
 

 

 

 
 
 

III. Jardunaldia  
 

ANIMALIEN AURKAKO TRATU TXARRA:  
PREBENTZIOA ETA ERREPARAZIOA 

 

  
 

2017ko apirilaren 26a 
9:30 – 14:30 h. 

 

Antonio Beristain Auditorioa · Carlos Santamaria Zentroa 
Gipuzkoako Campusa . UPV-EHU 

 
 

 

Aurkezpena eta helburuak:  
 
Beste izakiak errespetatzearen eta haien sufrimendua saihestearen 
betebehar etikoaren gaineko kontzientzia areagotzearekin batera, 
egunetik egunera ari da areagotzen ere animalien aurkako tratu 
txarren gaitzespena bai gizartean bai legediaren esparruan. Gizarte 
sentsibilizazio horren barruan, animalien kontrako portaera jakin 
batzuen debekua eta, batez ere, portaera horien desagerpena 
aldarrikatzen da, zigor edo isun gogorragoak jarrita.  

Zuzenbideak animalien aurkako tratu txarrak eta krudeltasuna 
gogor arbuiatzeak eta zigortzeak garrantzi ukaezina du.  Hala eta 
guztiz ere, animaliak babesteko ekimen legegile edo politiko orok 
prebentzioaren eta erreparazioaren ikuspegitik planteatutako 
neurriak beharko ditu, arrakasta izango badu.  

III. Jardunaldi honen helburua animalien tratu txarrari 
buruzko gogoeta egitea da, aintzat hartuta bai gure inguruan 
ematen den indarkeria mota horren prebentzioa, bai 
kaltetuaren erreparazioa: lehenik eta behin, inplikatutako 
animaliarena, bai eta, azken finean, gizartearena ere. 

Horregatik, hainbat alderdi aztertuko dira, hala nola Animaliak 
Babesteko egungo Euskal Legea aldatzeko beharrari lotutakoak, 
animaliak babestearen eta bizikidetza arduratsu baten aldeko 
politika publiko etikoak eta eraginkorrak, biktima diren animaliak 
berreskuratzeko baliabideak eta mugak, eta tratu txarra egin 
dutenen berreziketa.  

Jardunaldia amaitzeko, mahai inguru bat egingo da, eta bertan, 
inplikatutako erakunde eta organismoen ordezkariek, bakoitzak 
bere arlotik, animalien tratu txarraren prebentzioaren erronka 
nagusiak eta jardun proposamenak identifikatu eta horiei buruz 
eztabaidatuko dute.  



 

 

EGITARAUA 

09:30 h  Ongietorria eta jardunaldiaren aurkezpena                 
José Luis de la Cuesta jauna. Zuzenbide Penaleko 
katedraduna (UPV/EHU). IVAC/KREIren zuzendaria. 

09:40 h  I. mahaia: LEGEDIA ETA PREBENTZIO POLITIKA 
Aurkezpena: Sergio Guimerans jauna. Gipuzkoako 
Abokatuen Elkargo Prestuaren Idazkari Tekniko Orokorra. 

 
09:45 h.  Animaliak babesteko euskal legea: egungo erronkak 

eta berrikuspen proposamenak  
María González Lacabex andrea.  
Abokatua. Bizkaiko Jaurerriko Abokatuen Bazkun 
Ohoretsuaren Animalia Zuzenbidearen Taldea. 

 
10:15 h.  Politika publikoak animalien tratu txarrei aurre 

egiteko eta bizikidetza arduratsurako 
Conny Duarte Restrepo andrea. 
Animalien Babesaren arloko aholkulari aditua.  INTERcids 
- Animalien aldeko operadore juridikoak. 
  

 11:00 h.  Kafea hartzeko atsedena 
 
11:25 h. II. mahaia: BERREZIKETA ETA ERREPARAZIOA 

Aurkezpena: Marta Lezaola Ruiz andrea. Animalien Babes  
Komisioa. Bizkaiko Auzitegietako Prokuradoreen Elkargo 
Ospetsua. 
 

11:30 h.  Tratu txarren delituengatiko zigorren ondoko 
berreziketa programak                                                 
Carmelo Hernández Ramos jauna. 
Kriminologoa. Espetxearekiko Neurri Alternatiboen 
Bulegoaren koordinatzailea.  Alicanteko Probintzia Auzitegia. 

 

12:00 h.  Animalia biktimak berreskuratzea eta dibulgatzea: 
ezagutu, prebenitzeko 
Pedro Abad jauna.  
Biologoa. Karpin Basa Faunaren Babes Zentroa. 

   
 

12:45 h.  III. mahaia.- ERAKUNDEEN ERANTZUKIZUNA 
Aurkezpena: María José Bernuz Benítez andrea. 
Zuzenbidearen Filosofiako irakasle titularra. Zaragozako 
Unibertsitatea. 

 
12:50 h.  MAHAI INGURUA: Eskumenak, baliabideak eta 

erronkak animalien erakundeen babesean  
 

Iñaki Arrazola Madina jauna.  
Abeltzaintza Zerbitzuaren burua. Bizkaiko Foru Aldundia. 
 

Marta Sánchez Recio andrea.  
Gipuzkoako Ingurumen eta Hirigintza Fiskala. 
 

Francisco Galisteo Martínez jauna.  
Gipuzkoako Albaitarien Elkargoko ordezkaria. 
 

Eduardo Justa Roldán jauna.  
Logroñoko Udaltzaingoaren agentea. Red de Protección 
Canina Elkarteko presidentea. 

  
 Ondorioak eta jardunaldiaren amaiera 
  
14:15 h. Jardunaldiaren ondorioak.  

Gema Varona Martínez andrea. 
  Euskal Biktimologia Sozietateko presidentea. 
 
 
 

Parte hartzea librea eta doan.  
Plaza mugatuak.  

Informazio gehiago eta izen-emateak:  
gemmamaria.varona@ehu.es  Tel.: 943017471 (IVAC/KREI) 

Zuzeneko emanaldia:   
http://ehutb.ehu.eus/eu/directo/1.html 

 


