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zer da txosten Hau?

Bilboko Okupazio Bulegoak egindako txostena duzu esku artean.  Hainbat  arrazoirengatik  
abandonatutako etxe batean sartzeko eta bizitzeko erabakia hartzen duen pertsonak zenbait 
arazori aurre egin behar die. Horregatik, problematika honen guztiaren inguruan informazioa 
zabaltzeko xedearekin Bilboko Okupazio Bulegoak ateak ireki zituen 2008an.

Halaber, okupazio mugimendutik, etxebizitza duina izateko eskubidearen aldeko 
mugimendutik edota eskubide sozialen defentsarako mugimendutik datozen kide batzuek 
egindako hausnarketari erantzuten dio Bulegoaren sorrerak zein lanak. Etxebizitzaren prezio 
igoera eta higiezinen burbuila dela medio, gure herrian esplotazioa, pobrezia eta gizarte 
bazterketa areagotu egin dira. Horrez gain, gaztetxe mugimenduak Euskal Herrian sustrai 
emankorrak garatu dituen arren, etxebizitzaren okupazioa ez da hainbeste zabaldu gure 
lurraldean. Hala ere, ezin dugu esan Euskal Herrian ez dela okupatutako etxebizitzarik existitu, 
baizik eta ez dela sortu topagunerik edo batzorderik galdetzeko, eztabaidatzeko edo behar 
diren egitasmoak burutzeko.

zergatik txosten Hau?

Denboraren poderioz, Bulegoa osatzen dugunon ezagutza handitu egin da hainbat 
arlotan; eskarmentu honek formatu eta aberastu gaitu. Esperientzia hori emeki-emeki garatu 
dugu Bulegora puntualki hurbildu edota partehartzaile sutsuak izan diren pertsonei esker. 
Bizipen desberdinak jasotzea eta esperientzia hauen arteko transmisio-katea izatea da gure 
lanaren funtsa, interesatuek ahalik eta informazio gehien izan dezaten.

Bai esparru juridikoan, bai teknikoan, etxebizitza okupatzerakoan kontuan hartu behar 
diren egoera anitz sortzen dira. Kasu honetan, arlo juridiko edo legalean sakondu nahi dugu. 
Hain zuzen ere, instituzio publikoen eta okupatzea erabakitzen duten pertsonen artean dagoen 
harreman edota gatazkaren esparruan jarri nahi dugu arreta. 
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1.1 etxebizitza eskubidea

Abandonatuta dauden etxebizitzen okupazioaren zilegitasunaz ari garenean, 
etxebizitza duina izateko eskubidearen esanahia barneratzea giltzarria da arazoaren muinera 
iristeko. Hitzetik hortzera erabiltzen ditugun esapide edo leloek hainbestetan errepikatzeagatik 
bere edukia galtzen dute. Alabaina, etxebizitza duina izateko eskubidea eta politika publikoetan 
eman den eskubide honen aplikazioa Estatu sozial deritzonaren zutabe funtsezkoetariko bat 
da.

Bigarren Mundu Gerraren ostean,  1948. urtean zehazki, Europa erabateko miserian 
murgildurik zegoelarik, sozialki aurrera jotzeko asmotan, Nazio Batuen Erakundeak Giza 
Eskubideen Deklarazio Unibertsalean etxebizitza duina izateko eskubidea  txertatu zuen. 
Harrezkero, eskubide hau hainbat nazioarteko itunetan aurki daiteke (Eskubide Sozial, 
Ekonomiko eta Kulturalen Aldeko Nazioarteko Ituna, Oinarrizko Eskubideen Europar 
Batasuneko Karta, Nazio Batuen Erakundearen Emakume Izateagatik Bereizketa Era Guztiak 
Deusestatzeko Hitzarmena edo Nazio Batuen Erakundearen Umearen Eskubideei Buruzko 
Hitzarmena).

Bistan da eskubide sozialak jorratzen dituzten hitzarmen gehienetan etxebizitza duina 
izateko eskubidea kontuan hartzen dela. Izan ere, eskubide hau era guztietako eskubideen 
erabileran zeharkakoa da nolabait. Hala, inork ezin du ukatu etxebizitza pertsona guztien 
oinarrizko beharra dela, bizitza egitasmo indibiduala zein kolektiboa garatzeko ezinbesteko 
babeslekua, hain zuzen ere. Lau paretez haratago, bizilekuak eguneroko bizitza pertsonalean, 
sozialean zein familiarrean eragin handia du. 

Etxebizitza egokia erabiltzeko aukera izateak beste eskubideen erabilpena baldintzatzen 
du, hala nola: intimitate-eskubidea, osasun-eskubidea edo bizileku-askatasunarena. Hots, 
etxebizitzarik gabe arestian aipaturiko beste eskubideak gauzatzea edo beste helburu sozialak 
lortzea ezinezkoa da, bera baita eskubide horien ardatz nagusia. Egokia den espazio bat 
erabiltzeko aukerarik gabe, pertsonaren duintasuna garatzea pentsaezina da.

Etxebizitza duina izateko eskubidea zer den gutxi gora behera zehazteko hainbat 
legezko baliabide badaude ere, etxebizitza duina izateko eskubidea gauzatzeko orduan, 
eskubide honi buruzko definizio unibertsalik ez egotea da oztoporik handiena.

Horrela, Eskubide Sozial, Ekonomiko eta Kulturalen aldeko Nazioarteko Itunaren 
inguruko 4. Ohar Orokorrak ezartzen du alderdi jakin batzuk edozein testuingurutan kontuan 
hartu behar liratekela. Halaber, “eskuragarri diren etxebizitzak, hots, pertsonen baliabideen 
neurrira beste oinarrizko beharrak bete ahal izateko” beharrezkoak direla azpimarratzen du. 
Gure ustez, Ohar honek mahaigaineratzen duen azken alderdi hau da esanguratsuena .

Era berean, NBEk 2000. urtera arte Munduko Etxebizitza Estrategian etxebizitza 
izateko eskubidea definitzen du honako ezaugarriekin: pribatutasun egokia, leku egokia, 
segurtasun egokia, argia eta aireztapen egokia, oinarrizko azpiegitura egokiak eta lantokira 
joateko kokaleku egokia. Hori guztia arrazoizko gastu batekin.
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Estatu espainiarrak eskubide honen ikuskera instrumentalista hautatu du (bere garrantzia 
murriztuz) eta gizarte eta ekonomia-politikaren printzipio artezkaritzat hartzen du. I. Tituluko 
II. Kapituluko II. Sailean kokatzen dira pertsonaren oinarrizko eskubideak. Horietatik kanpo 
geratzen da etxebizitzarena. Gauzak horrela, nahiz eta Konstituzioaren 47. art.ak “etxebizitza 
duin eta egokia izateko eskubidea” onartu eta honakoa agindu “herri-aginteek beharrezko 
baldintzak sustatuko dituzte eta eskubide hori gauzatzeko behar diren arauak xedatuko dituzte, 
lurraren erabilera interes orokorraren arabera arautuz espekulazioa galarazteko”; bi alderdi 
hauek eskubide subjektiboak ez direnez, herritarrok ezin ditugu balioarazi epaitegien aurrean.

Dena den, hainbat autoreren aburuz, aipatutako artikuluan legegileak espekulazioa 
galarazteko lurraren erabilera interes orokorraren arabera arautzeko agindua eman zuenean 
haratago joan nahi zuen; izan ere, egun dugun etxebizitza izateko eskubidearen abstrakzioa 
zehaztu nahi zuen. Horren harira, lurzoruaren “erabilpen sozialaz” ari garela argudiatzen dute, 
hori etxebizitza duina izateko eskubidearen inguruko diskurtsoaren bizkarrezurra baita. Hori 
dela eta, lurzoruaren erabilpen soziala zehatz-mehatz jorratu dugu txosten honetan.

1.2. etxebizitza eskubidea gauzatzera bideratutako politikak

1.2.1.- ETXEBIZITZA IZATEKO ESKUBIDEA ESKUBIDE-SUBJEKTIBO GISA ONARTU

Ezinbestekoa da pertsona bakoitzak duen etxebizitzarako eskubidea -diru-sarrera eta 
ondasunen araberako baldintza onargarrietan eta eskaera egiten denetik aurrera mugatua den 
epe baten barruan- Auzitegien aurrean zuzenean galdegin daitekeen eskubide subjetibo gisa 
onartzea behin-betiko.

1.2.2.- ALOKAIRUZKO ETXEBIZITZA PUBLIKOEN POLITIKA GARATU

Edozein ekimen publikok –beste modu batean esanda, etxebizitza ekoizpenari 
zuzenduriko baliabideen %100- etxebizitza parke publikoa sortzea sustatu behar du. Horrelako 
politikek, alde batetik, lehen aipatutako etxebizitza eskubidea ondare publikoa sortzearen bidez 
bermatzen dutelako eta bestetik, bai gaur eguneko bai etorkizuneko biztanleriaren betebeharrei 
erantzuten dietelako. Egungo jabetza ereduari eusten badiogu, etorkizuneko espekulazioa 
elikatuko dugu.

Bistan da egun alokatzen diren etxebizitza publikoak ezin direla saldu, inolako 
baldintzapean. Bizitza osoan zehar alokairua ordainduagatik ere ez dago eskubiderik etxebizitza 
horren jabetza eskuratzeko, hori baitzen etxebizitzaren erabilpena eskuratzeko baldintza. 
Dena den, Babes Ofizialeko Etxebizitza (BOE) erosten duenak, etxez aldatzekotan, berak 
ordaindutako prezioan, KPIa eguneratuta edo beste antzeko formula erabiliz, BOE hori itzuli 
beharko luke. Hala, espekulazioa saihesteko, BOE bat ezin izango da inoiz merkatu pribatu 
edo “librean” saldu. Ezta Etxebideko baldintzak betetzen dituztenei ere. Izan ere, egun, esparru 
honetan iruzur bat dago martxan: Eusko Jaurlaritzak zehazturiko prezioan saltzen da baina 
diru beltzean ordaindutako plus bat eskazten da. Oso agerian dagoen iruzurra da (inmobiliarien 
bidez ere gertatzen da).

Alokairu sozialaren parke publikoa heda dadin, epe zehatz baten barruan salmentaren
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edota alokairuaren merkatuan sartu ez diren finantza-erakundeen etxebizitzak 
desjabetu edo prezio txikietan erosi beharko lirateke.

Gaur egun hain hedatuta dauden mailegua ez ordaintze eta utzarazpenei dagokionez, Elkartzen 
kolektiboaren partaide diren Nekane Jurado eta Karlos Martinez de Morentinek  proposaturiko 
“Krisiaren testuinguruan salbuespen neurrien egitasmoa”, oso interesgarria irditzen zaigu 
(I. ERANSKINA). Herri-administrazioak, izapide batzuk jarraituz (I. ERANSKINA begiratu), 
zorra bere gain hartuz eta etxebizitza hori parke publikoan sartuz, familiak etxebizitzarik gabe 
geratzea ezinezko bihurtzea izango litzateke helburua.

1.2.3.- ETXEBIZITZA HUTSA DEUSEZTATU

Etxebizitza hutsa zer den argi definitzea premiazkotzat jotzen dugu. Gure ikuspuntutik, 
azken urteetan bere izaeraren araberakoa eta zilegia ez den erabilera duen etxebizitza oro 
etxebizitza hutsa edo abandonatua da. Bigarren etxebizitzak –leku batzuetan, batik bat kostako 
herrietan, arazo iturri handiak izango liratekeen arren– edo biltegi gisa erabiltzen direnak eta 
abar, gure definiziotik at kokatuko genituzke, kontzeptu honetatik kanpo egongo lirateke. 
Alabaina, helburu espekulatzaile hutsarekin erabiltzen diren etxebizitzak kontzeptuaren 
barnean leudeke, erabilpen hau guztiz ez-zilegia eta antisoziala izateagatik eta, gainera, 
indarrean dagoen legea kontuan hartuta, erabat antijuridikoa delako. Azkenik, gogora dezagun 
abandonu egoera erabilpenik ezan oinarritutako kontzeptua dela eta ez duela higiezinaren 
itxura edo mantenuarekin zerikusirik (honen adibide dira azkenaldian mediterraneoko arroan 
okupaturiko hainbat promozio urbanistikoetako etxe berri-berriak). 

Bada herririk, batez ere kostaldean edota inguru turistikoetan, non etxebizitzen %50  
asteburua igarotzeko edo udarako etxeak diren. Etxebizitza hauek ez daude, erabilpenik-eza 
kontzeptuaren barruan, hutsik. Haatik, erabilpen mota hori dela medio, prezioak igotzen dira, 
salerosteko merkatuan zein alokairukoan. Horren ondorioz, tokiko herritarrek burujabetze 
gaitasuna galtzen dute eta, prezioek behartuta, etxebizitza eskuragarriaren atzetik beren 
herrietatik ihes egin behar izaten dute.

Pentsa dezagun errolda egindakoan frogatuko litzatekeela enpresa edo erakundearen 
beraren esku dauden etxebizitza-blokeak zeharo hutsik daudela. Hala balitz, itun baten bidez 
etxebizitza horien erabilpena susta daiteke. Adibidez, etxebizitzako konponketa lanak egitearen 
truke alokairu publiko erregimenean X urteko erabilpena, eta abar.

Gasteizko Judimendi auzoan etxebizitza hutsei aterabidea emateko saiakera bat dago 
martxan. Kasu honetan, Auzokideen Elkarteak, Gazte Asanbladak eta Elkartzen kolektiboak, 
elkarlanean, bi zerrenda osatzea proposatu zuten. Zerrenda batean, prezio mugatudun 
alokairua ordainduz, auzoan bizitzeko prest leudekeen bizilagunak (maizterrak) egongo lirateke. 
Beste zerrendan, aldiz, hutsik dauden etxebizitzatako jabeak, haien etxeak elkartasunez 
prezio mugatuko alokairuan eskaintzeko prest daudenak  (alokatzaileak) leudeke. Udalari 
eskatzen zioten aseguratzailearen rola bere gain hartzeko. Hau da, Udala  abal-emaile izan 
dadila, OHZren ordainketa edota beste gastuak salbuetsita utz ditzala, elkartasuna helburu. 
Zalantzarik gabe, neurri honek herri txikietan bideragarritasun handiagoa izango luke (hiri edo 
herri handietan baino).

Etxebizitza hutsik edukitzea errentagarri izan ez dadin, jabeak alokatzera behartzeko,
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etxebizitza hutsak tasa handiarekin zergapetzea izan daiteke beste aukera bat.

Tasa berezi horrekin batera, X urteko luzamendua, jabeek etxebizitza erabili, saldu edo 
alokatzeko erabakia hartu ahal izateko. Epea iraungitakoan, herri-onura argudiatuta etxe hori 
desjabetu eta alokairuzko etxebizitza parke publikoan sartu beharko litzateke. 

1.2.4.- ALOKAIRUEN PREZIOAK MUGATU

Alokairuen bataz-bestekoa hileko 900€koa den honetan, prezioak mugatzea 
ezinbestekoa da, gaur egungo egoera jasanezina eta amorragarria delako.

Alokairuen prezioa mugatzeaz ari garenean, alokairu guztiez ari gara, ez bakarrik alokairu 
publikoaz edota babestutakoaz, baita pribatu edo “libreaz” ere. Hau da, ohiko etxebizitzen 
merkatua araututako prezioen merkatu bilakatuko litzateke beste merkatuekin gertatzen den 
moduan (energia, erregaiak, etab.).

Alokairuaren prezioa irabazien arabera mugatu beharko litzateke; hots, zenbat eta 
irabazi gehiago, orduan eta errenta altuagoa.

Zein izango litzateke irabazien ehuneko egokiena errenta kalkulatzeko? Galdera honi 
erantzuteko proposamen anitz dago, baina guztiak bizikidetza-unitatearen irabazi osoaren %15 
eta %30aren artean kokatzen dira.

Modu iragankorrean eta epe laburrerako –alokairu sozialak benetako parke publikoa 
osatu arte– alokairurako diru-laguntza zuzenak mantentzea (Bizigune, etxebizitzarako 
laguntza gehigarria,..), beste modu batean etxebizitza eskuratzeko aukera ez luketen 
pertsonei erraztuagatik ere, funtsean etxebizitzen jabeei baliabide publikoak transferitzea 
da. Jabe horietariko asko errentatzaile familien ondorengoak dira eta hauen jabetzak hainbat 
belaunalditatik datorren zalantza askoko jatorria du. Hala nola, Errepublika babesteagatik 
erbestera ihes egin behar izan zuten, atxilotu zituzten edota erailak izan ziren pertsonei 
frankistek lapurtutako etxebizitzak, jauntxoen eta lur-sail handien jabeen oinordetzak eta abar.

1.2.5.- BIRGAIKUNTZA VS ERAIKUNTZA

Gurea ez den baina erabiltzen dugun lur eremu batean bizi gara, batzuetan hala denik 
ez iruditu arren. Amalurra etengabe erasotzen da  eta hori ekidin behar da.

Euskal Herrian urte asko daramate neurriz kanpo eraikitzen, eta horren froga argia da 
herri askotan etxebizitza eskaera baino etxe gehiago dagoela; edo beste hitz batzuekin esanda, 
egun dauden baliabideak erabiliko balira ez litzateke horrenbeste eskaera egongo.

