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B
i dira herri baten norta-
sun adierazle garrantzi-
tsuenak: alde batetik,
hizkuntza; bestetik, zu-

zenbidea. Alegia, familia eta gi-
zartea antolatzeko sortzen den
sistema berezia». Modu horretan
nabarmendu du Gontzal Aizpu-
rua abokatuak zuzenbide zibilari
eustearen garrantzia. Bizkaiko
Abokatuen Bazkuneko Gobernu
Batzordeko eta Foru Zuzenbide
Zibileko Batzordeko kide da. Eus-
kal Herrian, jatorrizko zuzenbi-
dea indartsuen gorde duten he-
rrialde historikoetako bat da Biz-
kaia. Hala, bi zuzenbide zibil ditu:

zuzenbide zibil orokorra —Espai-
niakoa— eta Bizkaiko foru zuzen-
bide zibila. 

Auzotasunaren arabera —non-
goa den aintzat hartuta, alegia—,
kode zibil bat edo bestea ezartzen
zaio bizkaitar bakoitzari. Bizkai-
tar guztiak dira forudunak, hiri-
bilduetakoak eta Urduñakoak
izan ezik; eta leku horietan ere ba-
daude salbuespenak. Horren on-
dorioz, ezberdinak izan daitezke,
adibidez, bizkaitar forudun batek
eta bizkaitar forugabe batek seni-
partea uzterakoan izango dituz-
ten eskubide eta betebeharrak.
Hona hemen bi zuzenbideon arte-
ko ezberdintasunik nabarmene-
nak.

1. Tronkalekotasuna
Bizkaiko foru zuzenbidearen
ezaugarririk adierazgarrieneta-
koa da. Zuzenbide zibil oroko-
rrak, ordea, ez du halakorik. «Ja-
betzak zeukan izaeraren arabera
—kolektiboa eta ez indibidualis-
ta—, ondasun batzuk familiari lo-
tuta daude; familiarenak dira, eta
familian jarraitu behar dute».
Tronkalekotasun horrek oinor-
dekotzari eragiten dio, testamen-
tu bidezkoan eta testamenturik
bakoan; baina baita eskualdake-
tetan ere. Tronkaleko senide ba-
tzuek ondasunok eskuratzeko es-
kubidea dute, tronkalekoak ez di-
ren beste senide batzuen

aurretik; ezkontidearen aurretik,
esaterako.

Foru zuzenbide zibilaren men-
deko herri batean higiezin bat
duenaren adibidea jarri du Aizpu-
ruak. «Ondasun hori aurretik ba-
datorkit, familiarena izandakoa
bada, derrigorrez nire familiakoei
utzi behar diet, nahiz eta, seme-
alabarik izan ez dugunez, testa-
mentuak esan alargunari utzi dio-
dala». Kasu horretan, senideok
testamentua deuseztatzeko eska-
tu, eta ondasunaren jabe egin dai-
tezke. 

Eskualdaketetan ere beste ho-
rrenbeste gertatzen da. Erosteko,
lehentasuna dute tronkalekota-
sunaren parte diren senideek,

eta, saldu aurretik, asmo horien
berri eman behar zaie, notario bi-
dez. Jakinarazpenik egin gabe, se-
nideek eskubidea dute saleroske-
ta hori deuseztatu eta bidezko ta-
sazio prezioan eskuratzeko.
«Egun, bada salbuespen bat: hiri
lur diren guneetan eta hirigintza
planaren arabera hiri lur bihur-
tuko diren guneetan, ez dago le-
hentasun eskubiderik». 

2. Oinordekotza
Foru zuzenbide zibila ezartzen
zaien bizkaitarrek, oinordekotza
antolatzerakoan behartuta dau-
de ondorengoei ondasunen lau
bosten uztera. Zuzenbide zibil

Bizkaian, bi zuzenbide zibil daude indarrean: foruetatik datorren
foru zuzenbide zibila eta Espainiako zuzenbide zibil orokorra.
Eskubide eta betebehar ezberdinak aitortzen ditu bakoitzak.

Lurralde bakarra,
bi auzotasun

Bizkaiko Foru Zaharraren lehen eskuizkribua ezkerretara, eta Foru Berriaren azala eskumatara. HITZA

ZuzenbideaDBizkaiko foru zuzenbide zibila

%60
pBizkaitar forudunak.Bizkaitarren
%60 forudunak dira; alegia,Bizkaiko fo-
ru zuzenbide zibila aplikatzen zaie.Gai-
nerako %40ak,berriz,forugabeak dira,
eta zuzenbide zibil orokorra aplikatzen
zaie.Araban ere,Laudio eta Aramaion,
Bizkaiko foru zuzenbidea darabilte.

