatik, agindua ikuspegi
subjektibotik interpretatzen bada, zentzuzkoa da uste izatea erru-presuntzioa
ezartzen dela. Baina erantzukizuna izaeraz subjektiboa dela defendatzeak
errugabetzeko aukera onartzea ekartzen du, teorian behintzat (esate baterako,
pentsa jabea bahitzen dutela). Aitzitik, erantzukizuna 1.906. artikuluan
adierazitako egitatezko hipotesia gertatzeagatik bakarrik egozten bada,
erruzko erantzukizunaren mugak gainditzen dira jada.
Kodeko 1.906. artikuluaren ondoan, Ehiza Legeko (ELko) 33.1. artikuluak oso
bestelako irizpidea ezartzen du. Ehiza Legeak, argi eta garbi, erantzukizun
objektiboa jasotzen du; hala, ehizarako mugatutako lursailetik etorri den
ehizakiak sortutako kalteak egonik, aprobetxamendu zinegetikoaren titularrak
zuzenean dira horien erantzule (vid. ELko 6. art.), eta lursailaren jabeak,
subsidiarioki soilik.
Espainiako Auzitegi Gorenak, desberdintasun hori dela eta, 1.906. artikulua
derogatua dagoela aldarrikatu izan du (AGE 1985-V-27koa). Baina, beste
zenbaitetan, Kode Zibileko arauak ehizari buruzko araudi bereziarekin osatu
behar direla ere esan izan du (AGEE 1982-VII-18 eta 1983-V-17koak): irizpide
horren arabera, esan zen lehen epaian adierazi zen aprobetxamenduaren
titularrak erantzukizun zuzena zuela eta jabeak, subsidiarioa, eta,
bigarrenean, erantzukizuna objektiboa dela.
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Ezein aprobetxamendu zinegetikotatik (ehizako lursailetik) ateratako
ehizakiak sortutako kalteei ELko 33.1. artikuluak ezarritako erantzukizun
objektiboa aplikatzen zaiela uste bada, 1.906. artikuluan jasotako
erantzukizuna izaeraz subjektiboa edo objektiboa den eztabaidatzeak ez luke
jada garrantzirik izango. Hala ere, DÍEZ-PICAZOk eta GULLÓNek, Ehizari
buruzko Legea Exekutatzeko Erregelamenduaren 35.3. artikulua oinarritzat
hartuz, Ehizari buruzko Legean aurreikusitako erantzukizuna -ehizakiak
sortutako kalteei dagokienez- aprobetxamendu zinegetiko berezietan (ELko 8.2.
art.) bakarrik indarra izateko aukera proposatzen dute, aprobetxamendu
zinegetiko arruntak, zeinetan ehizatzea libre baita (ELko 9. art.), kanpoan
utziz.
3. Gauzek sortutako kalteen erantzukizuna
3.1. Hondatzeko zorian dagoen eraikinak sortutako kalteak
1.907. eta 1.909. artikuluek arautzen dute eraikinak hondatzeko zorian edo
hondatuta egotetik sortutako kalteen erantzukizuna. Lehenaren arabera,
hondatzea beharrezko konponketak ez egitearen ondorioz etorri bada,
eraikinaren jabea da erantzulea (vid. KZeko 389. art.). Eta, bigarrenaren
arabera, hondatzea eraikitzeko lanen akatsagatik sortu bada, kaltea jasan
duen hirugarrenak legez aurreikusitako denbora barruan bakarrik errepika
dezake arkitektoaren aurka edo, hala dagokionean, eraikitzailearen aurka.
Arau horietan, ez dira parekatu behar erortzear egotea eta eraikina osorik edo
zati batean suntsitzea edo lur jota geratzea; ezein aldaketa edo akats
hirugarrenari kaltea eragiteko nahikoa izan bada, erortzear egotetzat jo
daiteke. Eraikina, berriz, esanahi zabalean ulertu behar da, konstrukzio oro
barne hartuz (KZeko 389. art.).