Honek ez du esan nahi eraikita edo erabilita dauden lur-sailetan  ezin denik berrikuntzarik 
egin. Adibide bat jartzearren, herri askotan dagoen “eskola zaharra”, “hiltegi zaharra”, eta 
abar berrituz elkarbizitza eredu berriak sustatzera bidera daitezke. Horren harira, Donostiako 
Arkitektura Fakultatean sortutako Etxegorri taldeak, bertan behera utzita zegoen eskola batean 
etxebizitza komunitarioen egitasmo bat garatu zuen. Eredu horretan garbitokia edo aisialdia 
bezalako sozializaziorako espazio komunak existitzen ziren. Era berean, gune pribatuek – hala 
nola sukaldea eta komuna duten etxebizitza txikia - intimitatea eta lasaitasuna bermatzen zuten. 
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Gainera, birgaikuntzak, etxebizitza berria eraikitzeak edo obra zibilak baino lanpostu 
gehiago sortzen ditu, dirua orokorrean modu deszentralizatuagoan banatzen baita -eraikuntza 
handiko enpresariei ordez, gremioei bideratzen zaie- eta diru kopuru handiagoa bideratzen 
baita soldata eta materialak ordaintzeko. Hala, tokian tokiko enplegua bultzatzen du, sozialki 
jasangarriagoa da eta, bide batez, Herri Administrazioari, zergen bidez, inbertitutako diru 
kopuru handia epe laburrean berreskuratzeko aukera eskaintzen dio Bestalde, birgaikuntza 
sustatzeko neurriak hartuz, hiri/herri-erdiko, auzo-baztertuetako guneak edota landa-eremuak 
berreskuratuz eta gizarte-kohesioa bultzatuz, hiri eredu bateratuagoa lortzen da. Nolanahi ere, 
birgaikuntzak noren interesak asetzen dituen argi izan behar dugu, interes horien arabera 
gentrifikazio –biztanleria kanporatze eta alokairu prezioaren igoera1― edota espekulazio 
prozesuen arriskua baitago; Bartzelonako Born auzoan gertatzen den moduan edo Bilboko 
San Frantzisko edo Zorrotzaurre-Deustuibarran gerta daitekeen moduan.

1.2.6.- HERRI-ERAKUNDEARI EMATE BEHARTUA VS. ORDAINEAN EMATEA

Etxe barik geratzea, eta gainera, zure mailegua ordaintzen jarraitzea baino etxebizitza 
ordainean ematea hobe dela uste dugun arren, ezin dugu ahaztu horrela ez diogula adarretatik 
heltzen ez etxebizitzaren arazoari, ez eta banketxeen ase ezintasunari ere. Gogora ekar 
dezagun zenbat milioi eman dizkioten Herri-Administrazioek finantza-erakundeei, inongo 
kontrapartidarik gabe. Bankuek prezioaren %20an etxebizitzak eskuratu ordez Herri-
Administrazioak eskura ditzan, etxebizitzak alokairu parke publikoan sar ditzan, lehen hipoteka 
zeukaten pertsonek errenta egokiaren ordainetan etxea izan dezaten – alokairu sozialean, 
alegia–, etxebizitza okupatzen jarraitzeko eskubidea existitu dadila exijitu behar dugu (ikus I. 
ERANSKINA) .

1.2.7. BESTELAKOAK

Orain arte aipaturiko guztia aplikatuta ere, eraikitzeko beharra balego, Marinaleda 
eredua izan daiteke irtenbidea. Andaluziako herri honek etxebizitzak egitea lortzen du hilero 
25€ko prezioan. Laburbilduz, sistema honela dabil: udalak lurzorua, eta herriko arkitektoa 
jartzen ditu, Andaluziako Juntak materiala finantzatzen du (kuota baxuen truke)  eta han biziko 
denak bere eskulana jartzen du. Honen berri izateko informazio andana eskuragarri egoteaz 
gain, udala beti dago laguntzeko prest.

Hamaika proposamen aztertzeke daude, esate baterako, eraikuntza ekologikoa, 
birziklatutako materiala erabiliz eraikitakoa, eta bestelako ideia berriak eta originalak.

1Gentrifikazioa maila ekonomiko baxuko auzo eta hirigune historikoetan garatutako hiri-planen ondorioz gertatzen den 
desplazamendu soziokulturala da. Lehendik auzoan bizi zirenek ezin diote auzoaren garestitzeari eutsi eta alde egin behar 
izaten dute diru gehiago dutenei lekua eginez. Transformazio honek auzoaren berreraikuntza erabiltzen du tresna gisa, amu 
turistiko bihurtzen den museotze prozesuan oinarrituz.
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Orain eta hemen, daukagun errealitatean etxebizitza ezinbesteko beharrizan izatetik 
kontsumogai izatera pasa da, eskubidetik luxura. Gero eta prekarizatuagoa den gizartean, 
azken aldian etxebizitzaren inguruan bizitakoa itxuragabea eta negargarria da, izaten ari den 
ondorio eta eragina dela medio. Espekulazioa eta haren interesak gure eskubidearen jabe egin 
dira eta izugarri aberasten ari dira, esan bezala, luxu bilakatzearen ondorioz.

2.1. 1998ko lurzoruaren legea: Higiezinen burbuila eta Hirigintza pelotazoa 
etxebizitza politikaren “printzipio zuzentzaile” gisa

Komeni da gogora ekartzea indarrean den 1978ko Espainiako Konstituzioaren 
47. artikuluan, etxebizitza duina izatea ezinbesteko eskubidea dela baieztatzeaz gain, 
instituzio publikoei zuzenduriko agindu argia barnebiltzen duela, zeintzuek “sustatu egingo 
dituzten beharrezko diren baldintzak eta ezarriko dituzten horretarako arauak eskubide hori 
egingarria izateko, lursailen erabilera erregulatuz interes orokorraren mesedetan espekulazioa 
saihesteko”. Egia da lurraren erabilera erregulatu duten arauen segidak, etxebizitza politikek 
edota higiezinen merkatuak ez dutela garatu eta zehaztu nork eta nola gauzatu behar duen 
aipatu araua, praktika antisozial esporadiko eta deuseztatu  beharrekoa arau bihurtzea 
ahalbidetu duten arte2.

Arazoaren muina, dudarik gabe, higiezin bat noiz dagoen erabili barik eta ondoriozko 
utzikerian –funtzionala behinik behin- jabearen aldetik helburu espekulatzailearekin, edota 
bestelako eragile eta arrazoiak diren egoera horren sortzaile, zehaztuko duen formula 
aurkitzean datza. Sarri askotan horrelako kontuek ingurune lausoegia azaltzen dute –hala 
nola oinordekotzan jasotako higiezinak,  salgai jarri ez direnak,  jabeak ez direlako horrekiko 
adostasunera ailegatu edo etekin ekonomiko ahalbezain handiena ateratzeko momentu 

2Horren adibide da Marguete Auken eurodiputatu daniarrak egindako txostena, “Espainiako urbanizatze estentsiboaren 
eragina hiritar europarren eskubide indibidualengan, ingurugiroarengan eta Zuzenbide komunitariaoren aplikazioarengan”, 
Europako Parlamentuko osoko bilkurako gehiengo zabal batek onartu zuena 2009ko martxoaren amaieran (aldeko 349 bozka, 
kontrako 110 eta 114 abstentzio), nahiz eta eledun popular eta sozialista espainiarrek indarrak batu zituzten bere aurkako 
ahaleginean. “Auken Txostenak”, alde batetik, Espainiako Erresumako instituzio guztien aurkako gaitzespen gogorra egiten du 
toki zehatz batzuetan –bereziki kostaldean- “bertako agintari eskrupulo-gabekoek egindako abusu urbanistiko” etengabekoek 
sortarazitako “ondorio larriengatik, ingurugiroari dagozkionak baina, baita ere, sozialak eta ekonomikoak”. Eta bestetik, salatu 
egiten du alor urbanistikoko legeria estatal eta europarraren etengabeko urratzea eta higiezinen espekulazioaren arazoak 
hartu duen tamaina; azken honek “ustelkeria modu endemiko bat sorrarazi du, biktima nagusia EBko hiritarra duena baina 
estatu espainiarrari ere galera handiak ekarri dizkiona”. Izan ere, testuak 33. artikuluaren eta 47.aren aipamen zehatza egiten 
du, esaldi literalak barne. Txostenaren arabera 33. artikuluaren “interpretazio desberdinak egon dira, bereziki jabetzaren 
erabilera soziala eta jabeen eskubideak aurrez-aurre jartzen diren egoeren inguruan”. Horretaz gain, salatu egiten du “ondare 
kulturalen aurkako eredu txiitzailea, espainiako aniztasun kulturalaren nortasun ikur oinarrizkoak deusezten dituena, hala 
nola, aztarnategi arkeologikoak, interes kulturaldun eraikinak eta inguru natural eta paisaiak” ondorioz “ezin konpon daitekeen 
galera gertatzen da ondare kulturalean zein ingurugiroaren osotasunean, eta hau guztia, nagusiki mozkin ikaragarriak atera 
dituzten tokiko agintari eta eraikuntza sektoreko batzuen diru-gosearen eta jarrera espekulatzailearen ondorioz. Irabazi 
hauetatik gehienak exportatu egin dira gainera”. Bestalde, gogorarazten digu “eraikuntzaren sektoreak etekin handiak jaso 
zituela hazkuntza ekonomiko azkarraren garaian eta gero, finantza merkatuak behera etorritakoan, hori izan dela lehen 
biktima. Beherakada hau hein batean sektore inmobiliarioak eragin zuen eta ez zien soilik enpresei kalte egin, baita eraikuntza 
sektoreko hamarnaka mila soldatapekoei ere”. Amaitzeko, txostenak “espainiako autoritateei espekulazioa babesten duten 
figura legal guztiak bertan behera uzteko” eskatzen du. [Txostenaren testu osoa hemen irakur daiteke: www.iarca.net/pdf/
informe-auken.doc]
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aproposaren zain daudelako-  nahiz eta badagoen baldintza eta xehetasun zerrenda luzea 
higiezin batekiko asmo espekulatzaileak iradoki ditzakeena: jabeak salerosketa bitartez 
jabetza lortu izana etxebizitza horri inolako erabilerarik sekula eman gabe, edota etxea bera 
ate eta leihoak estalita eta trafiko juridikotik at aurkitzea lursailen estatusaren berrizendapen 
baten esperoan edota espropiazio agiri baten eta horrek dakarren kalteordain ekonomikoaren 
esperoan... Kasu hauek guztiak oso ohikoak dira3.

2.2. Higiezinen espekulazioa Herritarren pobrezia egoeren eta esplotazioaren 
Hazkundearen eragile modura

1987 eta 2005 urteen artean etxebizitzen prezioak %250 baino gehiago egin zuten 
gora. Denbora tarte berean soldatak apenas igo dira KPI (Kontsumoko Prezioen Indizeak) baino 
gehiago. Burbuila lehertu ondoren prezioak jeitsi badira ere, ez dira arrazoizko mailara jeitsi. 
Horretaz gain, diru-sarrerek behera egin dute lan baldintzen okertzearen ondorioz. Horrela, 
gizartearen hainbat sektorerentzat etxebizitza eskuratzea helburu gauzaezina bihurtu da, hori 
erosteko egin beharreko ahalegin ekonomikoa pertsona baten soldataren %90 xahutzea baita, 
eta soldataren %60rainokoa bikoteen kasuan. Horrek, alokairuen prezio ezin garestiagoekin 
batera, norbanakoen burujabetza maila oso baxua suposatzen du maila estatalean, %40koa 
baino ez, eta baita senitartekoen zorpetze maila oso kezkagarriak ere.

Aldiberean, ugaritu egiten dira bigarren etxebizitzak eta etxe hutsak, zeinak, kasu 
gehienetan, horrela mantentzen diren helburu espekulatzaileak direla medio: Estatu espainolean, 
2001ean eginiko biztanleria eta etxebizitzaren erroldaren arabera, 3.091.596 etxebizitza huts 
daude, eta baita beste 3.351.300 bigarren etxebizitza ere, guztira erabiltzen ez diren edo 
intentsitate gutxirekin erabiltzen diren 6.442.896 etxebizitza zenbatzen direlarik. Euskal Herrian 
etxe hutsen kopurua %10era iristen da; hau da, 250.000 etxebizitza huts baino gehiago. Bilbo 
bezalako hiri batean, esaterako, dagoen etxe hutsen kopuruak (17.000) Etxebiden izena 
emanda daukaten lagunen kopurua ase lezake. 

Egoera honek prezioak muga jasanezinetaraino jaso ditu. Hipotekaren truke gero eta 
gehiago ordaintzeko beharraren edo alokairua prezio ordainezinetan egotearen aterabide 
bakarra gero eta lan gehiago egitea da. Ezer gutxirako balio du soldata igoerak etxeak horren 
erdia baino gehiago baldin badaroa, familia askori egoera jasanezinak pairatuaraziz. Lanpostu 
bat uztea, nahiz eta egoerak norbanakoaren odolustea eragin, norbere buruaz beste egitea 
au. Eskubide larregi laga ditugu bidean; dirua egiteko makina gupidagabe modura funtzionatu 
du urte luzez espekulazio eta esplotazioaren batuketa sinbiotiko perfektuak. Eta botere 

3Espekulatu: Irabaziak lortzeko asmoz ondasunak erostea helburu duen merkataritzako eragiketa (Ibon Sarasolaren 
hiztegia). 

Ekonomian, espekulatzaileak ez du bilatzen erosi duen ondasunaz gozatzea, baizik eta bere prezioaren gorabeherei 
probetxua ateratzea. Salgai baten erosketa espekulatiboak bilatzen duena, bere prezioa “balore errealaren” gainetik igoaraztea 
da, erosketa honek modu artifizialean igotzen duelako salgai horren eskaria. Higiezinen espekulazioa: espekulazio mota hau 
nekazal lurzoruan ematen da lehenbizi, prezio merkean erosi, birkalifikatu eta berriz saldu, espekulatzailearentzako mozkin 
handiekin. Etxebizitzen gaineko espekulazioak, hutsik dauden etxeen kopurua igotzen du eta hiriguneetako etxebizitzaren 
beharrak hauen salneurria igoarazten du ia mugarik gabe (Wikipedia).
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publikoak? Beraien Konstituzio propioak agintzen dien legez, babestu al dute lurra interes 
espekulatzaileetatik? Gure etxebizitza eskubidea bermatuko duten politika publikoak sustatu 
al dituzte? Ez. Horren ordez espekulazioa sustatu dute “hiriaren aberastasuna” aitzaki eta 
“berreraikitzearen mauka” probestu dute eta nahita ezkutatu digute eraikuntzaren sektoreak 
alderdi politikoekin duen harreman estua (era arruntean “pastelaren banaketa” deitua). Egoera 
honek, Hego Euskal Herrian soilik 15 familia kale gorrian uzten ditu egunero. 

Egoera zein den ikusita, eta Konstituzioak agintzen duenari men eginda, logikoa 
litzateke legegileek, planen bitartez, praktika espekulatzaileen etena ekarriko zutela pentsatzea. 
Kontrakoa gertatu da, ordea. Estatu demokratiko eta sozialaren azken hogeita hamar urteotan, 
legeak interes espekulatiboen eta jabetza pribatuaren alde agertu dira. Onetsi diren planek, 
eskasak izatez eta ekinez, neurri partzialak baino ez dituzte jasotzen, eta ez diote inondik 
inora arazoaren konponbide izan ahalko zatekeenari heltzen; hau da, ez da sekula antolatu 
arazoaren irtenbide izango den politika integral bat plangintza urbanistikoaren bitartez, ezta 
zerbitzu publiko eta duina sortuko duen etxebizitza politikarik ere. 

Azken batean, egia dena da, eta ondorio modura, etxebizitza duinaren eskubidea 
1948an irudikatu zen helburu sozialetik oso urruti dagoela. Higiezinen botere indarrek bakarra 
gero eta lan gehiago egitea da. Ezer gutxirako balio du soldata igoerak etxeak horren erdia baino 
gehiago baldin badaroa, familia askori egoera jasanezinak pairatuaraziz. Lanpostu bat uztea, 
nahiz eta egoerak norbanakoaren odolustea eragin, norbere buruaz beste egitea au. Eskubide 
larregi laga ditugu bidean; dirua egiteko makina gupidagabe modura funtzionatu du urte luzez 
espekulazio eta esplotazioaren batuketa sinbiotiko perfektuak. Eta botere publikoak? Beraien 
Konstituzio propioak agintzen dien legez, babestu al dute lurra interes espekulatzaileetatik? 
Gure etxebizitza eskubidea bermatuko duten politika publikoak sustatu al dituzte? Ez. Horren 
ordez espekulazioa sustatu dute “hiriaren aberastasuna” aitzaki eta “berreraikitzearen mauka” 
probestu dute eta nahita ezkutatu digute eraikuntzaren sektoreak alderdi politikoekin duen 
harreman estua (era arruntean “pastelaren banaketa” deitua). Egoera honek, Hego Euskal 
Herrian soilik 15 familia kale gorrian uzten ditu egunero. 