Ohituretan oinarritutakoa
arautzen du foru zuzenbideak
Nahiz eta legez zuzenbide zibil osoa
arautzeko aukera izan, Bizkaiko foru
zuzenbideak ohituretan oinarritutako
erakundeak baino ez ditu arautzen:
oinordekotzak, ezkontzaren ondasunen
jaurpidea, tronkalekotasuna eta bide
zorrak, batez ere. Zuzenbide orokorrak
arautzen ditu gainerako erakundeak.

13
pZuzenbide zibil orokorreko herriak.
Herriotako lur eremu batzuetan ezartzen
da zuzenbide zibil orokorra: Balmaseda,
Urduña, Bilbo, Otxandio, Portugalete, Er-
mua, Ondarroa, Durango, Plentzia, Ber-
meo, Gernika, Lekeitio eta Lanestosan.
Bizkaiko jaun-andreek sortu zituzten. Maria Diaz Harokoa, Bizkaiko andrea. HITZA
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Aizpuruaren esanetan, hain-
bat helburu ditu. Batez ere, ez-
kontidea babestea tronkalekota-
sunak eragin diezazkiokeen kal-
teetatik. Hala, adibidez, gerta
daiteke alargunak bizileku duen
etxea utzi behar izatea, tronkale-
kotasunaren izenean. Eskuorde-
tza bidezko testamentuari esker,
halakoak saihestuko lituzkete.

Horrez gain, oinordekoen seni-
partea hobeto banatzea ere lortu
nahi da. «Hil denak testamentua
egin zenean baino informazio
gehiago du alargunak. Adibidez,
seme-alabetako batek besteek
baino behar gehiago izan badu,
ondare gehiago uzteko aukera
izango luke, edo etxeko ustiate-
giaz arduratzen hasi denari ustia-
tegiaren jabegoa uztekoa».

4. Oinordetza itunak
Ondasunen jabeak, bizi den bitar-
tean, bana ditzake jarauspena,
senipartea eta ondasun zehatzak
derrigorrezko oinordekoen arte-
an, onuradunekin hartutako
kontraprestazio akordio baten
arabera —adibidez, bizi den bitar-
tean ondasun horien gozamena
izatea—. Zuzenbide zibil oroko-
rrean debekatuta dago halako-
rik. Debekatuta daude, era bere-
an, elkarreko testamentuak.
Dena den, azken horiek —testa-
mentua elkarrekin egitea—, ez
dira asko erabiltzen foru zuzenbi-
de zibilean. 

5. Foru komunikazioa
Bizkaiko foru zuzenbideak jaso-
tzen duen ezkontzaren ondasun
jaurpidea da. Bikote bat ezkondu
edo izatezko bikote egiten bada,
eurek erabakitzen dute ondasu-
nak nola erregulatu. Ezer itundu
ezean, bizkaitar forudunei foru
komunikazioa ezarriko zaie. Ale-
gia, ondasun guztiak, bienak, ba-
tak zein besteak ekarritakoak,
bienak izango dira.

Erregimen horrek oinordeko-
tzarekin dauka lotura. «Alarguna
bien seme-alabekin geratzen de-
nean aplikatzen da foru komuni-
kazioa; ondasunak erdibitu egi-
ten dira: erdia, alargunarentzat;
beste erdia, seme-alabentzat».
Gainera, normalean, eskuorde-
tza bidezko testamentua eginda
izan ohi dutenez, seme-alaben
esku geratu den erdi horren goza-
mena ere alargunak izango luke.

I. Maruri Bilbao Bilbo

B
izkai osoan, foru zuzen-
bide zibila egon da inda-
rrean, betidanik. Baita
1452an Batzar Nagusiek

Bizkaiko Foru Zaharra idatzi au-
rretik ere. Baina, XII. mendean,
hiribilduak sortzen hasi ziren, eta
Bizkaiko jaun eta andreek aparte-
ko foru bat ematen zieten, Gazte-
lakoa. Hala, hiribilduotan Gazte-
lako erresumako zuzenbidea
ezartzen zen —egungo Espainia-
ko zuzenbide zibil orokorra—. Be-
raz, elizate izandakoetan foru zu-
zenbide zibilari eusten diote, eta
hiribilduetan eta Urduñan, zu-
zenbide zibil orokorrari. Hala ere,
Aizpuruaren esanetan, banaketa
ez zen hain erraza izan. 