Jabeak duen erantzukizunari buruzko eztabaida bat da ea erruzko
erantzukizuna den ala ez (lehen jarrera defendatzen dute AGE 1991-X-7koak,
ALBALADEJOk eta DE ÁNGELek; bigarrena, berriz, AGEE 1993-XI-10 eta 1992-VI30ekoek, LACRUZek, PUIG BRUTAUk eta ROCA TRÍASek). Arazo horri buruz, 1.906.
artikuluaren ildotik jadanik esandakoa ekarri behar da berriz hona:
beharrezko konponketak ez egitea ez da nahiko arrazoi egozten den
erantzukizuna subjektiboa dela defendatzeko, erantzukizuna izaeraz
subjektiboa izango baita hura egozten bada konponketak ez egite hori
portaera erruduna izateagatik. Konponketak ez egitea gehienetan, jabeak jarri
beharreko arreta ez jartzearen ondorioz izango da; alegia, agindua ikuspegi
subjektibotik interpretatuz, erru-presuntzioa ezarri dela defendatu behar da.
Baina, zenbait kasutan, arreta-eredu zorrotzena aplikatuta ere, ezingo da
argudiatu erruzko portaera egon dela: esate baterako, jabea bahitzen badute;
edo agerikoa ez den erortzear egotea, konstrukzioko eta ingurumeneko
inguruabarrak horrelakorik pentsarazteko arrazoirik eman gabe eta jabeak
eraikina adituz osatutako mantentze-talde bidez aldizka aztertzeko ohitura
izanik. Hipotesi horietan erantzukizuna dagoela esaten bada, beharrezko
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konponketak ez egitearen ondorioz bakarrik egozten da.
Erortzear egotea eraikitze-lanetako akatsen ondorioz eratorri bada,
arkitektoari eta eraikitzaileari erantzukizuna eskatzeko aukera egongo da,
obra bukatu eta jaso zenetik KZeko 1.591. artikuluak aurreikusten duen
hamar urteko epea iragan ez bada (obra enkargatu zuenarekiko eta,
jurisprudentziaren
arabera,
ondorengo
eskuratzaileekiko
dagoen
erantzukizuna arautzen du baldin eta eraikuntza-akatsik badago). Hala,
1.909. artikuluak aipatzen duen legezko epea arau horren bidez osatu behar
da. Aginduaren eremu subjektiboa ere zabaltzeak egokia dirudi, han sartzeko,
arkitekto eta eraikitzaileez gain, jurisprudentziak 1.591. artikuluaren eremura
ekarri dituen guztiak (sustatzaileak, arkitekto teknikoak, eta abar).
KZeko 1.907. artikuluak 1.909. artikuluko erantzukizuna baztertzen al du?
Horixe diote AGEE 1990-X-31 eta 1991-X-7koek, ulertu baitute ezen,
hondatuta egotea eraikuntzako lanen akatsek sortu badute, jabea ez dela
erantzule izango. Hala ere, guztiz bestelako iritzia ezarri dute, esplizituki edo
esan gabe, AGEE 1986-IV-25 eta 1993-IV-21ekoek. Eraikuntza-akatsak
edukitzeak ez luke oztopo izan behar jabeari erantzukizuna eskatzeko, jabeak
egoeraren berri badu edo izan behar bazuen: beste batzuek jabearen aurrean
eraikuntza-akatsez erantzun beharra izateak ez dio hari kenduko beharrezko
konponketak egin beharra. Bestalde, defendatzen bada 1.907. artikuluak
errurik badagoen edo ez dagoen kontuan izan gabe egozten duela
erantzukizuna, badirudi errurik izan gabe egoeraren berri ez jakiteak ez duela
hura erantzukizunetik askatuko.
3.2. KZeko 1.908. artikuluko kasuak: arriskutsuak edo kaltegarriak izan
daitezkeen ondasunek edota jarduerek sortutako kalteak
Jabeak erantzuteko obligazioa izango du, 1.908. artikuluaren arabera: 1. Jarri
beharreko arretaz zaindu ez diren makinak lehertzeaz, eta leku seguruan ipini
gabe zeudelako substantzia lehergarriak su hartzeaz. 2. Pertsonentzat edo
ondasunetarako kaltegarriak diren neurriz gaineko keez. 3. Jendea igarotzen
den tokian jarritako zuhaitzak erortzeaz, baldin eta ezinbesteko kasuaren
ondorioz erortzen ez badira. 4. Materia kutsakorrak biltzen dituzten biltegien
jarioez, dauden lekura egokitzeko beharrezko arduraz eraiki ez badira.