2.3. okupazioa espekulazioaren aurkako borroka molde gisa

Egoera honen aurrean, okupazioak ekintza zuzenaren bitartez,  jenderik gabeko 
etxeak eta etxerik gabeko jendea egotea ahalbidetzen duen zentzugabeko egoeraren aurka 
borrokatzen du.  Egungo abagunearen baitan, inoiz baino gehiago, okupazioa aukera zilegia ez 
ezik, ezinbesteko tresna ere bada.

Nahasia da Okupazio Mugimendua bere horretan definituko duen esamolde absolutu 
bat topatzea. Nahasia da, berez oso heterogeneoa delako, hainbat sentsibilitate batzen 
dituelako eta korapilatsua izaten delako guzti horiek bateratzeko saiakera. Era berean, nahasia 
da botereak eta komunikabideek guztia pozoitzen duen amarauna garatu dutelako.

Gizarteak betidanik okupatu izan du. Izan dira kasuak non botereak berak bultzatu dituen 
okupazioak. Horren adibidetzat jo genezake 50eko hamarkadan landa eremutik hiriguneetara 
izandako migrazio prozesua, non, lanesku merkea izatearen truke, ehundaka auzo lur-eremu 
okupatuetan egin ziren.

Herri administrazioak eta okupazioa Bilboko Okupazio Bulegoaren txostenak

-13-



Dena dela, eta definizioz, “etxebizitza eskubidea gauzatzen ez dela eta, berori egin 
egiten duen mugimendu soziala da, nahiz eta okupatutako jabetzak besterenak izan. Normalki, 
okupazioaren aldeko sektoreek okupatutako jabetzak hutsak eta utziak daudela edota 
espekulatzeko soilik erabiltzen direla argudiatzen dute”, wikipediaren definizioaren arabera.
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3.1. despenalizaziotik kriminalizaziora

3.1.1. JABEGOA BERTAN BEHERA UZTEARI EGINDAKO ERANTZUKI JURIDIKO ETA MORALA 

Eskuarki hala pentsatzen den arren, jabego pribatua egun indarrean daukagun sistema 
juridiko-politikoak besteko arretaz babesten dutenek,  ez diote inondik inora jabeari bere 
ondasunak nahi duen erara erabiltzeko eskubiderik esleitzen. Egiatan, duela zenbait mende 
eta ikuspuntu ideologiko ezberdinak abiapuntutzat harturik - eskolastiko kristauak, pentsalari 
sozialistak, etab. - nolabaiteko adostasuna sortuz joan zen “jabego eskubidea” deiturikoari, 
formula ezberdinak baliatuz, mugak jartzeko beharrari dagokionez; hala nola, jabegoaren 
funtzio soziala edo eskubide-abusuaren doktrina4. 

“Jabegoaren funtzio soziala” adierazpena lehen aldiz XX. mende hasieran izan zen sortua 
“Frantziar Iraultzako ideologia liberalaren eta ideia sozialisten arteko erdibide gisa”. Horrela, 
1978ko Espainiako Konstituzioak honako hau ezarri du jabegoari dagokionez “Eskubideon 
funtzio sozialak zedarrituko du haien edukia, legeekin ados” (EK 33.2 art.) -, eta zentzu honetan 
Espainiako Konstituzio Auzitegiak jurisprudentzia argia argitaratu du aipatutako ideiak finkatuz 
“no existen derechos ilimitados” eta “la Constitución no ha recogido una concepción abstracta 
del derecho de propiedad como mero ámbito subjetivo de libre disposición o señorío sobre la 
cosa”; doktrina hau berau 1987ko martxoaren 26ko Epaiak berretsi zuen honako baieztapenekin 
“utilidad individual y función social definen de modo inescindible el derecho de propiedad 
sobre cada tipo de bienes (…) en atención a valores o intereses de la colectividad, es decir, 
a la finalidad o utilidad social que cada categoría de bienes objeto de dominio esté llamada 
a cumplir”. Alegia, jabeek ez daukatela haien ondasunekiko eskubide absolutu eta mugaezin 
bat, eta are gutxiago ondasun horiek giza garapen oinarrizkoenerako funtsezkoak direnean, 
etxebizitzarekin gertatzen den legez. Doktrina honek indarra hartu du etxebizitzarako sarbidearen 
arazoa handituz joan den heinean, eta azken aldian eman diren ekimenen oinarrian dagoela 
esango genuke. Hala nola, Gizpuzkoako Batzar Orokorrek 50 udalerritan ohiko etxebizitzak 
ez diren bizilekuei tasak %150 igotzeko emandako aukera; edo apirilaren 9ko 6/2013 Lege 
Dekretua, Andaluziako Juntak Etxebizitzaren Funtzio Sozialaren betetzea ziurtatzeko hartutako 
neurriei buruzkoa5, zeinak hutsik dauden etxebizitzei tasak igotzeaz gain, etxebizitza agentzia 
nahiz finantza-erakundeei aldi baterako haien jabegoa diren higiezinen gozamen-eskubidearen 
desjabetzea aurreikusten duen lehen aldiz Espainiako legedian, baztertze arriskuan dauden 

4Eskubide-abusua delakoak teoria anti-indibidualista bat ordezkatzen du, liberalismo indibidualistak jabeari ematen dion 
botere osoa mugatzen baitu. Eskubide-abusuaren ezaugarria da eskubidea darabilenak kaltea eragitea eskubide-erabilera 
honek berarentzat inolako utilitaterik ez duen bitartean. Egoera eztabaidagarrienak izaten dira erabaki behar denean zein 
kasutan jabetza eskubidearen erabilera gehiegizko edo abusuzko eran gauzatzen den. Puntu honetan garapena egon da: 
hasiera batean eskubide-abusua ulertzen zen beste pertsona/ugazaba bati zuzenean eragindako kalte indibidual gisa. Gerora, 
herritarren kalterako izan daitezkeen jabeen ekintzak zigortu izan dira, hau da, “eskubide-abusua dago jabearen lege gauzapena 
antisoziala denean”.

5Konstituzioaren 33. artikuluak jabetza pribaturako eskubidea konsagratzen du eta zehazten du eskubide horren edukia 
bere “funtzio sozialak” mugatzen duela, eskubide sozialen hedapenerako oinarrizkoa dena. Hortaz, Konstituzioak ez ditu 
babesten jabetza eskubidearen erabilera “anti-sozialak”. Printzipio hau lotu behar da Konstituzioko 128. artikuluak aurrikusten 
duenarekin, horren arabera “herrialdearen aberastasun osoa, forma guztietan eta duen jabea duela, interes orokorraren menpe 
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pertsonei etxebizitzarako eskubidea bermatze aldera.    

Jabego eskubideari aitortutako muga horri egin dakiokeen zehazte bat litzateke ondasuna 
izateko, erabiltzeko eta gozatzeko duen eskubideen utzikeria dela eta, etxebizitza bertan 
behera utzita duen jabeari zuzendu ahal zaizkion erantzuki sozial zein juridikoak. Gure inguruko 
herrialdeetako Kode Zibil gehienek derelikzio6, deiturikoa barnebiltzen dute; hots, “Edukitzaileak 
bere edukitza gal dezake: 1. Utzikeriaren ondorioz. (…) 4. Beste batek edukitza hartzearen 
ondorioz, nahiz eta aurrekoaren gogoz kontra, baldin eta azken edukitza hau urtebetetik gorakoa 
balitz” (Kode Zibileko 460. art.), eta zenbait herrialdetan denborazko muga bat ezartzen da 
-ohikoena urtebetekoa delarik-  zeinaren ostean edukitza borondategabe utzi duen jabeak, 
bide zibilera jo beharko duen bere ondasunen edukitza berreskuratzeko, zuzenbide penalaren 
babesetik -askoz ere kolpekatzaile eta ezin luzatuzkoa- kanpo geratuko delarik.

3.1.2. OKUPAZIOAREN ALDEKO MUGIMENDUA SORTU AURRETIK ETXEBIZITZEN OKUPAZIOARI EMATEN 
ZITZAION TRATAMENDU JURIDIKOA  

1995eko Zigor Kodea indarrean sartu aurretik, eta Primo de Riveraren diktadurapean 
jazotako aurrekari laburra salbuetsiz non 1928ko Zigor Kodeak honako hau «... por sí o por medio 
de otro, sin ejercer violencia ni intimidación en las personas y sin título legal alguno, ocupara o 
utilizara alguna cosa inmueble ajena o usurpara un derecho real de ajena pertenencia» zigortzen 
zuen,  higiezinen okupazio baketsua sekula ez du delitu bezala tipifikatu espainiar ordenamendu 
juridikoak eta hortaz, hutsik dauden etxebizitzen ustezko okupazioak -normalean etxerik gabeko 
familiek burutuak, zeintzuek ez duten inolako protesta-animo nahiz motibazio politikorik- bide 
zibila baliatuz tratatzen ziren oro har, zegokion utzarazpen prozeduraren bidez, ez  zituenean 
zuzenean administrazioak heltzen -poliziak- desalojo prozedura abiaraziz berez inolako kontrol 
edo esku-hartze judizialik barik. Kasu batzuetan, Auzitegiek bide penalera jotzen zutela egia 
den arren -hau da, okupazioa delitu gisa tratatuz-, «bizilekua bortxatze» edo bortxazko delituen 
figurak baliatuz, lehenengo higiezina desalojatu eta, gero «beharrizan-egoeraren» salbuespena 
erabiltzeko etxebizitza okupatu zuten pertsonak absolbitze aldera.       

Egiatan, hutsik zeuden higiezinen okupazio baketsuak nahiko egoera ohikoak ziren 
praktikan baina atipikoak ikuspuntu juridiko edo legal batetik: ez zetozen bat ordura arte 
emandako usurpazio delituarekin, ez baitzen indarkeria edo larderiaren betekizuna ematen; 
baina egitate hauek ezin ziren bizilekuaren bortxatze gisa ere kalifikatu, okupatutako higiezinari 
-eta aurretiaz jendegabetua- ezin baitzitzaion inoren «bizitokia» izatea egotzi.  

 

 dago” (…)  Era honetan, etxebizitzaren funtzioa pertsonak gizartearen barruan garatu ahal izateko  zapaia edukitzeko eskubidea 
egikaritzea izanik, hau hutsik egotea bere funtzio soziala betetzen ez egotea da. (…) Etxebizitzak hutsik egoteak, azpiegituren 
eta zerbitzuen okerreko funtzionamendua adieratzen dute eta etxeen jabetzaren funtzio sozialaren aurka egiten dute: erabilera 
ezak, hots, planteamendu urbanistikoak aurrikusitako erabilera eresidentzialera ez bideratzeak, bere funtzio sozialaren erabilera 
eza larria suposatzen du. (…) Etxeak hutsik egotearen arrazoi desberdinen artean, salaketa berezia merezi du talde finantziero 
edo inmobiliarioen jabetzakoak diren etxe-multzoen kasuak. (…) Etxeak inbertsio ondasun moduan erabiltzeak erabateko 
diferentzia suposatzen du etxea izateko eskubide naturala praktikan jartzen dutenekin, eta alde ekonomikoa eta soziala aurrez 
aurre jarriz, agerian geratzen da jabe horiek ez dutela betetzen etxebizitzei funtzio erresidentziala emateko beharra.

6Derelictio: Ondasun bat abandonatzea. Ondorioz, ugazabak ondasunaren gaineko jabetza galtzen du utzikeriagatik.
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3.1.3. “HIGIEZINEN USURPAZIO BAKETSUAREN” DELITUAREN SORRERA

Zigor Kodean 245.2 artikulu berria sartzeko arrazoiak, zeinak pertsonen aurkako 
indarkeria eta larderiarik gabeko usurpazio delitua xedatzen duen -Europa osoan 80ko 
hamarkadan espekulazioaren aurkako borroka politikorako tresna gisa zabaldu eta zen okupazio 
mota hain zuzen ere-, nahiko ondo laburbiltzen ditu Madrilgo Probintzia Auzitegiak gazteleraz 
emandako epai interesgarri honetan:  

“(…) 5. El contexto histórico-social del artículo 245.2. Uno de los más autorizados comentaristas 
del polémico párrafo segundo del artículo 245 explica, un poco de pasada, las razones históricas 
de la inclusión de la llamada «usurpación pacífica» en el Código Penal del 1995. Mientras se 
desarrollaban los trabajos preparatorios del Proyecto y su posterior andadura parlamentaria, 
se multiplicaban las ocupaciones pacíficas de pisos, locales y hasta de edificios enteros, unas 
veces por personas que actuaban por separado y otras, por grupos organizados de «okupas». 
Los hechos eran de muy discutible y discutida relevancia penal con arreglo a la legislación del 
momento, fuera de los delitos o faltas de daños cometidos al romper cierres, puertas o ventanas 
para entrar en los inmuebles. Ciertamente —apostillaba el comentarista— los propietarios tenían 
a su disposición recursos procesales para conseguir el desalojo (interdictos y desahucios), pero 
resultaban demasiado lentos y, sobre todo, generaban gastos cuyo reintegro por los ocupantes 
no cabía esperar, dada la habitualmente apurada situación económica de aquéllos. En lugar de 
corregir los defectos que disuadían de acudir al aparato jurisdiccional civil, se prefirió crear un 
nuevo tipo delictivo” [AP Madrid 17ª, 18 de septiembre 2006]

Azken batean, bai epaiak eta baita autore gehienek ere bat egiten dute iradokitzean bere 
garaian “higiezinen okupazio baketsuaren” delitu berria sartzeko erabilitako zioa, ordenamendu 
zibilak “kaleratzea lortzeko (interdiktu eta desahuzioak)” eskainitako baliabideen gabezia zela, 
izan ere “geldoegiak ziren eta, batez ere, gastuak sortzen zituzten”, hau guztia honako hau 
gertatzen zen une batean: “pisuen okupazio baketsuak biderkatzen ari ziren”.  

Egiatan, ez 1983ko PANCParen idazketan ez eta ondorengo 1992ko  ACP eta PCPen7 
idazketetan ere ez da azaltzen zer arrazoik bultzatu zituzten proposamenaren idazleak delitu 
berria barneratzera, Proiektuaren Zioen Azalpenean honako hau agertzera mugatu zirelarik: 
“zio politiko-kriminalek azaltzen zuten”, zehaztu barik zein den nabaritutako arazoa edota 
zeintzuk diren bere sarrera gomendatzen duten politika kriminaleko arrazoiak. Nolanahi ere, 
nahiko argigarriak gerta litezke okupazio mota honen despenalizazioaren aldeko nahiz kontrako 
interbentzioak, noizean behin espainiako ganbera legegileetan ematen diren debateetan 
proposaturikoak eta ERC eta CiU talde parlamentarioek aurrera eraman ohi dituztenak8.      

71995ean onartutako Espainiako Kode Penalaren zirriborro eta proiektuak.

8Honen harira, ikus ERC alderdiaren justifikazioa Kode Penalaren 245. Artikuluaren 2. Atala kentzea proposatzen duten 
emendakinen artean orain arte azkena dena aurkezterakoan: “Penala ez den erregulazioa okupazio delakoaren gainean, 
bizitzeko edota ekimen soziokulturalak antolatzeko tokiak izateko zailtasunaren ondorioz sortutako fenomeno soziala da eta. 
Estatuari ez dagokio halako jarrerak bide errepresibo hutsen bidez zigortzea, baizik eta okupazioa ekidingo duten baldintza 
sozialak sortuko dituzten politikak garatzea. Bestalde, espainiar tradizio juridikoari eta jabetza eta ondasunen gaineko legeei 
dagokienez, kaltetuak eurak dira jabetza berreskuratzeko haien eskubidea baliatu behar dutenak. Izan ere, gure legedi zibilak 
beharrezko tresnak esakintzen ditu eskubide hauek babesteko, bide penalera jotzeko beharrik gabe. Inolaz ere ez du estatuak 
eragin zibila baino ez  duen eta bide horretatik konpon daitekeen jarrerarik kriminalizatu behar. Bestela, tipifikazio penalaren 
politika hedatzailea egiten egongo litzateke, zuzenbide penala zuzenbide murriztaile eta mugatua denean, ezohiko izaeraduna 
eta kontrol zorrotzarekin eta neurriz erabili beharreko tresna. Oinarrian zuzentasun eta ekitate printzipioa dauka legedi penalak 
baina hau argi eta garbi urratu egiten da izaera zibila duen jarrera bat izaera penala izango balu bezala tipifikatu eta zigortzen 
denean.”
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3.2. okupazioaren egoera juridikoa inguruko estatuetan 

II. eranskinean azaltzen da modu laburrean okupazioak gure inguruko hainbat 
estatutan duen lege tratamendua. Kontestu eta egoera legislatibo desberdinen berri izatea 
oso garrantzitsua iruditzen zaigu norberaren administrazioan okupazioaren aurrean hartu 
beharreko erabakiei begira. 

Alde batetik, azpimarratu nahi dugu oso herrialde gutxik hartu dutela zigorraren bidea. 
Txostenean zehar azaldu dugun bezala, gure errealitatean bertan ere okupazioa ez da beti 
eremu penalaren barnean kokatu. Areago, egun, aztertutako Europako estatu gehienetan 
okupazioa eremu penaletik kanpo dago.

