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Arartekoaren 2015R-2402-13 Ebazpena, 2015eko martxoaren 16koa. Horren 

bidez, zuhaitzak baimenik gabe mozteagatiko zigorra efekturik gabe uzteko 

gomendatu zaio Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Sailari. 

 

 

Aurrekariak 

 

– (…) gure ardurapean utzi du Bizkaiko Foru Aldundiaren Nekazaritza Sailak 

apirilaren 8an 1411/2013 Foru Aginduaren bidez ezarritako zigorra, Meñakako 

(…) mendian (…) zuhaitzak, tokiko espezie hostotsuak, baimenik gabe mozteari 

dagokiona. 

 

Bere erreklamazioan adierazi duenaren arabera, ezarritako zigorrarekin duen 

desadostasuna helarazi digu, izan ere, ukatu egin du zuhaitz horiek moztu izana 

bere erantzukizuna izan denik. 

 

Mendi Zerbitzuak 2012ko irailaren 13an jarritako salaketak eragin zuen 

zigortzeko espedientea, eta zigortzeko espedientea zabaltzea ekarri zuen. 

Aurkeztutako arrazoibideetan, bera ez zela azaldutako egitateen erantzulea izan 

adierazi zuen. Hala ere, Nekazaritza Sailak frogatutzat jo zituen egitateak, eta 

erantzukizuna egotzi zion orain kexagile denari, Espazio Naturaletako Mendi eta 

Administrazioaren ekainaren 2ko 3/1994 Foru Araua urratzeagatik.  

 

Zigortzeko ebazpenaren berri ematera jo du kexagileak erakunde honetara, eta 

arau-haustean deskribatutakoaren erantzulea ez dela adierazi du. Bere ustez, ez 

zuen inolako zerikusirik izan zuhaitzak moztearekin, eta salaketaren bidez ezagutu 

zituen egitateak. Ez dauka lan horiek egiteko makinarik, eta ez da inolako frogarik 

edo zantzurik aurkeztu egitateen erantzule bihurtzen dutenik. 

 

– Erreklamazioa bideratzeko onartuta, Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Sailera 

jo genuen, izapidetutako espedienteari buruzko informazioa eskatzera; eta, 

zehazki, erantzukizuna kexagileari hedatzeko izapidean bildutako frogei buruzkoa. 

 

Bere erantzunean, 2014ko martxoko txosten bat bidali digu Nekazaritza Saileko 

foru diputatuak. Bertan, jarraitu duten zigortzeko administrazio espedientearen 

kopia erantsi du. Txostenean adierazi duenez, Bizkaiko Foru Aldundiko baso-

agente batek bere funtzioak betez jarritako salaketa da espedientearen jatorria. 

Salaketa egileak adierazi du pinudiaren ustiapen unean moztu zirela zuhaitzak. 

Zegozkion ikerketak egin eta gero jarri zen salaketa. Salaketa-buletinarekin batera 

aurkeztutako frogei dagokienez, honakoa azaldu du: “zantzuek adierazi dutenez, 

errematatzaileak burutu zuen mozketa, salatutakoaren adostasunarekin, horrek 

egur gisa erabil zezan zuhaiztia”. Lursailaren eta baso ustiapenaren titularra da 

zigortutako pertsona, eta enpresa errematatzaile bati eman zion ardura. 

Baimenean, ez zen ageri salaketaren xede diren espezieak moztea. 
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Egindako arau-haustearen erantzukizunari buruz, Mendiei buruzko azaroaren 23ko 

43/2003 Legeak 70. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, ekainaren 2ko 

3/1994 Foru Arauak 116.3. artikuluan ezarritakoarekin batera aztertuz, bai egile 

materiala, bai jarduera hori agindu duen pertsona ere erantzule egitea 

ahalbidetzen du egindako arau-haustearen erantzukizunak, beti ere, egileak 

kontratu harremana badu. Azkenik, arau horiekin bat eginik, zera adierazi du: 

“arau-hauste bat egitean parte hartu duten pertsonen parte-hartze maila zehaztea 

ezinezkoa denean, erantzukizuna solidarioa izango da”.  