Kasuen multzo horretan, hainbat hipotesi jasotzen dira, baina, 3. zenbakian
adierazitakoa kenduta, gainerakoek badute zerbait komunean: berez,
arriskutsuak edo kaltegarriak izan daitezkeen ondasunak edota jarduerak
dira. Sarritan, beti horrela izango ez bada ere, ondasun eta jarduera horiek
industria-ustiategira lotuta egongo dira.
Legegileak, erantzukizuna egozteko, ez du irizpide bera erabili: hipotesi
batzuetan (2.ean eta 3.ean), errua ez da kontuan hartzen –1.908.2. artikuluari
buruz, AGEE 1993-III-15 eta 1993-V-24koak, eta 1.908.3. artikuluari buruz,
AGE 1998-III-17koa-; besteetan (1.an eta 4.ean), kaltea ordaintzeko obligazioa
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ezartzeko betekizuna da errua (legegilea, hura susmatzetik abiatu zela pentsa
badaiteke ere).
Hain zuzen, 1.908.2. artikulua inmisioei (ohizko tolerantzia gaindituz, besteren
jabetzan eragina izateari) aurre egin eta horietaz babesteko baliabideak eta
efektuak, eta, oro har, auzotarren arteko erlazioei buruzko erregimena
zehazteko erabiltzen den aginduetako bat da (vid. KZeko 590. art eta
hurrengoa).
Bukatzeko, 1.909. artikulua 1.908. artikuluko hipotesiei aplikagarri zaien
erabakitzeko, begiratu aurreko epigrafean adierazitakoari. AGE 1993-III15ekoak han azaldutako irizpidea -alegia, 1.909. artikuluko erantzukizunak
ez dituela 1.907. eta 1.908. artikuluetan jasotakoak baztertzen baldin eta
horiek objektiboak badira- aplikatzen du 1.908.2. artikuluko hipotesian.
3.3. Etxetik jaurtitako edo eroritako gauzek eragindako kalteak
1.910. artikuluak etxe batean edo etxeko zati batean bizi den familiako buruari
egozten dio etxe horretatik jaurtitako edo eroritako gauzek eragindako kalteen
erantzukizuna. Erantzukizun hori, jurisprudentziaren (AGEE 1993-IV-20 eta
1993-VI-26koak) eta doktrinan gehiengoaren (vid., denen ordez, ALBALADEJO
eta DÍEZ-PICAZO eta GULLÓN) iritziz, izaeraz, objektiboa da.
Familiako burua honela definitzen du AGE 1993-IV-20koak: etxean egoteko
titulua ezein izanda ere, han pertsona “nagusi” moduan bizi dena, berekin bizi
diren beste batzuekin batera familia edo beste modu bateko talde bat osatuz.
Noski, definizio hori kasu bakoitzeko inguruabarren arabera moldatu beharko
da: normalean, familiaguneetan, familiako bi buru egongo dira; familia osatzen
ez duten taldeetan, gehienetan behintzat, heldu guztiak izango dira pertsona
nagusi; hipotesia ez da mugatu behar, esanahi hertsian, etxebizitzetara
bakarrik; eta abar.
Eraikinaren zati diren gauzek eragindako kalteak ez dira 1.910. artikuluaren
eremura ekarri behar, 1.907. artikuluaren esparrura baizik (DE ÁNGEL eta
DÍEZ-PICAZO eta GULLÓN). Jurisprudentziak onartu duenez, 1.910. artikuluaren
eraginetarako, ura ere gauza da (AGEE 1984-IV-12, 1993-IV-20 eta 1993-VI20koak). Dena den, azken bi epai horien kasuetan gertatu zen bezala, ura
hoditeria pitzatzearen ondorioz erori bazen, egokiagoa litzateke kasua 1.907.
artikuluaren argitan aztertzea. Horrek badu garrantzirik; izan ere, 1.907.
artikuluak jabea egiten du erantzule (hala dagokionean eta 1.902.
artikuluaren arabera, familiako burua ere jabea ez denean erantzule egiteko
aukera kendu gabe).