Beste alde batetik, gure azterketan zigorraren bidea hartu duten errealitateekin 
topo egin dugunean, hauen jatorria beti izan dira politika kriminaleko irizpideak eta 
ez alarma soziala. Soilik okupazioa sistema zalantzan jartzen hasi zenean hasi 
ziren espekulazioaren lobbiak agintariak presionatzen jarrera hauek zigortzeko, 
baketsuak izan arren. Posizio hau minoritarioa da Europan eta gainera, askotan, 
neurri horiek etxebizitzen abandonua ere zigortzen duten neurriekin batera datoz.

3.3. okupazioaren egungo egoera juridikoa estatu espainiarrean

Europako hainbat Estatutan okupazioari dagokion egoera laburki azaldu ostean, 
Espainiako ordenamenduak zein trataera ematen dion baino ez zaigu geratzen aztertzeke: 

OKUPATZEN ARI DEN PERTSONA JABEAREN AURREAN

Puntu honetan hasteko azpimarratu beharra dago okupatzen ari den pertsonak ez 
duela jabearen aurrean eskubiderik eskuratzen; hau da, okupatutako higiezinaren jabetza ez da 
esku batetik bestera igaroko eta okupazio egoera batek inoiz ez du moldatu edo baldintzatuko. 
Beste hitz batzuetan, jabeak jabe izaten jarraituko du. 

Ostera, aldatuko dena ondasun higiezinaren edukitza izango da. Goragoko 
paragrafoetan ere aipatu bezala, okupazioa erabiliak izaten ari ez diren ondasun higiezinen 
kasuetan ulertuko da; hots, haien edukitza ez da gauzatua izaten ari. Jabeak, beraz, bere 
izaera legitimatuko duen titulua izango du baina bere edukitza funtzioak egikaritzen ari ez 
denez, azken hauek okupatzen ari den pertsonarenak izango dira ondasun higiezina erabiltzen 
hasten den unetik aurrera.    

Ondorioz, jabe titulua duen arren, jabeak ezingo du okupatzen ari den pertsonaren 
edukitza jarduera asaldatu agindu judizial baten bidez ez bada. Erratutako imaginario kolektibo 
bat aurkezten zaigu, beraz: jabea ezin da okupatuta dagoen ondasun higiezin batean oldarka 
sartu, EK 18. artikuluan etxebizitzari aitortzen zaion babesa urratuko ez bada. Epaitegiek 
erabaki beharko dute nork merezi duen babesa eta, beharrezkoa balitz, haiek itzuliko diote 
edukitza jabeari. 
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OKUPATU DUEN PERTSONA HIRUGARRENEN AURREAN (ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK BARNE)

Okupatu duen pertsonak, ondasun higiezinari erabilera ematen dion unetik, bere 
edukitza ahalmenak erakusten ditu hirugarren pertsona fisiko nahiz juridikoen aurrean (udaletxe 
bat, kasu).

Horrela, inor ez da legitimatuta egongo edukitza jardutea asaldatzeko. Inor ezingo 
da etxebizitzan sartu ageri-ageriko delituen kasuan, baimen judizial edo okupatzen ari den 
pertsonaren baimenaren kasuetan salbu; hots, beste edozein etxebizitzari ematen zaion babes 
indartua, okupatzen ari den pertsonak duen (edo ez duen) legezko titulua aintzat hartu gabe.  

Aurrerago gai hau gehiago sakonduko den arren, Administrazio Publikoei dagokienez, 
azpimarratu beharra dago etxebizitza bat okupatuta egotea ez dela inondik inora garrantzizkoa 
administratuarekiko harremana definitzeko orduan. Okupatzen ari den pertsonak beste 
edozeinek dituen eskubide eta betebeharrak izango ditu administrazioarekiko, eta bere egoera 
legala ezingo da eragozpena izan erroldatu, osasuna-txartela jaso, beka bat eskuratu edo Diru 
Sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzea bezalako ahalmenak egikaritu nahi dituenarentzat.  

OKUPAZIO BATEN KASUAN DAUDEN AUKERA LEGALAK

Espainiako ordenamendu juridikoak bi aukera aurkezten ditu (hiru, Administrazio 
Publikoak ere sartzen baditugu) edukitza berreskuratzeko. Bide penala existitzen da, 1995eko 
Zigor Kodearen erreforman sartua eta Doktrinak nahiz Jurisprudentziak biziki kritikatua. 
Bide zibila ere badago, gure ikuspuntutik zuzenbideari gehien egokitzen zaiona, jabetza eta 
edukitzaren arteko liskar baten aurrean baikaude. Eta azkenik, eta Administrazio Publikoak 
aipatuz, “ofiziozko berreskuratzea” aipatu behar da, administrazio araudiak Instituzioei aitortzen 
dien neurriz kanpoko aukera delarik.   

BIDE PENALA

Epaitegietan edo polizia etxeetan jabeak jarritako salaketarekin hasten da. Epaitegi 
Penalak izango dira,  ikerketa fase baten ostean, delituak epaiketa aurrera eramateko garrantzia 
nahikorik duen ala ez erabakiko dutenak. 

Ez dugu puntu hau larregi garatuko, hurrengo idazpuruan gure jarrera adieraziko 
baitugu ondasun higiezinen usurpazio baketsuen kasuan Ordenamendu Penala erabiltzeari 
buruz. Orain azaletik aipatzera mugatuko gara, bere garaian Doktrinak nahiz Jurisprudentziak 
gogotik kritikatu zuten Zigor Kodearen erreforma bat dela, Zuzenbide penalaren esku hartze 
minimoaren printzipioa urratzeaz gain, politika kriminaleko irizpideei erantzuten ziena eta ez 
Justiziaren behar objektiboei. Jabetzak eta edukitzak ordurako bazuten babes handia eremu 
zibilean, hori dela eta gaur egun ere epaitegi askok uko egiten diote ordenamedu hau aplikatzeari 
indarkeriarik eta hertsatzerik ez dagoen kasuetan.  

Jabetzak eta edukitzak ordurako bazuten babes handia eremu zibilean, hori dela eta 
gaur egun ere epaitegi askok uko egiten diote ordenamedu hau aplikatzeari indarkeriarik eta 
hertsatzerik ez dagoen kasuetan.  
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BIDE ZIBILA

Gure ikuspegitik, ondasun higiezin baten edukitza berreskuratzeko bide legitimo bakarra. 
Zuzenbide Zibila da historikoki pertsonen arteko harreman pribatuak arautzeaz arduratu dena, 
baita pertsonen eta haien ondasunen artekoak ere. Txosten honetan zehar adierazi den bezala, 
berreskuratu nahi dena higiezinaren edukitza da, jabeak gauzatzen ez zuen edukitza hain zuzen 
ere.   

Ikuspuntu honetatik abiatuz, edukitza eskubideei buruz ari gara, Zuzenbide penalaren 
esku hartzea galdatzen duen erasorik ez dagoelarik. Jabeari ez zaio inolako kalterik eragin, 
jabetza titulua bere horretan mantentzen baitu eta edukitza, aldatua gertatu den elementu 
bakarra, ez da gauzatua izaten ari. Azken hau berreskuratu nahiko balu, logikoena bere 
tituluarekin Epaitegi Zibiletara jotzea litzateke eta hauek izan daitezela erabakiko dutenak ea 
nahikoa den edukitza itzultzeko ala ez. 

ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIEN BIDEA

Administrazio arauek instituzio publikoei modu esklusiboan gordetzen dieten gaitasuna 
da. Gure irudiko neurriz kanpokoa den botere batez hornitua, Administrazioak ofizioz 
(auzitegietara jo beharrik gabe) berreskuratu ahal izango du okupatua izan den edozein higiezin. 

Ez da prozedura erraza, administratuari defentsarako eskubidea bermatu behar omen 
dioten izapide burokatrikoz betea, eta gainera epe zorrotzei lotua baitago. Horretaz gain, kontuan 
hartu beharko da ea okupaturiko ondasuna erabilera publikoari atxikia dagoen eta, hori gutxi 
balitz, Administrazio batetik bestera prozedura aldatuko da. Aipatzekoa da, dena den, ondasun 
higiezina berreskuratzeko erabakia perse Administrazioak har badezake ere, kaleratze posible 
bat agindu judizial batek bermatua egon beharko lukeela. 

Azkenik, esan beharra dago, udal-etxebizitzen okupazio kasuetan, administrazioak hobe 
lukeela ikertzea zein den bere jabetzetako bati dagokion funtzio soziala ez betetzearen arrazoia 
(20 edo 30 urte hutsik igarota, adibidez) eta okupatzen ari diren pertsonen proposamenak 
entzutea makineria burokratiko guztia martxan jarri aurretik.

3.4. aipamen berezia “higiezinen usurpazio baketsua” (zk 245.2 art.) tipo penalaren 
aplikazioaren inguruko jurisprudentziari

1995ean gauzatutako erreforman Zigor Kodeak delitu berri bat barnebiltzen du, 
usurpazioa. 245. artikulua honela idatzia geratu zen:

245. artikulua

1. Pertsonen aurkako indarkeria edo larderia erabiliz, beste baten gauza higiezina okupatzen edo 
ondasun higiezinen gaineko beste baten eskubide erreala usurpatzen duenari, berak erabiltzen 
dituen ndarkerien ondorioz dagozkion zigorrez gain, sei hilabetetik hemezortzi arteko isuna 
ezarriko zaio, lortutako onura eta eragindako kaltea kontuan izanik.

2. Norbaitek, behar bezalako baimenik gabe, bizilekua ez den eta beste batena den ondasun 
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higiezina, etxebizitza edo eraikina okupatzen badu, edota euren titularraren borondatearen aurka 
horietan irauten badu, orduan, pertsona horri hiru hilabetetik sei arteko isun-zigorra ezarriko zaio.

Agerikoa denez, artikulu honen bigarren atala indarkeriarik baliatu barik burututako 
okupazioak zigortzera dago zuzendua. Erreforma honekin lortu nahi dena Zuzenbide pribatuak 
sendoki babestutako edukitza bide penalaren babespean ere jartzea da.  Lehen arautuak 
ez zeuden sektoreetan eta inoiz erabili gabeko bideak baliatuz gauzatutako ordenamendu 
juridikoaren hedapen honek, Estatu interbentzionista bat gotortuz, ondorengo hausnarketa 
honetara bideratu behar gaitu: bide penalaren hedapen hau erabat ezinbestekoa zen ikuspuntu 
penal soiletik?

Debate honetan ezin ahantzizkoak dira, uneoro, Zigor Zuzenbidea zuzentzen duen ultima 
ratio printzipioa eta bere izaera fragmentarioa. Gogoratu beharra dago zigor ordenamendua 
Estatuaren eskutan dagoen tresna juridikorik kolpekatzaileena dela, oinarrizko eskubideak 
gehien kaltetzen dituen mekanismoa, zigor askatasun-gabetzaileak inposa ditzakeen mekanismo 
bakarra baita. Analisi honetan kontuan hartu beharreko bi alderdi daude.   

“Ultima ratio” delakoa “azken bitarteko” bezala itzultzen da. Hots, legegileak ezin du 
Zigor Zuzenbidea baliatu edozein portaera zigortzeko, haien garrantzi eta larritasunagatik beste 
eremu batzuetan (zibila edo administratiboa, adibidez) babesgabe geratzen diren portaerak 
zigortzeko baino ezingo delarik erabili. Eremu penaletik kanpo gatazka konpontzeko bidea 
dagoen guztietan, horretara jo beharko da; zigor zuzenbidea lortu nahi den helburua erdiesteko 
gainontzeko tresnak  baliaezinak direnean baino erabiliko ez delarik. 

Ultima ratio printzipioarekin batera, Zigor Zuzenbidearen fragmentarietate printzipioa 
ere aipatu beharra dago. Azken honek, Zuzenbide penalari debekatzen dio, edo debekatu 
beharko lioke, ordenamenduko beste adar batzuek aitortu eta babesten dituzten portaerak 
zigortzea (kasu honetan, ordenamendu zibilak betetzen du funtzio hori).

Ultima ratio printzipioarekin harremanetan dago proportzionaltasun printzipioa, zeinak 
lehentasunez zuzentzen duen Zigor Zuzenbidea. Hau da, epaileak usurpazioa aztertzeko unean, 
egitatea ez ezik berarekin zerikusia izan eta erantzukizuna modulatzen duten inguruabarrak 
ponderatu beharko ditu. Hau da, Konstituzioak berak jabetzari funtzio soziala aitortzen badio 
eta Botere Publikoak deitzen baditu berau espekulazioaren aurka babestera (EK 33.2 art.), 
ez da proportzionala funtzio sozial hau erabat indargabetuta dagoen kasuan (pentsa dezagun 
10 urtez bertan behera utzita egon den baserriaren adibidea) makineria penal guztia martxan 
jartzea baketsua izan den okupazioa zigortze aldera.  

Bi printzipio hauek erabili ditu hainbatetan jurisprudentziak argudio gisa usurpazio 
guztiak delitutzat jo ezin direla baieztatzeko. Hau da, ez du zertan beti bide penalak esku hartu 
behar. Hartara, Bartzelonako Probintzia Auzitegiaren (PA) 5. sailaren epaiak,  2003ko urtarrilaren 
16an honela adierazi zuen: 

“la posesión protegida por el orden penal es la que se goza y disfruta de manera efectiva, no solo 
porque la que no se disfruta efectivamente ya tiene protección en el ordenamiento civil mediante 
el ejercicio de las correspondientes acciones posesorias y reivindicatoria, sino porque el Derecho 
Penal, a nuestro entender, no debe proteger la posesión que no se ejerza obteniendo una utilidad 
individual y ello con independencia de que los motivos de la falta de utilización del bien no sean 
imputables a la propiedad”.
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Inplizituki, epai honek jabetzaren FUNTZIO SOZIALA azpimarratu nahi du, edo bestela 
esanda, funtzio soziala galdu ez duen higiezinaren okupazioa baino ez da esetsia izango. 
Hainbat epai ematen dituzte bai Probintzia Auzitegiek (Madrilgo 20. Epaitegi Penalaren 
Epaia, 1998ko urtarrilaren 21ekoa; Bartzelonako PAE, 10. saila, 2005eko ekainaren 20koa; 
Bartzelonako PA 6. sailaren Autoa, 2010eko azaroaren 15ekoa...) eta baita Auzitegi Gorenak 
berak ere norabide honetan.  

Hain zuzen, Auzitegi Gorenak berak adierazi zuen erreforma burutu zenean ZK 245.2 
artikulua legedian sartu zela “a fin de sancionar las conductas de los llamados “ocupas”, y 
que exige el delito de ocupación “sin autorización debida” o el mantenimiento en la ocupación 
ilegitima de los bienes inmuebles “contra la voluntad de su titular”, hemos de convenir que no 
es solamente el hecho de la ocupación del inmueble sino las condiciones en que se halla el 
mismo lo que debe valorarse”. 

Gorago aipaturiko jurisprudentzian, kasu gehienetan jardueraren artxibatzea eman da, 
gehienetan oinarri bakarra argudiatuz: ondasun higiezinak urteak zeramatzan hutsik eta bertan 
behera utzia. Ondasun higiezinak ez zuen bere funtzio soziala betetzen eta ondorioz, ez zuen 
babes penalik merezi. Horrek ez du esan nahi jabea babesgabetasun egoeran geratzen denik. 
Bistan denez, baten batek pentsa dezake etxe bat egoera txarrean urtetan bertan behera utzita 
izatea komeni zaiola berarekin espekulatzeko unea errentagarriagoa izan arte. Baina jarrera 
horren babes penala neurritik kanpokoa izango litzateke eta pertsona horrek hitzezko epaiketa 
baino ez luke izango higiezinaren edukitza berreskuratzeko. 

Zoritxarrez, teoria praktikatik urrun dago batzuetan eta gaur egun ere zenbait epailek, 
azaldutakoaren jakitun izanda ere, ez dituzte jarduerak artxibatzen eta prozedura penalarekin 
aurrera egiten dute. Doktrina eta jurisprudentzia alboratuz. Okupazio Bulegotik esan behar 
dugu, jarrera hau okerrekoa izateaz gain, ez datorrela zuzenbidearekin bat.    

Laburbilduz, eta ondorio gisa, ikuspuntu hertsiki juridiko batetik ez dirudi egokia denik 
indarkeriarik gabeko okupazioa eremu penalean sartzea. Lehenik, jabeak dagoeneko baditu 
bere burua defendatzeko nahiko bide, biderik eta zapaltzaileenera jotzea beharrezkoa ez delarik, 
bereziki azken honek printzipio zuzentzaile bezala duenean beste konponbiderik ez dagoenean 
bakarrik jardutea. Eta bigarrenik, guk hitz egiten dugun okupazioen kasuetan jabetza horren 
funtzio soziala indargabetuta dago. Kasu ia guztietan urtetan bertan behera utzitako etxebizitza 
eta espazioei buruz ari gara, espekulazio kolpe batek jabea aberats noiz bihurtuko duen zain. 
Soziala, demokratikoa eta Zuzenbidezkoa izan nahi duen Estatu batean ezin da Zuzenbide 
Penalaren funtzioa izan gutxi batzuen handinahikeria babestea gehiengoaren etxebizitza duin 
baterako eskubidea kaltetuz. Jurisprudentziak eta Doktrinak dagoeneko haien iritzia eman dute 
gaiaren inguruan eta mezua argia da: eremu penaletik at geratu behar dira indarkeriarik erabili 
gabe burututako okupazioak, okupaturiko ondasun higiezin eta espazio horiek (denbora igaro 
ahala eta espekulazio grina dela eta) haien funtzio soziala galdu badute.  
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Azkenik, eta arestian aipatutakoa kontutan hartuz, aztertu beharra dago erakundeek 
-bereziki toki-administrazioek, udalek, Foru Aldundiek, mankomunitateek, etabar- okupazio 
kasu konkretu baten ondorioz beraien lurraldeen baitan eman daitekeen edozein motatako 
gatazkaren aurrean zer egin dezaketen, zer egin beharko luketen eta zer ez.  