 

Informazio horri jarraiki, bai eta kexagileak arrazoitutako gainerako zirkunstantziei 

erreparatuta ere, eta horien edukiak aztertuta, zilegi bekit ondorengo gogoetak 

luzatzea: 

 

 

Gogoetak 

 

1. Esku artean dugun kexaren xedeak kexagileari ezarritako zigorrean dauka 

jatorria; lursail baten jabea izateagatik, eta basoko zenbait espezie 

mozteagatiko baso ustiapenagatik jarri diotena. 

 

Kexagileak adierazi du ez dela zuhaitzak moztu izanaren erruduna, hortaz, ezin 

zaiola zigortzeko erantzukizuna automatikoki hedatu finkaren titularra 

izateagatik. Bestetik, zuhaitzen mozketa zigortzeko espedientea eragin zuen 

salaketa baino aste batzuk lehenago gertatu zela azaldu du, eta ez duela 

egitateak burutzean parte hartu, ez eta horietatik inolako onurarik jaso ere. 

 

2.  Kontu horri dagokionean, komeni da zehaztea Mendiei buruzko azaroaren 23ko 

43/2003 Legeak 70. artikuluan zehazten duela nortzuk diren arau-hausteen 

erantzuleak: 

 

“1. Lege honetan aurreikusitako arau-hausteen erantzuleak horietan 

erortzen diren pertsona fisiko edo juridikoak izango dira, eta, zehazki, 

jarduera urratzailea zuzenean egin duen pertsona, edo jarduera hori 

agindu duena, egile materialak jarduera agindu duenarekin kontratu 

edo izatezko harremana duenean, beti ere, agindu-emailearekiko 

mendekotasuna frogatzen bada. 

2.  Arau-haustea egitean parte hartu duten pertsonen parte-hartze maila 

zehaztea ezinezkoa denean, erantzukizuna solidarioa izango da, 

erantzukizunei aurre egin dienak edo dietenek gainerako parte-

hartzaileen aurrean errepikatzeko duten eskubidea alboratu gabe.” 

 

Honakoa ezarri du ekainaren 2ko 3/1994 Foru Arauak 116.3. artikuluan: 

“Arau-haustean hainbat pertsonak hartu badute parte, erantzukizuna solidarioa 

izango da, zigorrari aurre egin dionak edo diotenek gainerako parte-hartzaileen 

aurrean errepikatzeko duten eskubidea alboratu gabe.” 
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Hau da, egitate berberek hainbat arau-hauste osa ditzakete, eta eskudun 

administrazioak horien erantzukizuna eskatuko die subjektu erantzuleei,  

utziezinezko izaerarekin. Arau horren arabera, independenteki, arauan 

adierazitako ustezko erantzuleen aurkako zigortzeko espedientea zabalduko da. 

 

Hala ere, erantzukizuna hainbat subjekturi egozte horrek ez du esan nahi 

dagokion zigortzeko espedientean ez direnik behar bezala frogatu behar 

erantzuleari egotzitako egitateak. 

 

3. Erantzukizun solidarioa, legezko ezarpen batean aurreikusitako betebeharren 

betekizuna aldi berean hainbat pertsonari dagokionean, bateragarria izan behar 

da zigortzeko administrazio eskubideak jasotzen duen erruduntasun 

printzipioarekin. Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio 

Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, 130. artikuluan, zera 

zehaztu du: “Administrazio urraketagatiko egitateengatik, horien erantzule 

diren pertsona fisiko eta juridikoak bakarrik zigortu ahal izango dira, nahiz eta 

legea ez gordetze hutsagatik izan”. Ildo berean, Euskadiko Herri 

Administrazioen Zigortzeko Ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 

Legeak 3. artikuluan arautu du hori. 