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III. ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN ERANTZUKIZUNA
Konstituzioko 106.2. artikuluarekin bat etorriz, Administrazio Publikoen eta
Prozedura Administratibo Arruntaren Erregimena Juridikoari buruzko Legeak,
bere 139. artikuluan eta hurrengoetan, Administrazio Publikoen, han agintea
dutenen eta bere zerbitzura dauden gainerako pertsonen erantzukizuna
arautzen du.Oraindik ere, duela lau hamarkada ezarritako printzipio hau da
araudi horren ardatz nagusia: zerbitzu publikoak zuzen edo oker
funtzionatzearen ondorioz kalterik jasaten badute partikularrek, eta baldin eta
ezinbesteko kasurik ez bada egon, Administrazio Publikoari kalte-ordaina
eskatzeko eskubidea dute (139. art.).
Lege horrek jurisdikzio-batasuna ezartzen du, alegia, Administrazioaren aurka
erantzukizuna eskatuz hasitako prozedura oroz arduratzeko eskuduntza
administrazio-auzien jurisdikzioak du, kontuan izan gabe zerbitzu publikoak
zuzen edo oker funtzionatzearen ondorioz edo zuzenbide pribatuko erlazioen
eraginez sortu den kaltea [vid. JKALko 2.e) art., martxoaren 26ko 429/1993
Errege Dekretuaren hitzaurrea, eta Errege Dekretu horrek Ondarezko
Erantzukizunaren alorrean Administrazio Publikoetako Prozedurak arautzeko
onartutako Erregelamenduaren 1.2 eta 2. art.]. Bestalde, ezbaian dago
zuzenbide pribatuko erlazioetan sortutako kalteak erreklamatzeko zein
erregelamendu substantibo kontuan izan behar den erabakitzea; hala,
batzuen ustez (BLASCO ESTEVE eta LEGUINA), kasu horietan ere, erantzukizun
objektiboa ezartzen duten PAEJLko arauak aplikatu behar dira, eta, beste
batzuen iritziz, arau zibilak aplikatu behar dira (FERNÁNDEZ eta PANTALEÓN).
Halaber, ezbaian dagoen beste zerbait da ea Administrazioak bere zerbitzuetan
duen pertsona jurisdikzio zibilaren aurrean zuzenean demandatua izan
daitekeen ala ez –noski, pertsona horrek kaltea zerbitzuaren alorrean sortu
badu-. Badirudi erantzun desberdinetara bideratzen direla, batetik, 145.1. art.
(aditzera ematen baitu Administrazioak bakarrik erantzungo duela, zerbitzu
emailea doloz edo erru larriz aritu bada bere aurka errepikatzeko aukera
kendu gabe) eta, bestetik, 146. art. (Administrazioak bere zerbitzura dituen
langileen erantzukizun zibil eta penala dagokion legerian aurreikusitakoaren
arabera galdatuko dela ezartzen baitu; vid. KPeko 121. art.). Legegileak
emandako azken arauen ondorioz, jurisdikzio zibilean, Administrazioaren
erantzukizun zibilari buruz jarraitzen zen irizpidea aldatu beharra egon da;
irizpide horren arabera, Administrazioari erantzukizuna eskatzeko demandak
jurisdikzio zibilak epaitu behar zituela ezartzen zen. Jarrera hori defendatzeko
argudioak hauek ziren: administrazioarekin batera beste partikular bat
demandatzen bazen, jurisdikzio zibilak auzia aztertzeko vis atractiva zuela
(esaterako, AGEE 1994-V-18, 1994-VI-20 eta 1996-V-26koak); eta zerbitzu
publikoak ez baina zuzenbide pribatuko erlazioak zirela (beste gaietan alegatu
bada ere, batik bat osasunaren gaineko zerbitzu publikoetan sortutako kalteei
buruzko demanda ugaritan erabilitako argudioa izan da; vid., oro har, AGEE
1994-II-8, 1994-V-17, 1994-VI-8 eta 1995-III-24koak). Orain, berriz, auzi
guztiak jurisdikzio bakarrean biltzen dituen sistema ezarriz geroztik, argudio
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horiek ezin dira erabili (vid. AGE 1998-III-3koa; epaiak berak adierazi duenez,
aurreko araudiarekin epaitzen ari diren auziak oraindik ere badaude).