Arazo horri zinez irtenbidea eman nahi bazaio, erakunde batek eman beharko lukeen 
lehen pausua nabaria da: errealitatea eta testuingurua ezagutu. Errealitateaz hitz egiten 
dugunean, adibidez, beste gauza batzuen artean, etxebizitza hutsen kopuruaz ari gara. 
Guretzako ezinbestekoak diren datuak, baina sistematikoki faltsutuak direnak, bai berariaz 
gezurra esateagatik, bai barkaezina den ezjakintasunarengatik. Horrela, 116.000 etxebizitza 
huts daudela adierazten duen EUSTATen azkeneko txostenaren aurrean, Eusko Jaurlaritzak 
soilik 54.000 aitortzen ditu.

Testuinguru hori marrazten joateko, hemen, logikoki, erabilpen bat ematea (etxebizitza 
bezala, gune sozial gisa, etab.) helburu duen utzitako eraikin baten okupazioari erreferentzia 
egiten diogula azpimarratu beharra dago; eta ez, maiz eta interesatuki horrekin nahasten diren 
beste jarrera batzuei, hala nola, “ogia erostera jaitsi den bizilagun baten etxera sartu dira” 
edo “pertsona batzuk sartu eta eraikin abandonatuari su eman zioten” eta antzekoak. Eta 
guzti hau, okupazioa, praktika sozial gisa, homogeneoa ez denaren, baizik eta okupazio mota 
asko eta okupatzeko motibazio asko daudenaren oinarritik abiatuz. Baina, aniztasun horrek 
bere osotasunean komuna duena da erabilpenik gabe urteak zeraman eraikin bat, garbituz 
eta atonduz, erabiltzen hasi eta edozein kasutan barruan egon daitekeena lapurtzeko edo 
txikitzeko eta hiru egunetara joateko asmorik gabe egiten dela. Bilboko Okupazio Bulegotik 
eta, orokorrean, okupazioaren aldeko mugimendutik defendatzen dugun okupazio eredua da 
hau. Beste mota bateko edozein gertaera txosten honen helburuetatik kanpo geratzen da eta 
ez gara nor inongo udal edo instituzioren ekintza esparruak zeintzuk izan beharko luketen 
baloratzeko.

Hau esanda, eraikin okupatua partikular batena edo administrazioarena berarena 
baldin bada (hau da, titulartasun pribatua edo publikoa badu), auziak ikuspuntu ezberdina du. 
Hortaz, komenigarria da kasuz-kasu aztertzea.

4.1 okupatutako eraikinak titulartasun pribatua duenean. 

4.1.1. PARTIKULARREN ARTEKO GATAZKA BAT DA ETA ADMINISTRAZIOA –HASIERA BATEAN 
BEHINTZAT- EZ LITZATEKE HORRETAN SARTU BEHAR

Partikularren arteko eta pribatua den gatazka da, ez da “ordena publikoko” arazo 
bat –arestian azaldu dugun moduan, epaileen gehiengoak eraikin abandonatuen okupazioen 
kasuetan usurpazio delitua aplikatzea baztertzen dute, okupazio horiek “bake publikoari” eta 
elkarbizitzari espresuki eragiten diotela baztertuz, eta, horrenbestez, afera bide zibilera igorriz, 
partikularren arteko gatazkak ebazten dituen bidea, alegia-, eta herri edo auzoaren elkarbizitza 
oinarrizko arauetatik haratago (zaratak, zaborra, etab.; edozein bizilaguni erreferentzia egin 
diezaioketen jarrerak, okupa izan edo ez), ez da administrazioaren eskumena eraikin horretan 
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egoteko okupatu duenaren eskubideen aferaz iritzia ematea.

Bi aldeen arteko gatazka da eta horien jarrerak, gradu edo modu ezberdinean izan 
arren, legezkotasun-ezera hurbiltzen dira edo jarduera “alegalaren” parametroetan kokatzen 
dira. Okupek ez dute eraikinean sartzeko eskubiderik eta horien jabeek ez dute eraikinak 
utzikerian izateko eskubiderik. Administrazioak lege eta eskubideak errespetatuak izan daitezen 
bermatu behar du, baina ez eskubideen gehiegikeriak; eta jabeek jabetza berreskuratzeko 
duten eskubidea egikaritzeko Epaitegi zibila dute.

Beste kasu ezberdin bat litzateke, adibidez, Gaztetxe bat izango balitz; izan ere, kasu 
horretan udalak edo administrazioak lagundu edo Gaztetxean egiten diren jarduerak sustatu 
ditzake. Baina, eraikina erabiltzeari dagozkion eskubideei buruz administrazioak ezin du eta ez 
luke horretan sartu behar, partikularrei dagokien gaia delako eta, gehien jota, justizia auzitegiei.

4.1.2. ALDEEN ARTEKO BITARTEKARITZA ETA AKORDIOA ERRAZTEKO ESKU  HARTZEKO AUKERA

Administrazio Publiko batek esku-hartze bat bideratzeko eta gatazka horietan parte 
hartzera behartuta egon ez arren, horrek ez du adierazi nahi, gatazka horri akordioaren bidetik 
irtenbidea bilatzeko helburuarekin jabe eta okupen arteko bitartekaritza lana egin ez dezakeenik 
-eraikinaren erabileraren lagapena, errentamendu-kontratua, prekario-kontratua, aldeen arteko 
konponbide informala, etab.- Edozein kasutan, esku-hartze hori elkarrizketari bide ematera 
mugatu beharko litzateke eta ezin da aitzakia  izan udalaren baliabideak aldeetako bat babestuz 
baliatzeko. 

4.1.3. EGOERA LEGEZTATU EDO ERREGULARIZATZEKO ESKU-HARTZEKO AUKERA

Kasu batzuetan, eta beti ere eraikina okupatu duten pertsonak horretarako prest 
badaude – 4.2.2. atalean azaldu dugun moduan, okupazioaren aldeko sektore bat mota horietako 
akordioen kontra agertzen da-, administrazioak, etxebizitza aurkitzen den alegalitate egoerari 
amaiera ipintzea beharrezkoa ikusten den “impasse” egoeren aurrean, inplikazio gradu handiago 
bat eta konponbide posible ezberdinak ikertu beharko lituzke, eraikinaren titulartasuna bere gain 
hartuz zuzenean - desjabetze edo salerosketaren bitartez jabetza eskuratzea; errentamendu-
kontratua edo jabeen hitzarmena; etab.-. Adibideak badaude, batez ere denboran luzatu diren 
okupazioetan eta, eraikinaren egoerak birgaikuntza jarduera bat behar zuelako edo beste 
arrazoi batengatik ere, okupek, titulu legitimoa duen edozein okupatzailek bezala, “status” 
berdinaz –eskubide eta bete beharrak barne- gozatu ahal izateko linbo juridikotik ateratzea 
beharrezkoa eta egokia ikusi zuten okupazioetan. Kasu horietan,  eraikina okupatzen egon 
diren pertsonek horretaz disfrutatzen jarraitzea zilegia eta bidezkoena dela pentsatzen dugu; 
edozein etxebizitza publikoko esleipendun batek dituen betebehar komunak betetzearen eta, 
edozein egoeragatik etxebizitza hori uztea erabakitzen badute ere, etxebizitza parte-hartzen ari 
den administrazioarengatik zuzenean kudeatua izateko baldintzekin.

4.1.4. GATAZKA PARTIKULAR HORREN ATZEAN GATAZKA SOZIAL BAT DAGO ETA, HEIN HANDI BATEAN, 
POLITIKOA

Okupa eta jabeen arteko gatazka partikular eta konkretuen atzean gatazka sozial bat 
dago. Bi jarrera “alegal” horietatik, gizartearen sektore zabal batek – gero eta zabalagoa dena gure 

Herri administrazioak eta okupazioa Bilboko Okupazio Bulegoaren txostenak

-24-



ustetan -  kaltegarriagoa deritzogu gizartearentzat lurrarekin espekulatu eta eraikinak erortzen 
uzten dituztenen jarrera, eraikinak erabili eta hondamenditik berreskuratzen dituztenena baino. 
Gatazka honetan era partzial batean alde baten onurarako esku hartzeak  – Gatazka honetan era 
partzial batean alde baten onurarako erakundeen esku hartzeak  -espekulatzailearen edo jabe 
zabarraren alde-, kasu askotan okupak salatzeko animatuz edo presioa sartuz, ez du zerikusirik 
legearen errespetuarekin edo administrazio baten funtzionamenduarekin– eta hemen ez du 
balio “ zure onuragatik kaleratzen zaitut, eraikina baldintza oso txarretan baitago eta istripu 
bat gerta liteke” motatako aitzakiarik-. Horrek jarrera edo hautu politiko bati erantzuten dio, 
kasu honetan espekulatzaileen alde (edo sostengu emanaz) eta horiei aurre egin nahi duen 
mugimendu sozialaren kontra (erreprimituz).

Bestetik, okupazio bat “bake publikoaren” kontrakoa den –eta ondorioz delitua- edo ez 
denaren erabakia auzitegiak, eta ez udalak, hartu behar badu eta udalak ez badu eskumenik 
partikularren arteko gatazka batean sartzeko, orduan udal gobernua esku ez hartzeagatik 
kritikatzea parte baten alde agertzea bezain hautu politikoa da. Horrela, Donostiako Uxotegi 
Gaztetxearen kasuan, oposizioak udal gobernua jabearen alde ez egiteagatik –edo polizia, 
agindu judizialik gabe, era ilegal batean, jardutea ez permititzeagatik-, kritikatzen zuenez udalak  
interes partikularrak soilik, eta ez kolektiboak, interesatzen zaizkion eragile baten aldeko hautua 
egin zuen. Horrenbestez, existitzen ez den, anti-soziala den eta baita anti-konstituzionala  den 
“espekulatzeko eskubide” bati eta bere funtzio sozialaren kontra jarduten duen jabetzaren 
gehiegikeriari erreferentzia eginez jokatu zuten.

4.2 okupatutako eraikinak titulartasun publikoa duenean.

Kasu hauetan, eta gutxi gora behera eztabaidatutako eta adostutako era batean, 
administrazioak lehenago edo beranduago parte hartzea edo ez erabaki beharko du eta horrela 
bada, nola eta zertarako definitu beharko du.

4.2.1 AUTOKRITIKA BEHARRA

Lehenik eta behin, autokritika egiten hastera gonbidatuko genuke instituzioa: zergatik 
udal edo Aldundi honek onartu du hainbeste urtetan eraikin hau itxita eta erabilpenik gabe 
egotea? Eta kasu honetan, gure aburuz, “ez zegoen dirurik/aurrekonturik egokitzeko ” eta antzeko 
argudioek ezer gutxi balio dute. Izan ere, legeak minimo arkitektoniko batzuk errespetatzera 
behartzen duela egia bada ere, hala nola, elbarrituentzako sarbideak, etab.,  horrek ez du 
adierazi nahi bitartean eraikinaren erabilpena elkarteei edo bere egoera ekonomikoa dela eta 
merkatuen prezioetan etxebizitza bat lortu ezin duten pertsonei/familiei denbora baterako utzi 
ezin dienik.

Aurrekoarekin loturik, norbaitek eraikin hori erabiltzen hasteak komunitatearentzako 
kalteak sortu izana ezin da inolaz ere ulertu (beti ere hori errespetatzen badute eta ez badute 
apurtzen, noski). Benetan kaltegarria dena, aldiz, erabilpen eza da, batetik, eraikinarentzat 
kaltegarria delako (hondatzea), baina baita etxebizitza/lokal gabeziaren testuinguruagatik eta 
beharrarengatik  ere. 

Horregatik, eraikin okupatu batean benetan erabiltzeko eta berehalako proiektu bat ez 
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badago, kaleratzeak ez du inolako justifikaziorik, urte askoan hutsik jarraitzeko burutzen dira 
kaleratzeak. Eta noski, mota honetako kaleratze bat justifikatzeko “interes publikoaren” edo 
“ondasun komunaren” aitzakia erabiltzea adimenarentzako irain bat izango litzateke: interes 
publikoa eraikinak erabiltzea da, hobeto edo okerrago, baina erabiltzea.

4.2.2. ERABAKI POLITIKOA

Egungo legediak administrazioa errekeritzen du baten batek, erabiltzeko titulurik gabe, 
administrazioaren eraikin bat erabiltzen  duela  jakin bezain pronto. Baina ez du bere eraikinaren 
jabetza berreskuratzera behartzen. Hortaz, erabaki politiko bat da eta ez auzi “tekniko” edo 
administratiboa soilik.

Eraikina epe motzera erabiltzeko proiekturik ez badago eta erabiltzen ari diren pertsona 
edo pertsonek ez badiote inongo kalterik egiten, ezerk ez du kaleratzea justifikatzen. Beraz, 
ez litzateke eragozpenik izan beharko eraikin hori erabiltzen duten pertsonek berau erabiltzen 
jarraitzeko. Kasu honetan, administrazioa ezer ez egitera mugatu daiteke, okupazioa toleratuz 
baina babes legalik eman gabe. Bestela erabilpen lagapen hitzarmen baten edo antzerakoen 
bidez egoera nolabait erregularizatzen saiatu daiteke. Azken honek arazoak baino abantaila 
gehiago ditu –eginkizun eta beharrak banatzea- baina tolerantzia hutsaren aurrean beste 
aukera bat baino ez da (berariazkoa edo isilekoa, hitzartua edo hitzartu gabekoa…).

Edonola ere, okupazioaren aldeko mugimenduaren baitan aipatu akordioen aurka 
dagoen korronte bat ere bada; okupazioak legeztatzea edo erregularizatzea, horiei eraldaketa 
sozialerako tresna gisa indarra edo eraginkortasuna gutxitzea dela ulertzen baitu eta ondorioz, 
aukera hori errefusatzen dute eta batzuetan instituzioekin elkarrizketa bera ere. Euskal Herrian 
horrelako planteamenduek ez dute beste tokietan duten adina indarrik –batez ere botere 
politikoaren eskutik mugimendua baldintzatu, zatitu eta ahultzeko eraikin okupatuen legalizazioa 
nahita erabilia izan den lurralde horietan, higiezinen espekulazioaren  bitartez aberastu nahi 
duten horien bozkarioarentzat-. Baina, Okupazio Bulegotik, okupazio batentzako irtenbide 
hoberena akordio bilaketa dela sinetsi arren,  jarrera hau bere kontrakoa bezain zilegi eta 
errespetagarria dela kontsideratzen dugu. Hau diogu eraikin okupatuaren jabe den instituzioak 
hitzarmen edo akordio bat sinatzeko proposamenaren iniziatiba izan dezakeelako eta hori 
okupatzen dagoen pertsonaren edo pertsonengandik kontrako jarrera jaso dezakeelako agian. 
Hala ere, ez diote akordio horri uko egiten inongo ardura mota saihestu nahi dutelako, izan ere, 
orokorrean, pertsona horiek kolektibo edo borroka sozialekiko desinteresatuki konpromiso eta 
dedikazio maila altua duten gizabanakoak izaten dira. 

4.2.3. ERAIKINAREN ERABILERA PRIBATIBOA Vs. ERABILERA KOLEKTIBOA

Udalerri batetako herritarrek eskubide berdina dutenez eraikina erabiltzeari 
dagokionean -askotan erabilitako argudioa- eta 4.2.1. azpi-atalean egindako kritikatik haratago 
–eraikina urtetan erabilpenik gabe eta utzita egon eta gero, administrazio batzuk eraikinari 
“kasualki” okupatua izan den momentutik erabilpena eman beharraren kontzientzia hartzea 
deigarria da, eraikina erabiltzeko bat-bateko interes horren arrazoi erreala okupazio horri 
amaiera ipintzea litzatekeela irudituz-. Argudio hauen azpian, gure ikuspuntutik arazoaren 
planteamendu desegokia dago, ezinbestean, irteera faltsu batera gidatuko gaituena: pertsona 
batzuen etxebizitza lortzeko gabeziaren aurrean, konponbidea inoiz ezin da etorri eskubide 
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hori beste batzuei ukatzearen eskutik, eta pertsona edo familia batzuk erabiltzen ari diren 
etxebizitzatik kaleratzea beste batzuk sartzeko ez litzateke zentzuzkoa eta bidezkoa izango 
–hau da, “Santu bat biluztea, beste bat janzteko”-. Txosten honetan zehar errepikatzen ari 
garen moduan, utzikerian zegoen eraikin bat norbaitek okupatu eta erabiltzean ez da bere 
baitan arazo  bat sortzen, baizik eta guztiz kontrakoa; eta zentzu honetan, instituzioen kezkak 
bere ekintza esparruaren barruan dauden etxebizitza guztiak erabiliak izatearen lorpenean 
zentratu beharko luke. Beste era batera esanda, eta gaur egun Euskal Herrian dagoen eskaria 
betetzeko eta denon eskubideak bermatzeko etxebizitza nahiko daudenaren oinarritik abiatuz, 
helburua etxebizitza hutsak mobilizatzea izango litzateke –titulartasun publikoa dutenetik hasita, 
eta pribatua duten horiekin jarraituz-, eta ez erabiliak izaten ari direnak. Kontrakoa –batzuei 
kentzea besteei emateko- “miseriaren banaketa” bezala besterik ezin da  definitu, baina era 
honetan ez da inoiz arazoaren benetako konponbidea lortuko.