 

Gure legedi juridikoan, ez dago onartuta erantzukizun objektiboa edo errurik 

gabea. Horren arabera, sailkatutako egitatearen egileak bakarrik izango dira 

erantzuleak, edo egitatea egiten lagundu dutenak. Zentzu horretan, egozten 

zaion arau-haustearen gauzatzea froga bidez egiaztatzea eskatzen du 

zigorraren eta egilearen nortasunaren indibidualizazio printzipioak. 

 

Kasu horretan, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren 

abenduaren 5eko 954/2002 Epaia, bai eta horri buruz atxikitako jurisprudentzia 

ere, aipa ditzakegu: “Konstituzioaren 25. artikulutik eratorritako zigorraren 

nortasun printzipioaren arabera, zigor zuzenbidearena berea izan arren, 

administrazioaren zigortzeko eremuan ere eska daiteke-eta, arau-haustearen 

egilea izatea edota bertan parte hartu izana egotzi eta leporatu ahal zaion 

neurrian soilik erantzungo du erantzuleak arau-hausteen aurrean, Konstituzio 

Auzitegiak adierazi duen bezala, besteren artean, Konstituzio Auzitegiaren 

ondorengo epaietan: 246/91 (RTC 1991, 246) , 146/94, maiatzaren 12koan, ( 

RTC 1994, 146) eta 36/2000, otsailaren 14koan, (RTC 2000, 36); 

horrenbestez, erantzukizuna ezin dakioke zabaldu erantzuleak zerikusirik eduki 

ez duen arau-hauste batetik eratorritako zigorren eremuari. Zentzu horretan, 

honako epaiak daude, beste askoren artean: Konstituzio Auzitegiaren 18/1981 

( RTC 1981, 18), 76/1990 ( RTC 1990, 76), 50/1995 ( RTC 1995, 50).” 

 

Ondorioz, subjektua lursailaren eta baso ustiapenaren titulartzat jotzeagatik 

erantzule egiteak ez du esan nahi automatikoki egotziko zaionik mendien 

araudiak eskatutako arau-hausteagatiko erantzukizuna, zuhaitzak baimenik 

gabe mozteari dagokiona. Beharrezkoa da espedientean behar beste egiazta 

dadila  erantzulearen erruduntasuna, administrazio erantzukizuna dagoela 

ondorioztatu ahal izateko. 

javascript:%20linkToDocument('RTC1991246',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=JUR2003106904&baseUnit=F.2&targetNM=RTC1991246&targetUnit=.&baseGUID=Ib4733c90fa6a11dbb818010000000000&tid=universal&version=&baseCT=juris&docguid=Ib4733c90fa6a11dbb818010000000000');
javascript:%20linkToDocument('RTC1994146',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=JUR2003106904&baseUnit=F.2&targetNM=RTC1994146&targetUnit=.&baseGUID=Ib4733c90fa6a11dbb818010000000000&tid=universal&version=&baseCT=juris&docguid=Ib4733c90fa6a11dbb818010000000000');
javascript:%20linkToDocument('RTC1994146',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=JUR2003106904&baseUnit=F.2&targetNM=RTC1994146&targetUnit=.&baseGUID=Ib4733c90fa6a11dbb818010000000000&tid=universal&version=&baseCT=juris&docguid=Ib4733c90fa6a11dbb818010000000000');
javascript:%20linkToDocument('RTC200036',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=JUR2003106904&baseUnit=F.2&targetNM=RTC200036&targetUnit=.&baseGUID=Ib4733c90fa6a11dbb818010000000000&tid=universal&version=&baseCT=juris&docguid=Ib4733c90fa6a11dbb818010000000000');
javascript:%20linkToDocument('RTC198118',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=JUR2003106904&baseUnit=F.2&targetNM=RTC198118&targetUnit=.&baseGUID=Ib4733c90fa6a11dbb818010000000000&tid=universal&version=&baseCT=juris&docguid=Ib4733c90fa6a11dbb818010000000000');
javascript:%20linkToDocument('RTC198118',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=JUR2003106904&baseUnit=F.2&targetNM=RTC198118&targetUnit=.&baseGUID=Ib4733c90fa6a11dbb818010000000000&tid=universal&version=&baseCT=juris&docguid=Ib4733c90fa6a11dbb818010000000000');
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javascript:%20linkToDocument('RTC199550',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=JUR2003106904&baseUnit=F.2&targetNM=RTC199550&targetUnit=.&baseGUID=Ib4733c90fa6a11dbb818010000000000&tid=universal&version=&baseCT=juris&docguid=Ib4733c90fa6a11dbb818010000000000');