Justizia Administrazioaren funtzionamenduaz Estatuak duen ondarezko
erantzukizunari dagokionez, PAEJLko 139.4. artikuluak Botere Judizialari
buruzko Lege Organikora (BJLOra) igortzen du. Lege horrek, azaltzen ari garen
gaia 292-297. artikuluetan arautu, eta, printzipio orokor moduan, zera
ezartzen du: judizioko errakuntzaren eta Justizia Administrazioaren
funtzionamendu okerraren ondorioz ezein ondasun edo eskubide kaltetu bada,
kaltetu orok Estatuari kalte-ordaina eskatzeko eskubidea izango du, baldin eta
ezinbesteko kasuz gertatu ez bada (BJLOko 292.1. art.). Epaileei eta
magistratuei, beren zereginetan, doloz edo erruz aritu izatetik sortzen zaien
erantzukizun zibilari buruz, vid. BJLOko 411.-413. art.

IV. BESTE ERANTZUKIZUN- ERAENTZA ERREGELAMENDU
BEREZIAK
1. Abiapuntua
Erantzukizun zibilari buruzko erregelamendu edo hipotesi bereziak esan nahi
du hainbat jardueraren eremuan edo alor zehatzetan aparteko araudia ezarri
dela. Berezi adjektiboak elkarri lotuta dauden bi inguruabarrei erantzuten die:
batetik, araudiak lege berezietan jaso dira, beraz, Kode zibiletik kanpo; eta,
bestetik, kaltea ordaintzeko obligazioa sortzeko oinarriak, Kodeak eskatzen
dituenak ez eta beste batzuk dira (horren adierazgarri, ia beti, erantzukizun
horiek, izaeraz, objektiboak dira).
2.
Motordun
erantzukizuna

ibilgailuek

zirkulatzean

sortutako

kalteen

Ibilgailu Motordunak Erabiltzetik eta Zirkulatzeagatik sortutako Erantzukizun
Zibilari eta Aseguruari buruzko Legeko (IMEZEZLko) 1. artikuluak ezartzen du
ibilgailu motordunaren gidaria hura gidatzearen ondorioz sortutako
arriskuagatik zirkulazioan pertsonei edo gauzei eragindako kalteen erantzule
dela.
Kaltea pertsonei eragin bazaie (bizitza edo osotasun fisikoa kaltetzeak
sortutako kalte ondarezkoa edo morala), erantzukizuna izaeraz objektiboa da.
Kasu honetan bakarrik ez da erantzukizunik egongo: kaltea kaltetuaren
portaerari eta ez beste ezeri edo gidatzearekin nahiz ibilgailuaren
funtzionamenduarekin zerikusirik ez duen ezinbesteko kasuari egotz
badakioke; ibilgailuaren akatsak edo haren pieza edo mekanismo bat haustea
edo horiek kale egitea ez dira ezinbesteko kasuak (1.II. art.).
Ondasunak kaltetu badira, KZeko 1.902. artikuluak edo Kode Penalak
ezarritakoa aplikatuko da (1.III. art.).
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Kaltetua bere portaera dela medio ‘kausakide’ izan baina kaltea ezin bazaio
berari bakarrik egotzi, erantzukizuna moderatu egin beharko da (4.IV. art.).
Aurreko kapituluan azaldu denez (vid. III, 5.3), kaltetuak pertsonak izan
badira, kaltearen balioa edo ordaina Legeak berak ezartzen du: legez finkatzen
da sortutako kalte moralaren eta materialaren zenbatekoa, beti ezarriko baita,
asegururik dagoen ala ez eta nahitaezko aseguruaren mugak zein diren
kontuan izan gabe (1.2. art. eta Eranskina). Baremo horiek ez dira aplikatuko
kalteak dolozko delituz sortu badira (Eranskineko lehen puntua, 1), eta
gauzen gaineko kalteak ez dituzte harrapatzen.