Kasu batzuetan, titulartasun publikoa –Foru Aldundiarena, udalarena…-  duen eraikin 
baten erabilera pribatibo eta kolektiboa kontrajartzen dira, instituzio baten partetik gaztetxea edo 
gune sozial okupatu eta autogestionatu bat desalojatzeko nahia justifikatzeraino. Halakoetan, 
alternatiba bezala eraikin horretan “herritarren gehiengoari eta ez bakarrik gutxiengo bati irekita 
” eta administrazioak berak kudeatua dagoen gazteleku bat irekitzea planteatzen da. Eztabaida 
hau txosten honen helburutik kanpo dago, baina hala eta guztiz ere, Santutxuko (Bilbo) Uztaldi 
gaztetxearen kaleratzea burutu ostean, 2012ko Irailean EGK- Euskadiko Gazte Kontseiluak 
adostutako testua hemen aipatzea interesgarria iruditzen zaigu, batez ere bere bigarren puntua:

1) Gaztetxeak gazteriaren parte-hartze eta auto-antolakuntza guneak dira. Bertan, gazteen 
emantzipazioa bideratu eta hiritartasun aktibo bat bultzatzeko gaitasunak sustatzen dira, betiere 
gizarte eraldaketarekiko konpromisoa landuz. Autogestioa, gizarte mobilizazioen aktibazioa, 
asanblada eta bileretan parte hartzea, eginbeharren banaketa eta auzokide eta eragileekiko 
elkarrizketan aritzea suposatzen du gaztetxe batean parte hartzeak. Horrekin batera, jarrera 
kritiko baten garapena, komunikabideekiko harremanen kudeaketa, komunikazio tresna propioen 
sorkuntza eta beste hainbeste oinarrizko gaitasunen garapena ere badakartza, horiek guztiak 
ikuspegi kolektibo batetik hiritartasun aktibo bat gauzatzeko beharrezkoak.

2)  Espazio eta zerbitzu publikoek ez diete beti gazteon behar, nahi, kezka eta errealitateei erantzun 
egokia ematen. Administrazio ezberdinek proposatutako zerbitzuek aurkezten dituzten ordutegi, 
baldintza eta edukien aurrean, Euskal Herriko milaka gaztek hogei urte baino gehiago daramatzate 
gaztetxeetan antolatzen, kontsumoan oinarritutako aisialdiaren aurrean alternatibak sortzen. Bere 
denbora librearen norabidea erabakitzen dute, kanpotik datozkion eskaintzen hartzaile pasibo izan 
beharrean. Jardunaldiak, hitzaldiak, bideo-forumak, kontzertuak, eztabaidak, ikastaroak, musika 
taldeak, antzerki konpainiak, mobilizazioak eta jaiak antolatzen dituzte, besteak beste. Eta, hori 
guztia, hierarkikoak ez diren antolatzeko moduez baliatuta. 

3)  Jabetza pribatua interes publikoaren gainetik gailentzen den hiri-testuinguru batean, hutsik 
(eta, askotan, bertan behera utzita) dauden lekuei erabilpena ematen diete gaztetxeek, auzoak, 
herriak eta hiriak suspertuz. 

4.2.4 OKUPAZIOA KRIMINALIZATU GABE ERAIKINAREN JABETZA BERRESKURATZEA

Bukatzeko, udal batek edo beste edozein instituziok proiektu erreal eta berehalako 
bat – ez litzateke zuzena izango okupazio bati amaiera emateko ustezko  erabilpen proiektu 
baten aitzakia erabiltzea eta gero eraikina erabilpenik gabe uztea, behin baino gehiagotan 
gertatu den bezala- eta komunitatearen osotasunaren behar bati erantzuten dion egitasmo bat 
martxan jartzeko eraikin baten jabetza berreskuratu nahi duenean eta elkarrizketaren bidea ez 
bada posible edo akordiorik gabe bukatzen denean – borondatezko kaleratze posiblea-, ohiko 
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bide naturala, zibila –utzarazpen salaketa prekarioagatik- edo administratiboa litzateke, baina 
prozesu penala -ustezko usurpazio delitu bategatik salatzea- baino motelagoa izan daiteke, 
nahiz eta beti ez den horrela suertatzen. Bide honek, ordea, bere existentziarako arrazoi 
nabariak dituen mugimendu sozial zabal baten kriminalizazioa suposatuko luke, gizarteari 
hainbeste min eragin dion higiezinen espekulazio baten aurrean instituzioen aktibazio eza, 
besteak beste. Eta kriminalizatzeko ahalegin hori praktika horren bitartez aberastea nahi duten 
horiekiko konplizitate erakustaldi bezala ulertzen dugu. Utzikerian eta erabilpenik gabe dauden 
eraikinen okupazioa ez da delitua, ez bakarrik epaileen gehiengoak horrela interpretatzen 
duelako, baizik eta, batez ere, gure gizartearen gehiengoak ez duelako horrela antzematen. 
Bide zibil edo administratibotik burututako kaleratzea ezer konpontzen ez duen aldi baterako 
partxea da, ez baitu funtsean dagoen arazoa murrizten – hutsik dauden milaka etxebizitza 
eta bere erabilpenaren helburu espekulatiboak, alegia-. Halere, gutxienez, prozedura horiek 
okupazioa hautatzen duten pertsonen postura eta horretara bideratu dituzten arrazoiak 
defendatzeko eskubidea bermatzen dute bide penala baino neurri handiagoan.

4.3. edonola ere, eraikinak titulartasun publikoa zein pribatua izan

4.3.1. ERROLDATZEA

Uste denaren kontra, etxebizitza bat okupatzen duten pertsonek ez dute soilik 
horretan erroldatzeko eskubidea, baizik eta hori egiteko betebeharra ere badute. Horrela, 
errolda erregulatzen duten Instrukzio Teknikoetan, helburua bera “gertakizun baten ziurtasuna 
uztea” dela finkatzen da, “ondorioz, hasiera batean, ez da zertan desitxuratua geratu behar, 
ez bizileku horretan bizilagunari dagokion edo ez dagokion eskubideengatik, ezta gertakizun 
horren egiaztatzeko-ziurtagiri baten bidalketaz ondorioztatu daitezkeen eskubideengatik ere”. 
Halaber “berea ez den jabetza publiko edo pribatu baten titulurik gabeko okupazioaren kasuan,  
udal gestorea bere bide propioetatik “ bizilaguna benetan eraikin horretan bizi dela” ziurtatzera 
mugatu beharko da, “eta baiezkoa izatekotan Erroldan inskribatu” beharko du, “jabe zilegiak 
bere eskubideak autoritate edo Auzitegi eskudunetan gauzatzen baditu ere, Erroldaren 
gestoreak inoiz izango ez direnak”.

Hondamen egoeran deklaratutako edo bizitzeko baldintzak betetzen ez dituen eraikin 
batean erroldatzeari dagokionez, erantzuna berriro ere baiezkoa da: “Erroldak udalerriaren 
bizilagun bakoitza benetan bizi den bizilekua adierazi beharra du. Errealitate hori produzitzen 
denean  Erroldan jasota egon behar du beti. Errolda inskripzioa Etxebizitzaren titulartasun 
juridiko-pribatuaren eztabaidarekiko guztiz independentea den bezala, eraikinari eragiten 
dioten zirkunstantzia fisiko, higieniko-osasunezko edo bestelakoekiko ere bada. Horren 
ondorioz, azpietxebizitzak (txabolak, karabanak, kobak, etab., eta sabaiaren gabezi totalarekin 
ere) bizileku onargarritzat ager daitezke eta agertu behar dira Erroldan, errealitatea batzuetan 
horrelakoa baita ”.

Hortaz, bertako autoritatearen partetik, eta partikularki Udal Erroldaren kudeaketaren 
ardura duten horietatik, bere bizitokian erroldatzeko pertsonen eskubide eta beharra 
errespetatzea baino beste jokabiderik ezin da egon, hori habitatzeko duen titulu juridikoa – edo 
bere gabezia- kontuan hartu gabe.
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4.3.2. BIZILEKUAREN BORTXAEZINTASUNA

Eraikin edo etxebizitza okupatu bat bizileku bezala hartzeko kontsiderazio juridikoari 
dagokionez ere ez luke dudarik egon behar. Izan ere, horrek, bizi edo erabiltzen duen 
pertsona edo duten pertsonentzako, “xede espezifiko baterako esparru espaziala eratzen 
du, bizitza pribatuaren garapena” [KAE 10/2002, urtarrilaren 17an]. Horrela, Auzitegi 
Konstituzional espainiarrak “bizileku bortxaezina gizabanakoa erabilpen eta konbentzio 
sozialei beharrezkotasunik gabe bizitzen den espazioa eta bere askatasun intimoan  erabiltzen 
duen espazioa ” dela azpimarratu du. “Horregatik, eskubide horren bitartez ez da bakarrik 
babesteko objektua bere baitan kontsideratutako espazio fisikoa, baizik eta  horretan dagoen 
pertsonaren eta bere esfera pribatuaren jarioa”. Halaber, “Konstituzioaren 18. artikuluak 
erabiltzen duen bizilekuaren ideia, pertsonen kokaleku edo beraien eskubide eta betebeharren 
erabilpenaren toki bezala Zuzenbide pribatuan erabiltzen den ideiarekin eta bereziki Kode 
Zibilaren 40. artikuluarekin ez datorrela guztiz bat” adierazten du; edo bizilekuaren kontzeptu 
konstituzionalak “kontzeptu juridiko edo juridiko administratiboak baino zabaltasun gehiago” 
duela azpimarratzen du.

Beraz, sarrera baimendua izan den edo izan ez den egoeratik eta lehenagotik hutsik 
zegoen etxebizitza baten okupazioak izan dezakeen kontsiderazio juridikotik aparte, etxebizitza 
hori bere okupatzaileen bizileku bihurtu den une beretik babes bikoitzaz gozatzen du. Babes 
hori, Zigor Kodearen 534. artikuluaren9 bizilekuaren bortxaketaren delituan erori nahi ez bada, 
autoritate eta administrazio publikoen partetik errespetatua izan beharko da:  lehenengoak, 
bere bortxaezintasunaren babespenari erreferentzia egiten dio, pertsonak aukeratutako esparru 
espazial pribatu hori beste pertsonen edo autoritate publikoen partetik jaso dezakeen edozein 
motatako kanpo eraso edo inbasioarekiko libre eta seguru geratzeari dagokion heinean, 
baita barneratze fisikorik gabe horretan egin daitezkeenak, aparatu mekaniko, elektroniko 
edo antzekoen bidez; bigarrenak, ageri-ageriko delituetatik kanpo,  titularraren baimenarekin 
edo ebazpen judizial baten bidez  egiten diren sarrera edo erregistroak soilik  konstituzionalki 
legitimoak direla dio.

4.3.3. HUTSIK ETA BERTAN BEHERA UTZITA DAGOEN ETXEBIZITZAREN AURREAN 
ADMINISTRAZIOAREN BERAREN ARDURA AZTERTU

Edozein kasutan ere, dagokion administrazioa okupazio horren gertaera zer puntura 
arte administrazio propioaren ardura den edo ez bere buruari galdetzera gonbidatzen dugu, 
zeinak eraikin hori utzikerian eta erabilpenik gabe urtetan zehar egotea onartu duen, egungo 
legediak –eta sen onak- botere publikoak “espekulazioa eragozteko lurraren erabilera 
erregulatzea” espresuki behartzen dituen arren. Instituzioek etxebizitza hutsen existentziari 
aurre egingo baliete, okupazioak den bezala ez luke apenas zentzurik edukiko. Kasu bakoitzean 
hausnarketa/autokritika bat beharrezkoa dela uste dugu: eraikinak zenbat denbora zeraman 
hutsik, zer arrazoik eraman duen jabea etxebizitza hori bertan behera uztera –lursailarekin 
espekulatzea, gune historikoei buruz dauden hirigintza arauei muzin eginez eraikina erortzen 
uztea, edo errenta zaharreko maizterrak joatera behartzea, etab.-,  zer egin duen edo egiteari 
utzi dion udalak edo dagokion administrazioak jabea behartzeko eraikina egon beharko zukeen 

92012an delitu bilakatu zen utzitako edo abandonatutako eraikin erresidentzialen okupazio baketsua bera,  nahiz eta 6. 
Atalari dagokion ohar honek oraindik balio duen okupatutako eraikin ez-erresidentzialen kasuan.
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baldintzetan mantentzera, izurriteak, hezetasunak…, ekiditera, azken finean, bere naturaren 
araberako erabilpen bat emateko, eraikinen jabe oro hori egitera behartua baitago. 

Kasu bakoitzean hausnarketa/autokritika bat beharrezkoa dela uste dugu: eraikinak 
zenbat denbora zeraman hutsik, zer arrazoik eraman duen jabea etxebizitza hori bertan behera 
uztera – lursailarekin espekulatzea, gune historikoei buruz dauden hirigintza arauei muzin 
eginez eraikina erortzen uztea, edo errenta zaharreko maizterrak joatera behartzea, etab.-,  
zer egin duen edo egiteari utzi dion udalak edo dagokion administrazioak jabea behartzeko 
eraikina egon beharko zukeen baldintzetan mantentzera, plagak, hezetasunak, …ekiditera, 
azken finean, bere naturaren araberako erabilpen bat emateko, eraikinen jabe oro hori egitera 
behartua baitago.
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Hipoteken gauzatzea, kaleratzeak eta etxebizitza duinerako eskubidea.

Etxebizitza ezin ordaintzeagatik kaleratzen duten enegarren kasua da gaur entzun 
duguna. Ez da lehen saiakera izan, aurretik, bizilagunen elkartasunari esker, ezin izan zuten, 
baina oraingoan kaleratu egin dituzte. 

Hipotekaren kuota sakratua ezin ordainduz dabiltzan pertsonen kaleratzeak bata 
bestearen atzetik ari gara etengabe ikusten eta entzuten. Maleruski gertaera hauek gehitzen 
joango direla ikusita eta honekin batera langabezia-sariak agortu eta familien koltxoiak hustuko 
direnez, zenbait hausnarketa plazaratu nahi ditugu.

Hasteko eta behin, hipotekaren gauzatzeaz eta honen ondorioaz hitzegin genezake, 
hots, etxebizitzen kaleratzeez; behinola, kreditua merke zegoela eta inbertsio segurua zela 
argudiatuta erosteko aholkatu ziguten etxebizitza hura. Inork aipatzen ez zuena zen “mirari 
inmobiliario” horren atzean ezkutatzen zen promotore eta bankarien negozio handia.

Lapurreta honen aurrean eragile sozialetako batzuk planteatzen ari diren ekimena bi 
motatakoa da: lehenengoa kaleratzeak gelditzea da eta bigarrena etxebizitza ematea zorraren 
truke, zorra kitatzeko eta zor osagarririk ez pilatzeko.

Elkartzen kolektiboan uste dugu bi ekimen hauek partxea baino ez direla, bankua beti 
garaile gisa uzten dutena. Honen zergatia azaltzen saiatuko gara.

Kaleratzea gelditzea: ekimen hau baliagarria da soilik berehalakoan eta ezustean egiten 
denean, ejekutoreek momentuko arazorik nahi ez dutenean. Haiek badakite badutela itzultzeko 
modua, jendea, polizia, denbora... Badakite elkartasuna ezin dela amaierarik gabe luzatu eta, 
azkenean, bortizkeria gehiago ala gutxiagoz gauzatu egiten dute.

Honen aurrean, etxea ordainean emateko aldarrikapena zabaldu da, hau da, etxebizitza 
entregatzearekin bertan behera geratzen dela hipotekaren zor osoa, betiko.  Hemen bi faktore 
hartu behar dira kontuan:

1. Mailegu edo hipotekaren itzulera kuota maileguaren amortizazioak gehi 
interesek osatzen dute. Azkenean itzultzen dena utzitakoaren %170-%180 da 
(itzulera urteen arabera, azkenaldian 50 urtera ere iritsi dira). Hasieran, maileguaren 
itzulera kuota ia erabat interesek osatzen dute. Hortaz, maileguaren zati oso txikia 
amortizatzen dugu.