 
 

 4  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

 

4.  Espedientean ageri den informazioan, baso agentearen salaketa akta da froga 

elementu nagusia; berea izanik, egiazkotasun ustekizuna eta horren ondorengo 

berrespena dakartzana.  

 

Salaketan frogatuta geratu da zenbait zuhaitz baimenik gabe moztu direla. 

Dena dela, baso agentearen geroko adierazpenean, ez da zuhaitz horiek moztu 

izanaren egileak ondorioztatzea ahalbidetuko lukeen elementu solidorik 

aurkeztu. Zenbait zantzu aipatu dira adierazpen horretan, hala nola, pinudiaren 

ustiapen unean moztu zirela zuhaitzak. Horregatik adierazi zuen agenteak 

“gertagaitza” litzatekeela hirugarrenek burutu izana. Hortaz, zuhaitz mozketa 

errematatzaileak titularraren adostasunarekin burutu zuelako zantzuak zeudela 

balioetsi zuen, gero  egur gisa erabil zitzan hostozabalak. 

 

Gure ustez, foru aldundiak baliatutako arrazoiek ez dakarte partzelaren jabeen 

edo ustiapenaren titulartasunaren erantzukizuna frogatzen duen egozketa-

frogarik, arau-haustea egiteari dagokionean. Erantzuleak arau-hausteko jarduera 

zuzenean egitea edo kontratatutako enpresari berau egiteko agintzea eskatzen du 

43/2003 Legeak 70. artikuluan. 

 

Aipatutako zigorraren indibidualizazio printzipioarekin bat etorriz, galdagarria 

litzateke ezin gezurtatuzko frogak aurkeztea, erantzuleen egiletzari buruz. 

Beraz, zigortzeko erantzukizuna ezin zaio finkaren jabeari egotzi, izan ere, ez 

dago zuhaitzen mozketan zuzenean aritu dela edo enpresa errematatzaileari 

agindu hori eman diola esateko frogarik. 

 

Ildo horretan, ezarritako zigorrak ez du bat egiten zigortzeko administrazio 

eskubidetik eratorritako erruduntasun printzipioarekin. Herri Administrazioen 

Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 

30/1992 Legeak eta Euskal Herri Administrazioen Zigortzeko Ahalmenaren 

otsailaren 20ko 2/1998 Legeak 3. artikuluan jaso dute aipatu printzipioa.  

 

Horregatik guztiagatik, otsailaren 27ko 3/1985 –Ararteko erakundea sortu eta 

arautzekoak– 11. b) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, honakoa da aurkeztu 

dugun  

 

 

GOMENDIOA 

 

Bizkaiko Foru Aldundiaren Nekazaritza Sailari gomendatzen zaio apirilaren 8ko 

1422/2013 Foru Aginduaren bidez ezarritako zigorra berraztertu dezala eta 

efekturik gabe utzi. Zigor horri jarraiki, 60,10 euroko zigorra ezarri zaio (…), 

Meñakako (…) mendian zuhaitzak baimenik gabe moztu izanagatik. 

 

 