Ibilgailu motordunaren jabeak bere erantzukizun zibila gutxienik ere
nahitaezko aseguratzeak eskatutako kopuruan estaltzeko asegurua egiteko
obligazioa du. Hala eta guztiz ere, asegurua egiteko interesa duen beste
norbaitek ere har dezake asegurua (2.1. art.). Nahitaezko aseguruak gehienez
estaliko duen zenbatekoa erregelamenduz ezarritako arauen arabera
mugatuko da (4.2. art.). Nahitaez asegurua egin eta horren eremuan kaltea
ordaintzeari buruz, ikusi, halaber, Ibilgailu Motordunak Erabiltzetik eta
Zirkulatzetik sortutako Erantzukizun Zibilaren Aseguruari buruzko
Erregelamendua, nahitaez egin beharrekoa.
Ezarritako kalte-ordainak nahitaezko aseguruak estaltzen duen gehienezko
zenbatekoa gainditzen badu, gainerako hori borondatezko aseguruaren edo
erantzulearen kontura joango da (vid. 4.2.II. art.).
3. Produktu akastunek sortutako kalteen erantzukizuna
Produktu Akastunek eragindako kalteen Erantzukizun Zibilari buruzko
Legeak (PAEZLak) arautzen du gai hau; lege horrek 85/374/CEE Direktiba,
uztailaren 25ekoa, egokitu du Espainiar estatuko zuzenbidera.
Babesten dituen subjektuak, oro har, produktu akastunek kaltetutakoak dira,
kontsumitzaileak diren ala ez zorrozki kontuan izan gabe. Baina, berezitasunprintzipioak aditzera emango lukeena saihestuz, araudia ez da baztertzailea;
Direktibako 13. artikuluarekin bat etorriz, PAEZLko 15. artikuluak zera dio:
legeak ematen dituen eskubideak ez ditu baztertzen kaltetuak, fabrikatzaileinportatzaileak edo beste norbaitek duen kontratuzko edo kontratuz kanpoko
erantzukizunaren ondorioz izan ditzakeen beste eskubideak. Hala, PAEZLak
aipatutako produktuek eragindako kaltearen biktimak aukeratu dezake kalteordaina erantzukizun horri buruzko sistema berriaren edo erantzukizunari
buruzko ohiko arauen arabera erreklamatzea. Dena den, ikusiko denez,
erantzukizunaz salbuesteko Legean aurreikusitako kasuetan (vid. 6. art.), eta
kalteak moralak direnean, azken arau horietara jo beharko du kaltetuak.
Legearen eraginetarako, ondasun higigarri oro produktua da, kontuan izan
gabe beste ondasun higigarri edo higiezin batean txertatua dagoen ala ez;
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salbuespenez, honako hauek ez dira produktutzat hartzen: nekazaritzako eta
abeltzaintzako lehengaiak, eta ehizakiak nahiz arrantzakiak inolako
eraldaketarik jasan ez badute; era berean, produktutzat hartzen dira gasa eta
elektrizitatea (2. art.).
Akatsari ematen zaion esanahia zabala eta malgua da (PARRA). Produktua
akastuna da berez espero litekeen segurtasunik ez badu, kontuan izanda
ondorengo inguruabar guztiak eta, batik bat, nola erakutsi den, nolako
erabilera aurreikus daitekeen eta zirkulazioan noiz jarri zen. Edonola ere,
produktu batek, serie bereko gainerakoek normalean duten segurtasunik ez
badu, berez, akastuna da. Eta ezin da, besterik gabe, produktu bat akastuna
dela esan zirkulazioan jarri eta gero hobetuta merkaturatzeagatik bakarrik (3.
art.).