2. Hiru kuota ez ordaintzearen ondorioz kaleratzea gertatzen denean, 
banketxeak enkantera eramaten du etxea. Enkanteen merkatu hau opakoa da eta 
interes ilunak mugitzen dira bertan, askotan erosketa balioaren %20an saltzen da 
etxea (%80ko deskontua!) eta eroslerik ez badago banketxeak hartzen du berarentzat 
prezio horretan. Era honetan, kaleratua izan denari  %60a geratuko balitzaio itzultzeke 
(nahiz eta kuoten bidez etxearen hasierako prezioa ordainduta izan horrez gero) 
bankuari oraindik %40a ordaindu beharko lioke (banketxeak enkantean “lortutako” 
%20 hori soilik deskontatuko lioke).
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Etxea ordainean emanda ere, nahiz eta zorra osorik eta betiko kitatu,  afektatua etxe 
barik eta baliabide ekonomiko barik geratuko litzateke. Aldiz, mailegugileak etxea eta aurretik 
kobratutako kuotak bereganatzen ditu. Gainera, etxea bere agentzien bidez berriro salduko du, 
merkeago (hasierako balioaren %70ean, enkantean %20an eskuratu ostean) eta beste mailegu 
batekin.

Etxea ordainean ematea, noski, etxea eman eta zorra ordaintzen segitzea baino hobea 
da baina, egiari zor, gure ustez era honetan ez da zalantzan jartzen ez etxebizitzaren arazoaren 
sustraia ezta bankaren diru-gose amaigabea ere.

Hortaz, etxe-kaleratzeak geldiarazten saiatzea eta etxea zorraren truke ematea bezalako 
berehalako ekimenei osagai bat falta zaie: desegiten ari den egonkortasun laboralaren ilusioak 
eta bankuen propaganda iruzurtiak saldutako jabetza propioko etxea izatearen segurtasun 
horren afektatuen arazoa behin-betiko konponduko duen proposamen global bat. 

ELKARTZENetik uste dugu hau konpontzeko modu bakarra instituzio publikoak 
inplikaraztea eta arduraraztea dela. Ez dezagun ahantzi diru piloa ematen dietela kreditu entitateei  
trukean ezer jaso barik. Exijitu behar duguna da hasierako balioaren %20an eskuratutako etxe 
horiek, bankuek beharrean instituzioek har ditzatela. Horrexegatik, indar handiagoa hartzen 
du gaur egun jadanik 2008an proposatzen genuen konponbideak (GITE-IPES eta Elkartzenek 
ateratako “La Euskal Herria  ¿de quién?” liburuan): Euskal Herriko Etxebizitza Publikorako 
Institutua (EHEPI) sortzea. Bere baitan, besteak beste, halako etxebizitzak  sartuko dira, era 
honetan araututa:

1. Hipoteka duten pertsonek, arazo ekonomikoengatik edo bestelakoengatik, 
etxea entregatu ahal izango diote EHEPIri. Honek beregain hartuko du hipoteka 
kitatzeko geratzen den kopurua eta kreditua eskainiko dio familia hipotekatuari, 
ordaindutako kopuru osoaren bestekoa (hasieran jarritako kapitala gehi ordaindutako 
maileguaren kuotak, kapitala eta interesak) ken etxeari dagozkion jadanik aplikatutako 
kenkari fiskal guztien kopurua. 

2. Etxea entregatzeak eskubidea emango dio familiari etxea alokairu sozialaren 
truke erabiltzeko, zehaztuko diren parametroen aplikazioaren arabera.

3. EHEPIk familiari emandako kredituaren bidez estalita geratuko diren hileko 
alokairu ordainketen kalkulu finantziero bat egingo da. Epe horretan zehar familiak ez 
du inolako ordainketarik egingo. Epea agortzean familiak une horretan duen egoera 
sozioekonomikoaren araberako alokairua ordainduko du, zehaztuko diren parametro 
orokorretan oinarriturik. 

2009.urtean ¿A LAS CLASES POPULARES QUIÉN NOS RESCATA? izenburupean  idatzi-
tako prentsa artikuloan esandakoa errepikatzea baino ez zaigu geratzen. Orduan zera idatzi 
genuen: “Sektore publikoak etxebizitzen truke egiten ari den hipoteken erosketak, diru likidoa 
txertatuko du sistema finantzieroan; berankortasuna eta maileguen ordainketa eza ezabatuko 
du; familiak hileko 1000 eurotako batazbesteko gastuaz askatuko ditu, diru hori beharrezkoak 
diren, baina egun bete ezinak diren, beste ondasun batzuen eskaintza pizteko bideratuko de-
larik. Horrela ondasun horien ekoizpena sostengatuko da, ekoizpen sektore horietan eskarien 
jeitsierak eragindako lanpostuen murrizketen arriskuak urrunduko direlarik eta, azken finean, 

Herri administrazioak eta okupazioa Bilboko Okupazio Bulegoaren txostenak

-32-



langabeziaren igoeraren mamua urrunduko da. Gertakarien arteko korrelazio hori ez da fikzi-
ozkoa, sistema ekonomikoaren erlazio errealak dira.
Ahaleginak batu eta kapitalaren eskaera banpirikoen kontrako ideia berriak planteatzeko gai 
ez bagara, eurentzako gastu publiko handiagoa izango dugu eta gastu sozialerako diru gutxi-
ago, ekonomia errealaren txirotzea langabezia handiagoarekin. 1929ko krisialditik, klaseko 
gizarte ituna izan zen Ongizate Estatuaren diseinuaz atera zen, aberastasunaren banaketa 
handiagoan, lanpostuaren bermatzean eta ekonomiaren demokratizazio handiagoan oinar-
ritzen zena. Historiatik ikasiz gero, ezin dugu utzi NDF-ren menpekoa den Europako Banku 
Zentraleko errezetak inposatzen. Egin dezagun prekarietatearen kontrako harresia eta era-
kuts dezagun badaudela konponbide errealak, arestian azaldutakoa bat baino ez da. Pentsa 
dezagun eta gure pentsamendua ekintza bihur dezagun.”

Nekane Jurado eta Karlos Martinez de Morentin, Elkartzen-eko kideak.
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Robert Neuwirthek munduan 1000 milioi okupa daudela iradokitzen du, hots, planetako 
7 biztanle bakoitzeko bat inguru. Hala ere, “okupazioa eztabaida poltiko eta akademikotik 
kanpo dago erabat eta oso gutxitan izaten du arazo, sintoma edo etxebizitzaren aldeko herri 
mugimendu izaera” . Munduko herrialderik txiroenetako askotan, milaka pertsonak bizirauten 
dute hiri handietako kanpoaldean txabolaz eta norberak eraikitako etxebizitzaz osatutako 
jendeguneetan, jabeen baimen barik okupatutako lursail publiko edo pribatuetan, zeinak 
batzuetan legezkotuz doazen eta inguruko auzoekin fusionatzeko oinarrizko azpiegitura minimoz 
hornituz. Beste batzuetan, bertan bizitzekoa ez den beste arrazoi batzuengatik okupatzen da: 
komunitateari baliabide ekonomiko edo doakoak eskaintzeko —zentro sozialak—, agintariek 
hondatzen utzitako monumentu nahiz eraikinak berrerabiltzeko edo aldarrikapen eta protesta 
politiko gisa.       

Gure inguru kulturaleko sistema juridiko-politikoetan okupazioak izandako egoera 
juridikoa bi joerek menderatu dute:

1. Izen ezberdinekin deituak izan badira ere (adverse possesion, squatter’s 
rights, tradizio angloxasoiko herrialdeetan; eta preskripzioa, usukapioa tradizio 
latindarrean), hainbat instituzio juridikok okupatutako higiezinen edukitza babesten 
dute ez bakarrik hirugarrenen aurrean baizik eta jabeen beraien aurrean ere, eta 
galdatutako inguruabarrak emanez gero denbora igarotzearen poderioz jabetza 
eskuratzera ere hel liteke okupa. 

2. Herrialde gehienetan modu baketsuan egindako higiezinen okupazioari 
ematen zaion trataera -orain dela oso gutxira arte, Ingalaterra/Gales edo 
Herbehereetan- jabe eta okupatzaileen arteko gatazka pribatutzat hartzea da. 
Honen konponbidea eremu zibilean aurkitu behar delarik eta ez zigor bat  —isuna, 
espetxealdia, etab.— merezi duen delituzko jarrera gisa hartu.  

1. ERRESUMA BATUA

Historikoki, Erresuma Batuan, zuzenbide komunean “aurkako edukitza” gisa ezaguturiko 
instituzioa existitu da zeinak 12 urtean etengabe higiezin baten edukitza izan duen pertsonari 
berau erreklamatu eta jabetza eskuratzeko eskubidea aitortzen dion, baita jatorrizko jabea 
konpentsatu barik ere. Praktikan, aipatutakoa zaila izaten da, squatter edo okupak auzitegien 
aurrean frogatu behar baitu denbora horretan guztian eraikin edo lursail hori okupatzen eta 
bertan bizitzen egon dela; baina edozein kasutan, okupazioak (squatting), Ingalaterra eta 
Galesen -  Eskozian, 1865etik aurrera, okupazioa isun eta baita kartzela zigorrez ere zigortua 
izan daitekeen delitua da - duen errotze historikoa ahalbidetu du: XIV. mendeko Nekazal 
Matxinadatik 60. hamarkadako Family Squatting Movementera (zeinak beste gauza batzuen 
artean, etxebizitza faltaren arazoari aurre egiteko elkarren arteko laguntzan oinarritutako 
soluzio bat sustatzen zuen, Estatuari laguntza eskatu ordez); XII. mendeko True Levellers edo 
Diggersen moduko mugimenduetatik igaroz, edo Bigarren Mundu Gerraren amaieran haien 
etxebizitzak galdu zituzten milaka pertsona hutsik zeuden lursail eta etxebizitzetan berrinstalatu 
zirenean - 45.000 “squatterri “ buruz hitzegiten egon gaitezke, haietako batzuen kokalekuak 50. 
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hamarkadako erdialdera arte iraun zuelarik -.   

70. hamarkadatik aurrera, pixkanakako gatazka sortzen hasi zen Family Squatting 
Movementeko jatorrizko ekintzaile eta politizatuago zegoen okupen olatu berri baten artean 
-  batez ere hippie eta ideologia anarkista edo trotskista zuten gazteez osaturikoa, etxerik gabe 
zeuden familiez barik -, zeina ez zen udaletxe eta tokiko gobernuen artean akordioetara heltzera 
hain ekarria okupatutako eraikinak legezkotze aldera. Hirurogeita hamarretan, etxebizitza 
erakunde publikoek, okupak kaleratzearen kostu gero eta handiagoei aurre egin behar zietenez, 
askotan hoditeria erauzteari ekiten zioten, komunak nahiz konketak zementatzeari edo sabai, 
eskailera eta hormak eraisteari ekin zioten okupak geldiarazteko. Haien aldetik, azken hauek 
indarrak batu zituzten tokiko komunitateekin eskualde apalak haien onera ekartzeko eta eraikin 
historikoak kontserbatzeko, sarritan eraikitzaile eta hirigintza-espekulatzaileei aurre eginez. 
1979an, Ingalaterran - Brighton, Bristol, Leicester, Portsmouth… - 50.000 okupa inguru zeuden, 
zeintzuen gehiengoa (30.000) Londresen bizi zen haien erakunde eta aholkularitza zerbitzuekin.

Testuinguru horretan, 1977eko Zigor Zuzenbidearen Legeak 6. atal bat gehitzen du, 
maizterrak jabe kolpekarien utzarazte bortitzetatik babestera zuzendua (auzo txiroenetan maiz 
ematen zen egoera) eta honako hau falta penal bihurtuz: “entrada por la fuerza en una vivienda 
con la oposición de sus ocupantes”. Arau honek, “ aurkako edukitza “ eta osorik hartuta «okupen 
eskubideak» edo squatter’s rights deitzen zaien bestelakoekin, behar den bezalako prozedura 
judizialetik kanpo egindako etxebizitza utzarazteak eragozten ditu. Ordutik eta berez gaur 
egunera arte10, okupek askotan haien etxeko atean “Oharpen Legala” jartzen dute “6.atal” hori 
baliatuz eta edozeini ohartaraziz - baita jabeari ere - bere baimenik barik toki horretan sartzea 
delitua izan daiteekela. 1994an, Justizia Kriminal eta Ordena Publikoaren Legeak “6.1(A) atala” 
gehitzen du, zeinak neurri batean aurrekoa baliogabetzen duen, zeinak sartzeko eskubidea 
ematen dien “lekuz aldarazitako egoiliarrei” edo “ocupantes pretendientes protegidos” direlakoei; 
hots, higiezinen erabilpena egingo zuten maizter nahiz jabeei okupaturiko eraikin baten sartzen 
utziaz, baita indarra erabiliz ere, “6. atala” ezingo litzaiekenez aplikatu, okupatzen ari ziren 
pertsonei eska ziezaieketen tokitik alde egiteko. Azken hauek ez balute hala egingo, poliziak 
kanpora zitzakeen.    

2001ean, neurri berriak ezartzen dira edukitza bide zibiletik berreskuratzeko, eta 
zehazki prozedura arin bat zeinaren bitartez jabeek auzitegi zibiletan Behin-behineko Edukitza 
Agindua (BEA) eskura dezaketen haien jabegoan nahierara sartzea ahalbidetuko diena. 
BEAri aurka egiten dion edozein okupatzaile delitu bat egikaritzen egongo litzateke eta beraz 
poliziak kaleratzeko arriskuan. Hala ere, prozedura hauetako batzuk jabeak baimenik gabeko 
okupazioaren berri izan eta ondorengo 28 egunetan bakarrik ahalko dira baliatu.     

2003an, Ingalaterra eta Galesen 15.000 okupa zeudela uste da. 2012an, Justizia 
Ministerioak 20.000ra igo zuen zifra eta Erresuma Batuan 650.000 etxebizitza huts zeudela 
aitortu. 2011tik aurrera, gobernuak okupazioa kriminalizatzeko planak iragarri zituenean, 
protesta ugari ibili ziren Erresuma Batuan zehar, SQUASH sarea (Squatters Action for Secure 
Homes) berrantolatu egin zen Komunen Ganberan egindako aurkezpen batean, Ken Clarke 
Justizia Idazkariaren etxea okupatzen ahalegindu ziren hamarnaka squatter 2011ko irailean 

102012an abandonatutakoeraikin erresidentzialen okupazio baketsua delitu bihurtu zen, nahiz eta 6. sekzioan oinarritutako 
ohar horrek okupatutako eraikin ez-erresidentzialen kasuan balioa izaten jarraitzen duen.
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eta urrian Komunen Ganberaren kanpoaldean hamabi pertsona izan ziren atxilotuak okupazioa 
kriminalizatzen zuen legea eztabaidatzen ari zen bitartean. 

2012ko irailaren 1ean indarrean sartu zelarik, Zigor Lege berriaren 144. atalak bere 
ingelesezko siglan) etxebizitzen okupazio mota batzuk delitu posibletzat hartzen ditu, 5.000 
librara arteko isunekin zigortuak (5.900 euro), 6 hilera arteko kartzela zigorra edo bata eta 
bestea. Lege berria indarrean sartu zen lehen urtean, 69 pertsona  —gehienak behartsuak eta 
etxerik gabekoak— auziperatuak izan ziren 144. atala aplikatua izan zitzaielako eta zigorrak 
100 libra/120 eurotik 3 hilabeteko espetxe zigorrera bitartekoak izan ziren. 2012ko azaroan 
bertan behera utzitako pub eta fabrika ugari okupatu zirenez, parlamentari kontserbadoreek 
komertziorako lokalen okupazioa kriminalizatzea eskatu zuten. 2013ko otsailean, etxerik gabeko 
pertsona bat, Daniel Gauntlettek, hipotermiaz hil zen bertan behera utzitako bungalow baten 
ate aurrean. Gertakizun hau okupazioaren legislazio berriak sortzen dituen ondorioen adibide 
argia da. 

2. HERBEHEREAK 

2010era arte, Holandako legeek ez zuten etxebizitzaren okupazioa (kraakbeweging) 
zigortzen, betiere honek urtebete baino gehiago hutsik bazeraman. Halere, Estatuak okupak 
kalera zitzakeen jabeak frogatzen bazuen etxebizitza berehala berriro erabiltzeko beharra edo 
asmoa zuela. Okupazioaren alderdi ilegal bakarra sarrera bortxatzea zen. Eraikin bat okupatua 
denean, normalena jabeari gutun bat bidaltzea eta polizia eraikina ikuskatzera deitzea da, 
norbait bizi den toki okupatua dela agerrarazteko, zeina legalki ohe bat, ahulki bat, mahai bat 
eta okupak ireki nahiz itxi dezakeen sarraila baten existentziarekin frogatzen den. Okupazioak 
1971n lortu zuen status legala Herbehereetan, Gorte Gorenak ebatzi zuenean “etxeko bakea” 
(huisvrede) kontzeptua  —erabiltzailearen baimenik barik etxebizitza batean sartu ezin dela 
adierazten duena— okupei ere aplikagarri zitzaiela. Harrezkero, jabeak okupak auzitegietara 
eraman behar ditu —akzio legalei ekin— kaleratu ahal izateko. 1994ko lege batek urtebete 
baino gutxiago hutsik zeraman etxebizitza bat okupatzea legezkontrakoa zela adierazi zuen. 

