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Arartekoaren 2015S-1213-14 Ebazpena, 2015eko uztailaren 7koa. Horren bidez, 
Enplegu eta Gizarte Politika Sailari IRADOKI zaio alda dezala araudia familiaren 
abandonu egoera bati arreta emateko. 
 
 

Aurrekariak 
 
1.-(XXX)ek kexa bat aurkeztu du. Bertan, Arartekoaren esku-hartzea eskatu du 
diru-sarrerak bermatzeko errentarako eskubidea ukatu diotelako. 
 
Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta prestazioa ukatu dio, ez daukalako 
prestazioa emateko eskatzen den gutxieneko adina, hau da, 23 urte. 
 
2014ko martxoan hil zen bere ama. Aitarekin ez dauka inolako harremanik jaio 
ostetik. Gurasotasun eta seme-alabatasun neurriak ezarri dituen (XXX) 
epaitegiarena berau, hitzartu diren neurrien artean dago ama izango dela guraso-
ahala esklusibotasunez erabiliko duena, aitak bisitak egiteko eskubiderik izan gabe. 
Aitak burututako hainbat jarduera aipatu ditu epaiak berak, eta horien 
larritasunaren ondorioz hitzartu ziren gurasotasun eta seme-alabatasun neurri 
horiek, ez baitira ohikoak izaten. 
 
Kexagilearen zaintza bere gain hartu zuen Foru Aldundiak (XXX) Foru Aginduaren 
bidez, izan ere, amak bera zaintzea galarazten zuten zirkunstantzia larriak elkartu 
ziren. 
 
2.-Arartekoak aurreko egitateei buruzko informazioa eskatu zion Lanbideri, eta 
zenbait gogoeta helarazi zizkion. Gero errepikatuko ditugu horiek, errepikakorrak ez 
izatearren. 
 
Zera erantzun dio Lanbidek erakunde honi: “Indarreko arauek agintzen dute 
errentaren hartzaile izan daitekeela, 23 urtetik behera izanda, baldin eta amarik eta 
aitarik ez baldin badu, eta haren aita bizi da oraindik”. 
 
 

Gogoetak 
 
1.-Diru-sarrerak bermatzeko errentarako eskubidearen titularra izateko betekizunen 
artean, 23 urtetik gorakoa izatea dago. Diru-sarrerak Bermatzeko eta 
Gizarteratzeko 18/2008 Legearen 16.d artikuluak ezarri du, eskatzailea 23 urtetik 
beherakoa denean, prestazioa jaso ahal izango duela, umezurtza bada amaren eta 
aitaren aldetik. Kexagilea amaren aldetik da umezurtza. Aitarekin ez du inolako 
harremanik eduki jaio ostetik, eta amak hazi eta hezi izan du. 
 
2.-Egiaztatuta jaso da amak erabili zuela esklusiboki guraso-ahala 1999tik aurrera, 
eta aitak ez zuela bisitak egiteko eskubiderik, epaitegiak behar besteko 
garrantzitsutzat jo zituen arrazoiengatik. Aitak ez du lagundu, ez baitu mantenu-
pentsiorik eman data horretatik aurrera. 
 
3.-Kode Zibilaren arabera, honelaxe ulertu behar da abandonua: legeek adingabeak 
zaintzeko ezarri dituzten babes betebeharrak bete ez direnean, edo horiek betetzea 
ezinezkoa denean edo egoki betetzen ez direnean, eta, ondorioz, beharrezko 
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zaintza moral eta materialik gabe geratzen direnean adingabeak, Kode Zibilaren 
172. artikulua. 
 
Aldi baterako zaintza eragiten duten egoerak ere abandonutzat jo daitezke, arrazoi 
larriengatik, gurasoek ezin ditzaketenean seme-alabak zaindu, eta aldi baterako 
zaintza bere gain hartzeko eskatzen zaionean dagokion erakunde publikoari, behar 
den denboran zehar, Kode Zibilaren 172.2. artikulua. 
 
Kasu honetan, Bizkaiko Foru Aldundiaren kargura egon zen kexagilearen zaintza, 
18 urteak bete aurretik. 
 
Beste prestazio mota batzuetan kontuan hartzen da abandonu egoera, hala nola, 
seme-alabaren zaintza kargura izateagatiko familia prestazioetan. Gizarte 
Segurantzak antzeko tratua ematen die umezurtzei eta abandonatutako seme-
alabei, Gizarte Segurantzaren familia prestazioak erregulatu dituen azaroaren 11ko 
1335/2005 Errege Dekretuaren 10.3. artikulua edo 25.3. artikulua. Adingabeak 18 
urte betetzean amaitzen dira prestazio horiek, urritasunen bat dutenean salbu; 
baina hori ez da kasua. Esan dugun bezala, eredu gisa aipatu dugu aurreko legezko 
aurreikuspena, beste prestazio batzuetan babesten den zaurgarritasun egoera baita. 
 
4.-Kexagileak ez ditu araudian ezarritako betekizunak betetzen, izan ere, aitaren 
aldetik ez da umezurtza, baina aitak abandonatu egin zuen. Hortaz, ezin daiteke 
egokitu ahalko litzaiokeen zaintza materialtzat hartu, Kode Zibilaren 142. eta 143. 
artikuluak aplikatuz. 
 
Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko 18/2008 Legeak diru-sarrerak 
bermatzeko errenta jaso ahal izateko betekizunen artean ezarri du 23 urtetik 
gorakoa izatea. 18 urtetik gorako eta 23 urtetik beherako pertsonen kasuan, 
amaren eta aitaren aldetik umezurtza izatea eskatzen da, eta ez da kontuan hartzen 
alargunak abandonatu izana. 
 
Horren ondorioz, egoera mota hauek ez daude behar bezala babestuta. 
Arartekoaren iritziz, legegileak kontuan hartu beharko lukeen zaurgarritasun 
egoera da hori. 
 
Kexan dauden datuei begiratuta, eta administrazio horrek eta kexagileak igorritako 
informazioari erreparatuta, bai eta egindako gogoetak aintzat hartuta ere, honako 
iradokizuna egin behar dugu: 
 
 

IRADOKIZUNA 
 
Lanbidek kontuan hartu beharko lituzke egoera mota horiek, araudi aplikagarria 
moldatze aldera. 
 
 