Subjektu erantzuleak fabrikatzaileak eta inportatzaileak dira (1. eta 4.1 eta 2.
art.). Subjektuen eremu hori, zenbait inguruabarren arabera, zabaldu daiteke
eta hornitzailea ere sartu (4.3. art., eta xedapen gehigarri bakarra). Kalte
beraren erantzule hainbat pertsona badira, solidarioki dira erantzuleak (7.
art.; vid. ere, 12.1. art.).
Ezarritako erantzukizuna, izaeraz, objektiboa da, baina kaltetuak frogatu
beharko ditu akatsa, kaltea eta kausalitatezko erlazioa (5. art.).
Fabrikatzaileak edo inportatzaileak, erantzukizunetik salbuesteko, frogatu
beharko dute (6. art.): produktua ez dutela zirkulazioan jarri; inguruabarrak
kontuan izanda jo daitekeela produktuak zirkulazioan jarri zutenean ez zuela
akatsik; produktua ez zela fabrikatu saltzeko edo helburu ekonomikoa duen
beste ezertarako zabaldu, eta ez zela fabrikatu, inportatu, eman edo zabaldu
profesio- edo merkataritza-jardueraren eremuan; produktua indarrean zeuden
nahitaezko arauak betez egin zelako sortu dela akatsa; edo produktua
zirkulazioan jarri zen uneko ezagutza zientifiko eta teknikoen arabera ezin zela
jakin akatsa zegoenik (kausa hori ezingo da alegatu sendagaien, elikagaien
edo gizakiek kontsumitzeko zabaldu diren elikadura-produktuen kasuan).
Erantzukizuna murriztuta edo, agian, kenduta gerta daiteke baldin eta
kaltetuak edo beste norbaitek, zibilki horren jardueraz erantzunez gero, hura
kaltearen kausakide izan bada (9. art.). Aldiz, kaltea sortzen parte hartu
duena hirugarren bat izan bada, erantzukizun osoa fabrikatzaileari edo
hornitzaileari egotziko zaio, gero horiek haren aurka joateko duten aukera
kendu gabe (8. art.).
Kalteari dagokionez (10. art.), PAELaren babesean, izaeraz ondarezkoak diren
kalteak ordainduko dira (vid. 10.2. art.), heriotzak eta gorputzeko lesioak
eragin baditu edo gauzen gainekoak badira (baina produktu akastuna ez da
ordainduko). Gauzei eragindako kalteen gainean, hirurogeita bost mila
pezetako frankizia dago. Heriotzak eta lesioak akats bera duten produktu
berdinek eragin badituzte, kalteen ordaina mugatua dago: hamar mila eta
bostehun milioi pezeta (11. art.).
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Akzioa egikaritzeko epeak hiru urtera preskribatuko du (12. art.). Eta
kaltetuari aitortutako eskubideak produktua zirkulazioan jarri zenetik hamar
urtera iraungiko dira.
4. Aire-nabigazioan sortutako kalteen erantzukizuna
Aire Nabigazioari buruzko Legeak (ANLak) izaeraz objektiboa den erantzukizunsistema ezartzen du (vid. 120. art.), honako honetaz erantzuteko:
1. Aireontziaren barruan, haren joeraz edo ontziratze nahiz
lehorreratzearen ondorioz bidaiariek jasandako kalteez (115.I eta II. art.).
ANLaren eraginetarako, AGE 1987-VII-17koak, berriz, erabaki du
kirolerako erabiltzen den aireontzian doazenak ez direla bidaiari .
2. Enpresari entregatuz geroztik hartzailearen eskura jarri arte
merkantziek edo ekipajeek jasandako kalteez (vid. 115.III. art.).
3. Aireontziak, airean nahiz lurrean dagoela, edo hari askatu edo
handik jaurtitako zerbaitek lurrean dauden pertsonei eta gauzei
eragindako kalteez (119.I. art.) –atzerriko aireontziek lurrean daudela
hirugarrenei eragindako kalteei Erromako Hitzarmena, 1952ko urriaren
7koa, aplikatu behar zaie-. Dena den, AGEE 1968-IV-3 eta 1976-I14koak uste dutenez, baimendutako produktu-jaurtitzea aireontzitik
egin bada, ANLa ez da aplikatuko (kasu bietan, fumigatzetik sortutako
kalteak epaitu eta erantzukizunari buruzko xedapen orokorretara
bideratu ziren).