«Hiribildu horien garapen ur-
banistikoaren ondorioz, handituz
joan zen zuzenbide zibil orokorra-
ren ezarpen eremua, eta, foru zu-
zenbide zibilarena, murrizten.
Mugak aldatuz joan dira». Eta,
gaur egun ere, horren guztiaren
ondorioz, korapilatsua da bana-
keta. «Hiribildu horietako leku
batzuetan, Bizkaiko foru zuzenbi-
de zibila ezartzen da oraindik. He-
rri baten barruan, kalearen eta
atariaren arabera, ezberdina izan
daiteke aplikatzen den zuzenbi-
dea». Hala, posible da kale bereko
bi herritar bata foruduna eta bes-
tea forubakoa izatea.

Hori eta bestelako nahaste uga-
ri konpontzeko, 1992an egokitzen
saiatu zen Eusko Legebiltzarra.
Ordura arte, hainbeste mende-
tan, 1526an Bizkaiko Foru Berria
idatzi zenean baino ez zen egokitu
Bizkaiko foru zuzenbide zibila,
erakunde politiko propioen bitar-
tez. Uztailaren 1eko Foru Zuzen-
bidearen Legeak arautu zituen,
beraz, Araban, Bizkaian eta Gi-
puzkoan indarrean dauden zu-

zenbide zibilak. Izan ere, gaur
egun, lau auzotasun daude hiru
herrialde historikoetan. Bizkaian
bi auzotasun egoteaz gain, hone-
lakoa da egoera: Gipuzkoa osoan
zuzenbide zibil orokorra dago in-
darrean, baina, baserrietan, Gi-
puzkoako forua aplikatzen da;
Araban ere zuzenbide zibil oroko-
rra dago indarrean, Aiaraldean,
Laudion eta Aramaion izan ezik.
Aiarak foru berezi bat dauka, as-
koz ere askatasun handiagoa
ematen duena. Esaterako, onda-
sun guztiak nahi zaionari uzteko
eskubidea aitortzen du, senipar-
terik ezarri gabe. 

Saioak eta proposamenak
Bizkaian dauden bi zuzenbide zi-
bil horien ezarpen esparruak zein
ziren finkatzen saiatu ziren
1992ko lege horren bidez. Halere,
erreforma sakon baten beharra
dago oraindik. Hainbat saio egin
dira. Eusko Legebiltzarrean po-
nentzia bat egin zen 2008an, baina
oraindik ez du fruiturik eman.
2000. urtean, Euskalerriaren
Adiskideen Elkarteak lege
proiektu bat hasi zuen, eta gero
Zuzenbidearen Euskal Akade-
miak hartu zuen. Proposamenak
aldaketa nagusi batzuk jaso ditu. 

Batetik, auzotasun bakar bat
eratu nahi da, Arabako, Bizkaiko
eta Gipuzkoako herritar guztiek
eskubide eta betebehar berberak

izan ditzaten. Hala ere, proposa-
men horren arabera, salbuespe-
nei eutsiko litzaieke: Bizkaian
tronkalekotasuna —murriztua-
go bada ere—, Aiaraldean oinor-
dekotzetako askatasun erabate-
koa eta Gipuzkoako baserrietako
foru zuzenbidea. 

Horrez gain, proposatzen du se-
nipartea murriztea —ondorengo-
ena, lau bostenetik bi herenera
edo heren batera— eta, kasu ba-
tzuetan, kentzea —aurrekoene-
an— . Gertuko tronkaleko senide-
en eskubideak murriztea ere pro-
posatu da. Gainera, ezkontidea-
ren eskubideak indartzeko ere es-
katzen du, tronkalekotasunak
hainbesteko kalterik egin ez die-
zaion. Adibidez, nahiz eta eskuor-
detza bidezko testamentua egin-
da ez eduki, ohiko etxebizitza de-
nean alargunak horren gozame-
nerako eskubidea izatea nahi du-
te. Gainera, nahi dute Bizkaitik
kanpo zuzenbide zibil orokorra-
ren mende daudenek ere eskubi-
dea izatea eskuorde bidezko testa-
mentua egiteko.

Bada premiazko beste aldaketa
bat. Dibortziatu gabe banatzen di-
ren bikoteen kasuan, bikotekide
izandakoak senipartea jasotzeko
eskubidea izango du. Hala da tra-
tu txarrengatik banatu direnene-
kin ere. Zuzenbide zibil orokorrak
debekatua du, halakoetan, seni-
partea jasotzeko eskubidea. 