Herbehereek 60ko hamarkadan hasi zen okupazio eta “kontrako edukitza” tradizio handia 
dute, etxebizitzak nabarmenki garestitu zirenean jabe askok hutsik mantentzen zituztelarik 
espekulatu eta errentaren prezioen igoera bortxatzeko —sarritan eraikinak konpontzea ekiditen 
zuten eraiste baimenak lortzeko esperantzarekin—. Horrela, 60 eta 70. hamarkadetan okupazioa 
anti-espekulazio mugimendu gisa ikusia izan zen ekimen praktiko bat baino gehiago eta bere 
aldekoak eta defendatzaileak dozenaka mila ziren —80ko hamarkadan goiena jo zuenean, 
Amsterdamen 10.000 pertsona inguru okupaturiko eraikinetan bizi zirela uste zen—. Autoritateek 
ez ikusiarena egiten zuten hiri nagusietan zegoen etxebizitza hutsen kopuru handia zela eta. 
Geroago, 80ko hamarkadan okupazioa joera antikapitalista eta anarkistadun mugimendu gaztean 
bihurtu zen, eta geroz eta ohikoagoak bihurtu ziren poliziarekin ematen ziren liskarrak. Baina 
garai horretatik aurrera, mugimenduak indarra galdu zuen Estatuak okupazioak legezkotzeko 
edo okupei ostatuleku alternatiboak eskaintzeko estrategia hartu zuelako. Aipaturiko estrategia 
gorabehera, okupazioak oraindik ere indar handia du Herbehereetan. Hirietan kraakspreekuur 
delakoak (okupentzako kontsulta toki eta ordu bat) egoten dira okupatzeko asmoa dutenek 
esperientzia gehiago dutenengandik aholkularitza jaso dezaten. Amsterdamen, astean lau 
bider ematen da kraakspreekuura, hiriko toki ezberdinetan, eta “okupazio basatia” deiturikoa 
txarto ikusita dago (eraikin bat taldearen edo tokiko komunitatearen babesik barik okupatzea). 
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70. hamarkadatik hona ahalegindu dira okupazioa kriminalizatzen edo zigortzen, 
arrakastagabe, ordea. 2006ko ekainean, Herbehereetako bi ministrok okupazioa ilegalizatzeko 
plan bat proposatu zuten, gobernu bereko beste ministro batzuk eta lau hiri nagusietako 
ordezkariak ideia honen aurka agertu zirelarik. Azkenik, 2010eko ekainean, Parlamentuak 
okupatzeko debekua onartu zuen eta okupazioa legezkontrakoa bihurtu zen, 2010eko urriaren 
1ean epaitegi zibiletatik zigor epaitegietarako aldaketa eman zelarik. Erabaki honek protesta eta 
liskar ugari eragin zituen herrialde guztian zehar.  Ezarritako zigorra urtebeteko espetxealdikoa 
da eta are altuagoa indarkeria erabili bada. Amsterdameko alkateak eta polizia buruak hirian 
okupatuta zeuden 300 eraikinetatik 200 hutsarazteko asmoa adierazi zuten, okupazioari 
krimenen trataera emanez. 2011ko urriaren 28an, Holandako Auzitegi Gorenak okupazio bat 
legezkontrakotzat jotzeko agindu judiziala behar zela ebatzi zuen. 

3. DANIMARKA

70eko hamarkadan, Copenhageko Udalak hiriko zonalde txiroenetan bizi ziren pertsonei 
berriro ere ostatua eman eta birkokatzeko prozesua hasi zuen, erdigunea inguratzen zuten 
auzo gehienak eraitsiz eta langileriaren bizi mailarentzat garestiegiak ziren eraikin berriekin 
ordezkatuz, azken hauek alferrik ahalegintzen zirelarik haien jatorrizko auzoetara itzultzen. 
Ondorioz, udalarekiko ondoeza haziz joan zen —baita haien bizitzaren inguruko erabaki 
garrantzitsuak galdetuak izan ez zitzaizkienaren sentipena ere— hiriko klaserik umilenen 
artean, eta hirigintza planek eraikin huts asko utzi zituztenez —zaharkituak eta higatuak, baina 
artean erabilgarriak— eta aldi berean gazte asko langabezian eta bizileku barik geratu zirenez, 
okupazioaren atea erabat ireki zen. 

80ko hamarkadan zehar, Copenhageko Udala eta higiezinen promotoreak gatazkan 
sartu ziren —ideologikoa nahiz bortitza— okupekin. Hauek, gazte punk, ezkerreko ekintzaile eta 
langabezian zeuden nerabeen arteko nahasketa ziren, zeinak ezkerreko kolore nabarmendun 
mugimenduan antolatu ziren; azken honek eraikin hutsak erabili zituen doako ostatuleku 
eta zentro kultural eta komunitario alternatiboak sortzeko. 1982ko martxoan, lehenengo 
indarkeriazko konfrontazioak gertatu ziren polizia eta okupen artean, zeinak kaleratzeei modu 
baketsuan aurre egiteko ordura arte zegoen ohiturari amaiera eman zion. 1982ko udaberriaren 
eta 1983. urtearen artean, okupazio berriak eman ziren Copenhagen, baina ordura arte 
gertatutakoaren kontrara, poliziak ez zion berehala ekin okupak kaleratzeari. Honek zentro 
okupatuak egonkortzea ahalbidetu zuen eta jarduera sozial eta kultural alternatiboa sustatu 
zuten kolektiboak sortu ziren, geroz eta pertsona kopuru handiagoa okupaziora erakarriz eta 
auzokoen eta komunitatearen babesa indartuz, azken hauek okupazioan kausa duin baten 
aldeko borroka ikusten zutelarik. Okupek autoritatearen aurreko jarduera ildoa gogortu zuten, 
ezagunak diren konfrontazioak sortuz poliziarekin, barrikadak eraikiz eta Molotov koktelak nahiz 
harriak jaurtiz11.

11Adibidez, Endagskrigen edo “egun bateko guda”; Allotrian 1500 poliziako taldea joan zen etxe bat hustutzera baina 
okupak aurretik alde eginda zeuden lurpeko zulo batetatik eta genialtasun kolpe honek polizia barregarri utzi zuen prentsaren 
aurrean; edo Ryesgade58, non desalojoak (“Ryesgadeko borroka”, 1986an) 9 eguneko kale gatazka sortarazi zuen gotortutako 
kale baten inguruan eta istiluak amaitu ziren okupek manifestu bat irakurritakoan eta haien kabuz sakabanatu zirenean 
atxiloketarik jasan barik.
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Ondorengo urteetan, autoritateak okupazioarekiko12 izan duen estrategia legalizazioan 
oinarritu da, okupaturiko lursail edota eraikinen erosketa eskainiz, 2012an gertatu zen bezala 
Christianiaren desjabetze eta erosketarekin 40 urtean okupatuta egon ondoren. Batzuetan, 
ordea, egoerak 80. hamarkada gogorarazten du, 2007an poliziak Ungdomshuset desalojatu 
zuenean (“Gazteen etxea”) bezala, 1982tik mugimendu autonomo eta hainbat talde kultural 
alternatiboren topaleku bezala funtzionatu zuen  tokia. 

4. FRANTZIAKO ERREPUBLIKA

Frantziako Errepublikan okupazioari ematen zaion tratamendu juridikoa Espainiako 
Erresuman 1995ko Zigor Kodearen erreformaren aurretik ematen zenaren nahiko antzekoa 
da. Gaurdaino, okupazioaz jurisdikzio zibila arduratzen da, hau da, kartzelaratua izateko 
arriskurik ez dagoen bi alderdiren arteko gatazka baten aurrean aurkitzen gara. Salbuespen 
bakarra okupa lehen aldiz higiezinean sartzeko unean harrapatua izatea da, zeinak epaitegi 
penal batera eraman dezakeen, batez ere okupatutako eraikinaren barruan objektu baliotsuak 
baleude, indarkeriaz burututako lapurretaz akusatua izan daitekeelarik.   

2001. urtetik aurrera, okupazioa kriminalizatzeko proiektu desberdinak existitu dira, 
nahiz eta orokorrean alboratuak izan diren gizarteko hainbat sektoretan sortutako protesta eta 
eztabaidak direla eta, batez ere etxebizitzarako eskubidearen aldeko erakundeen aldetik. 2001ean 
bozkatuak izan ziren “barne segurtasunaren” aldeko legeek etxebizitza hutsen okupazioa delitu 
bihurtzea aurreikusten zuten, baina azkenean nomadek okupatutako landugabeko lursailen 
kasuan baino ez zen aplikatu. 2005ean, parlamentariak “ageriko delituaren” kontzeptua lehen 
48 ordutik lehen 72 orduetara hedatzen ahalegindu ziren, argudiatuz bestela eraikinak etengabe 
zaintzen egon beharko liratekeela okupak agindu judizialik gabe kaleratzeko, baina zuzenketa 
hau ere ez zen onartua izan. zen aplikatu. 2005ean, parlamentariak “ageriko delituaren” 
kontzeptua lehen 48 ordutik lehen 72 orduetara hedatzen ahalegindu ziren, argudiatuz bestela 
eraikinak etengabe zaintzen egon beharko liratekeela okupak agindu judizialik gabe kaleratzeko, 
baina zuzenketa hau ere ez zen onartua izan.   

2007an, “anti-okupa zuzenketa” deiturikoa eman zen Frantziako Senatuan. Eztabaida 
artifizial bat eman zen ustez hiritar askok oporretatik itzultzean haien etxebizitzak okupatuak 
aurkitzen zituztelako, kalean lo egin behar zutelarik okupak kaleratzeko prozedura luzeak noiz 
amaitu zain, etab. Bistan denez, supostu horiek praktikan ez dira ematen, eta hala gertatuko 
balitz okupak une horretan bertan kaleratuak izango lirateke. Beste pertsona baten etxebizitzan 
sartzea kartzela zigorrez zigortua izan daitekeen delitua da, Espainiako Zigor Kodean “bizilekua 
bortxatzearen” delituarekin gertatzen den moduan. Edozein kasutan, martxoaren 5eko 2007-
290 Legearen 38. artikuluak, etxebizitzarako eskubidea ezartzen duena kohesio sozialerako 
hainbat neurri zehazteaz gain, xedatzen du norbait etxebizitza batean mehatxuz, indarkeriaz 
nahiz engainuz bidegabe sartzen bada, jabeak ala maizterrak Prefektuari eska diezaiokeela 
—aurretiaz salaketa jarriz eta polizia judizialeko ofizial baten bitartez frogatuz etxebizitza hori 

1270eko hamarraldian, utzitako etxola militarrak zituen “irla” hori okupatu zen, Kopenageko ubideen artean zegoena. “Herri 
libre” izendatu zuten haiek eta hainbat urtetan zehar independentzia status berezi bat izan zuten beste gauzen artean zergei, 
droga salmentari edo irla barneko kotxe zirkulazioa galarazteari zegokionean. Christiania autokudeatutako esparru gisa sortu 
zen, hippie mugimenduak eta ideologia anarkistak sustatua, nahiz eta akaburako ia eduki politiko aldarrikatzailerik gabeko amu 
turistikoa baino ez zen. 2012an Christianiako biztanleek lursailen zati bat erosi zuten, jabetza indibiduala izan beharrean izaera 
komunitarioko jabetza duena, hau da, etxeak ezin dira salerosi.
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benetan berea dela— okupatzailearen kaleratzea. Eskaera hori ezingo da exekutatua izan 
24 ordu igaro aurretik, okupatzaileei pertsonalki edo ediktu bitartez erabakia adierazi behar 
baitzaie.      

Edozein kasutan, 2007ko Lege honek kaleratze prozedura berri bat gehitu besterik ez 
du egiten zeinak legislazioak normalean erabiltzen duen prozeduran baino epe laburragoak 
ezartzen dituen okupak kaleratzeko. «Ley n° 91-650, de 9 de julio de 1991, de reforma de los 
procedimientos civiles de ejecución»: “si la expulsión afecta al domicilio oficial de la persona 
expulsada/desahuciada, no podrá ejecutarse, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo L.613 
del Código de construcción y vivienda —que precisan que los plazo de entre tres meses y 
tres años puede ser concedido a los ocupantes sin derecho ni justo título, si su realojo en 
condiciones normales no está asegurado; y que tienen derecho a la “tregua de invierno”— hasta 
que no haya transcurrido un plazo de dos meses a partir del mandamiento judicial”. Poliziaren 
igarotzeak —poliziaren argitze-agiri bidez erregistratzen dena — modu “ofizialean” adierazten 
du noiz sartu den higiezinera, nahiz eta prozedura okupazioa gertatu eta zenbait ordu, hile edo 
urte beranduago abia daitekeen. Eraikin publikoen okupazioaren suposamendu jakin batzuetan, 
gerta liteke prozedura ordena zibileko auzitegi batetik administrazio auzitegi batera igarotzea. 
Edozein kasutan, prozedura hauek ez dute izaera penalik, nahiz eta Frantziako legediak 
jabetza pribatua biziki babesten duen: jabeak hutsik dauden dozenaka higiezin gehiago izanda 
ere, hauek erabiltzeko proiekturik ez duen kasuetan, eta okupek non lo egin ez daukatenean, 
kasuen %99an prozedura okupen berehalako kaleratzearekin amaitzen da.

5. ALEMANIAKO ERREPUBLIKA FEDERALA

Alemaniako Zigor Kodeko 123. artikuluak honako hau xedatzen du, “Ordena Publikoaren 
aurkako egitate Zigorgarriei” buruzko Zazpigarren Ataleko Etxebizitzaren bortxaketan: “(1) 
Quien penetra ilegalmente o quien sin autorización permanezca en la vivienda, en los locales 
de negocios, o en la propiedad delimitada de otro o en espacios cerrados que estén destinados 
para el servicio público o para el tráfico y no se aleje a petición de quien le asiste derecho, será 
castigado con pena privativa de la libertad hasta un año o con multa. (2) El hecho solo será 
perseguible a petición de parte”.

70 eta 80. hamarkadetan, okupazioak loratu ziren Berlin eta Alemaniako beste hiri 
batzuetan. Okupaturiko lehen egoitzak Frankfurteko biztanleek bultzatuak izan ziren, etxebizitzen 
gabezia eta hirigintza planen aurkako protesta gisa (azken hauek apartamentuzko eraikin 
zaharrak bulego bihurtu nahi zituzten). Autonomoen mugimenduak okupazioak kaleratzeetatik 
babesten  zituen ekintza zuzen erradikalaren bitartez, nahiz eta protesta politiko bezala hasi 
zena bizi estilo ezberdinen erakustaldi alternatibo bihurtu zen. Harresia erori ostean, eraikin 
asko okupatu ziren bizileku erabilera emateko Ekialdeko Berlinen eta Kreuzberg bezalako 
auzoetan. Okupazioa instandbesetzen  — instandsetzen (“eraberritzen”) besetzen (“okupatzen”) 
— terminoaz ezagutzen hasi zen. Ilegala izan arren, okupatutako zentro asko existitzen dira 
Alemaniako hiririk handienetan13. 

13 Adibidez, Au Frankfurten eta Rote Flora Hanburgon, nahiz eta Berlinen okupatutako azken squata (Brunnenstraße183) 
2009ko azaroan hustu zuten.
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6. ITALIAKO ERREPUBLIKA

Italian, okupazioak ez du oinarri legalik baina eraikin asko erabiltzen dira CSOA (Centro 
Sociale Occupato Autogestito) edo etxebizitza gisa. Bertan behera utzitako eraikinen lehen 
okupazioak 1968 urte inguruan eman ziren, Lotta Continua eta Potere Operaio ezkerreko 
mugimenduekin. Bi mugimenduen apurketarekin Autonomia Operaia jaio zen, ideologia marxista 
nahiz anarkista edo libertarioko pertsonez osatua, zeintzuek okupatutako espazio horietako 
asko kudeatzen zituzten txiapaseko EZLN ideologian inspiratuta (Tute Bianche eta Ya Basta, 
kasu).

Italiako Zigor Kodeko 633. art., “Ondasunaren aurkako Delituak” deituriko XIII. Tituluan, 
arbitrarioki beste batenak diren lursail edo eraikinak (pribatuak edo publikoak) inbaditzea 
zigortzen du, helburua okupazioa edo etekina ateratzea baldin bada. Zigorra bi urtera arteko 
espetxealdia edo 103 eta 1.032 euro bitarteko isuna izan daiteke.  

7. PORTUGALEKO ERREPUBLIKA

Portugaleko Errepublikan okupazioak duen erregulazioa 1995eko Zigor Kodearen 
erreforma baino lehen Espainiako Erresumak zuenaren oso antzekoa da. Izan ere, Kode 
Penaleko 215. art. adierazten duen bezala, honako pertsona hauek izango dira 2 urtera arteko 
kartzela zigorraz edo 240 egunera arteko isunaz zigortuak: “quien por medio de violencia o 
amenaza grave, invada u ocupe una cosa inmueble ajena, con intención de ejercer derecho de 
propiedad, posesión, uso o servidumbre”. Hau da, ondasun higiezinen okupazio baketsua zigor 
penaletik salbuetsita geratuko litzateke eta bide zibilean bakarrik ahalko litzateke esetsi.   
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