Kasu honetan, izaeraz objektiboa den erantzukizuna ezartzen bada ere, kalteordainaren quantum delakoa mugatu egiten da (117, 118 eta 119. art.). Baina,
baldin eta garraiolariak edo bidaia-antolatzaileak, edo beren mendekoek doloz
edo erru larriz jokatu badute, muga kuantitatibo hura ez da kontuan izango;
frogatu egin beharko da doloa edo erru larria egon dela eta, hala dagokionean,
mendekoek haiei emandako funtzioak egiten ari zirela (121. art.).
Aire-nabigazioak berez sortzen duen arriskua dela eta, eremu horretan ere,
nahitaezko asegurua egin beharra ezarri da (vid. 126. eta 127. art.).
Legean aurreikusitako kalte-ordainak galdatzeko, sei hilabeteko preskripzioepea ezarri da, kaltea gertatu zenetik kontatzen hasita (124. art.). Baina, AGE
1988-VI-10ekoak ñabartu duenez, epe horren mende egongo dira
erantzukizun objektibora lotutako kalte-ordainak bakarrik.
5. Kalte nuklearren erantzukizuna
Energia Nuklearrari buruzko Legeak, 45. artikuluan, zera agintzen du:
Materiala erradioaktiboz lan egin edo hura sortzen duen edo erradiazio
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ionizatzaileak sor ditzakeen gailuren bat duen instalazioaren ustiatzaileak kalte
nuklearrez erantzungo du. Erantzukizun hori objektiboa izanik, Lege honetan
adierazitako estaldura-mugak ezarritako zenbatekoak mugatuko du.
Arauak erantzukizun horren ezaugarri adierazgarrienak islatzen ditu, errua
erabat alde batera utziz, eta legez ezarritako mugaraino bakarrik iritsiko da
(ENLko 57. art. eta Arrisku Nuklearrak estaltzeari buruzko Erregelamenduko,
ANEko 16. art.).
Legeria berezian oinarritutako erantzukizuna baztertu egiten da ENLko 45. eta
ANEko 4. artikuluetan adierazitako kasuetan. Baina, hala dagokionean,
erantzukizunari buruzko arau orokorren edo beste berezien arabera eska
daiteke horien kalte-ordaina.
Kalteak ordaintzea bermatzeko, ENLko 45. artikuluak estaldura ezartzeko
obligazioa finkatzen du. Estaldura hori erantzukizun zibilari buruzko
asegurua izan daiteke (vid. ANEko 35 eta hurrengo artikuluak), edo ENLko 56.
artikuluan aurreikusitako beste berme bat.
ENLaren

arabera, erantzukizuna galdatzeko akzioa hamar urteren buruan
kalteak berehalakoak badira egikaritu beharko da, eta hogei urteren buruan,
kalteak geroratuak badira (ENLko 67. art.); berehalako kalteei eta kalte
geroratuei buruz, vid. ENLko 46. art.
6. Ehizatik sortutako kalteen erantzukizuna
Ehizari buruzko Legearen (ELaren) 33. artikuluak, ehizakiak nahiz
ehizatzeak sortutako kalteen gaineko erantzukizuna arautzen du.
Lehenengoei buruz, ikusi supra II, 2.2 puntuan azaldutakoa. Bigarrenei
buruz berriz, Legeko 33.5. artikuluak kaltea ordaintzeko obligazioa ezartzen
dio ehiztari orori, baldin eta egitatea kaltetuaren erruz nahiz arreta gabeziaz
edo ezinbesteko kasuz gertatu ez bada; armekin egiten den ehizan,
pertsonari eragindako kaltearen egilea nor den jakin ezin bada, ehizataldeko kide guztiek erantzungo dute kalteaz.
Azken erantzukizun hori estaltzeko, ELko 52. artikuluak asegurua egiteko
obligazioa ezartzen du (vid. Ehiztariaren Erantzukizun Zibilaren gaineko
Aseguruari buruzko Erregelamendua).
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