Bizkaiko Foru Zaharra idatzi zenetik, oso gutxi eraldatu dute foru
zuzenbide zibila. 1992an egin zen gaurkotze orokor bat, baina moldaketa
sakon baten premia dauka oraindik, egungo gizartera egokitzeko.

Ordena jartzeko
beharrizana

orokorrean, berriz, seniparte ho-
rrek bi herenekoa izan behar du.
Senipartea aurrekoek edo arbaso-
ek hartuz gero, horiei erdia uztera
behartzen dute bi kode zibilek. Ez-
kontideak eta izatezko bikoteki-
deak, alargun geratzerakoan, eta
ondorengoak edota oinordekoak
bizi badira, ondasunen erdiaren
gozamena izango luke foru zuzen-
bidean. Alarguna hildakoaren
gertuko senideekin bakarrik ge-
ratuko balitz —alegia, neba-arre-
bak, izeko-osabak, lehengusu-le-
hengusinak...—, aurrekorik eta
ondorengorik gabe, ondasun guz-
tien bi herenen gozamen izango
luke. Zuzenbide zibil orokorrean,
berriz, alargunak, ondorengorik
baldin badago, heren baten goza-
mena izango luke, eta, gainerako
kasuetan, osoa.

Foru zuzenbide zibilean, seni-
partea kolektiboa da. «Askatasun
osoa dago derrigorrez utzi beha-
rrekoa nahi bezala banatzeko on-
dasunak jasotzeko eskubidea du-
tenen artean. Adibidez, seme-ala-
betako bakarrari utz diezaiokezu
ondasunen lau bosten, eta besteei
ezer ez», azaldu du. Zuzenbide zi-
bil orokorrean, ostera, denei
eman behar zaie zerbait.

Zuzenbide bakoitzak bere prin-
tzipioak ditu: «Gurean, helburua
beti izan da ondasunak osotasu-
nean transmititzea, ahal den neu-
rrian. Adibidez, saihestu nahi
izan da ustiategiak zatitzea».

3. ‘Alkar-poderosoa’
«Gure erakunde zibiletan, izarra
da». Bizkaian asko erabiltzen den
testamentu mota da alkar-pode-
rosodelakoa —eskuordetza bidez-
ko testamentua—, eta mendee-
tan ere asko erabili da . Zuzenbide
zibil orokorrean debekatuta egon
arren, zuzenbide zibil orokorra
aplikatzen zaien bizkaitarrek
erabil dezakete; halere, eskuorde-
koaren ahalmenak ezberdinak
dira foru zuzenbide zibilak bizkai-
tar forudunentzat ezarritako es-
kuordetza bidezko testamentuak
ezarritakoekiko.

Zer da, bada, testamentu mota
hori? «Pertsona batek bere onda-
sunak banatzeko boterea ematen
dio konfiantzazko beste pertsona
bati; normalean, ezkontideari edo
izatezko bikoteari. Botere hori ja-
so duenak, bizi den bitartean, hil-
dakoaren ondasunen gozamena
eta administrazioa izango ditu».
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Zuzenbide zibil orokorrak
aldaketak izan ditu aspaldian 
Espainian indarrean dagoen kode zibila,
Bizkaiko foru gabeko herrietan ere apli-
katzen dena, 1889koa da. Herri forudu-
netan ere badu eragina, foru zuzenbide-
ak arautzen ez dituen gaietan. Lehen 50
urteetan, eskuz idatzitako testamentua
onartzeko baino ez zuten aldatu Espai-
niako Gorteek.

Diktaduraren ostean, adulterioa eta
ohaidetzea zigorgabetu ziren (1978).
Dibortzio Legea onartu ostean, egokitu
egin behar izan zuten, 1981ean.
1990ean, sexuagatik diskriminazioa era-
giten zuten puntuak kendu zizkioten.
Kongresuak onartutako azken errefor-
ma 2005ekoa da: sexu bereko pertso-
nen arteko ezkontzak eta adopzioak
legeztatu, eta dibortzioak erraztu ziren.Espainiako Diputatuen Kongresua. HITZA

Auzotasun bat edo beste bat
lortzeko, hiru bide daude
Zuzenbide zibil bat edo bestea,auzota-
sunaren arabera ezartzen zaizkio norba-
nakoari.Baina nola lortzen da auzotasu-
na? Nagusiki, jaiotzez.Edo,bestela,
etxez aldatuz gero,hamar urteko egoi-
tzaldiarekin.Eta bada beste bide bat ere:
bi urtez leku batean bizita,erregistro zibi-
lean txostena irekiz gero ere lor daiteke.

Eusko Legebiltzarrak du foru zuzenbidea aldatzeko eskumena. HITZA
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