
 

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

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

   1 

 

Arartekoren 2016R-183-16 Ebazpena, 2016ko azaroaren 30ekoa. Horren bidez, 

Enplegu eta Politiketako Sailari eta, zehazkiago, Lanbide-Euskal Enplegu 

Zerbitzuari, gomendatzen zaie diru-sarrerak bermatzeko errenta baten zenbatekoa 

berrikusteko, mailegu pertsonala ezohiko diru-sarrera gisa hartu barik, bai eta oker 

jaso diren diru-laguntzak itzuli behar izateari buruzko ebazpena ere.  

 

 

Aurrekariak 

 

1. XXX andreak aurkeztutako kexa izapidetzeko onartu zuen Arartekok. Horren 

bidez, erakundearen esku-hartzea eskatu zuen, diru-sarrerak bermatzeko errenta 

gisa jasotzen zuen zenbatekoarekin ados ez zegoelako. 

 

2. Kexagileak azaldu du prestazioa 1998. urteaz geroztik jasotzen duela, eta 

bizikidetza-unitatea kexagileak berak eta 20 urteko semeak osatzen dutela. 

 

2015eko apirilean mailegua eskatu zuen (1.400 euroko printzipala) semearen 

hezkuntza-gastuak, hortz-protesia eta zenbait medikamendu ordaintzeko.   

 

Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea berritu zuen 

2015eko irailean, eta ordura arte kexagileari eman zaion zenbatekoari eutsi zion, 

795 €. Haatik, bi hilabete geroago, azaroan, prestazioaren zenbatekoa 20 euroan 

murriztu zion. 

 

Kexagileari dagokion Lanbideren bulegoan ahoz jakinarazi zioten murrizketa hori 

eskatu zuen maileguaren ondorioz aplikatu ziotela, ezohiko diru-sarrera gisa hartu 

baitzuten. Gainera, hori dela eta, oker jaso dituen zenbatekoak itzuli beharko 

dituela adierazi zioten. 

 

3. Mahai gainean jarritako kexa behar bezala izapidetze aldera, informazio eskaera 

bat igorri zen, eta horren bidez Lanbideri eskatu genion, hogeita hamar eguneko 

epean, aintzat hartutako ezohiko diru-sarrera zehatza adierazi ziezagun. Bestalde, 

hainbat gogoeta igorri genizkion, baina errepikakorrak ez izateko, aurrerago 

zehaztuko ditugu.  

 

4. Zuzendari nagusiak xede horretarako igorritako txostenaren bidez, guk 

eskatutako informazioa helarazi zigun Lanbidek. 

 

 

Gogoetak 

 

1. Lanbidek ezohiko diru-sarreratzat jotzen du mailegua izatea eta, horregatik, diru-

sarrerak bermatzeko errentari buruzko 147/2010 Dekretuaren 20.1. artikuluak 

ezarritakoa aplikatzen du.  
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Artikulu horren 3.f) atalak ezohiko diru-sarreratzat jotzen ditu f) Aurreko ataletan 

bildu ez diren gainerako diru-sarrerak, erregularrak ez direnak edo bizikidetza-

unitateko edozein kidek ezohiko izaeraz lortu dituenak. 

 

147/2010 Dekretuak ez ditu literalki jaso maileguak, “gainerako diru-sarrerak” 

aipatzen ditu; Lanbidek egin duen aldebakarreko interpretazio baten aurrean gaude, 

beraz. 

 

2. Hala ere, Arartekoa ez dago ados Lanbideren interpretazioarekin, zeinaren 

arabera kreditu batek jaraunspen, legatu, emate, pentsio, kalte-ordain edo ondarea 

saltzeagatik sortutako errekurtsoen izaera berdina duen. Diru-sarrera horiek, berriz, 

bai jaso ditu ezohiko diru-sarrera gisa arestian adierazitako 20. artikuluak.  

 

Ildo horretatik, aitortu beharra dago mailegu kontratuaren izaera eta betebeharrak 

oso ezberdinak direla adierazitako gainerako ezohiko diru-sarreren aldean. 

 

3. Bada, Kode Zibilaren 1740. artikuluak hauxe xedatzen du: “Mailegu-

kontratuaren bidez, alderdi batek besteari ematen dio gauza suntsiezin bat, horrek 

epe zehatzean gauza erabil dezan, eta, ondoren berari itzul diezaion; kontratu horri 

komodatu deritzo. Edo, bestela, dirua edo beste gauza suntsikorren bat eman 

daiteke, horren espezie eta kalitate bereko beste horrenbeste itzultzeko 

baldintzapean; kasu horretan, kontratuak mailegu izenari eusten dio soil-soilik”. 

Mailegu hutsa 1753. eta hurrengo artikuluetan arautzen da.  

 

Kontratu horren ezaugarri nagusia itzultzeko betebeharra da, Kode Zibilaren 

1753. artikulutik ondorioztatu daitekeen bezala: “Norbaitek dirua edo beste gauza 

suntsikorren bat maileguan hartzen badu, horren gaineko jabetza eskuratzen du, 

eta betebeharra du, hartzekodunari horren espezie eta kalitate bereko beste 

horrenbeste itzultzeko”. 

 

147/2010 Dekretuaren 20. artikuluak ezohiko diru-sarrerak jasotzen diren kasuak 

aurreikusi ditu, hala ere, pentsio, legatu, jaraunspen edo salmenta baten produktua 

jasotzeak dakartzan betebeharrak eta mailegu bat sinatzetik sortutako betebeharrak 

oso ezberdinak dira. Azken kasu horretan, negozio juridikoa aurrekoen ezberdina da 

betebeharra existitzen delako, hain zuzen, hartzekodunari espezie eta kalitate 

berdinekoa den beste itzultzeko betebeharra. Gainera, ohikoena da maileguak 

interesak itzultzeko betebeharra sortzea. 

 

Printzipala eta interesak itzultzeko betebeharra mailegu bat sinatzearen berezko 

elementua da. Modu horretan, mailegu bat eskatzean, diruaren edo gauza 

suntsikorraren jabetza eskuratu arren, hura itzultzeko betebeharra ere hartzen dela 

argi eduki behar da, Kode Zibilaren 1.753. artikuluak xedatzen duen moduan. Era 

berean, hala ez egiteak dakartzan ondorioak ere ezagutu beharra dago.  

 

Laburbilduz, Arartekoaren ustez ezin da interpretatu mailegu bat sinatzea ezohiko 

diru-sarrera denik 147/2010 Dekretuaren 20. artikuluak xedatutakoaren arabera. 

Araudiak ez du hura zehazki aipatzen, eta Lanbide ezartzen ari den gehiegizko 
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interpretazioa da. Gainera, Euskal Enplegu zerbitzua ez da kontuan hartzen ari 

mailegu kontratuaren berezko izaera.  

 

Horregatik guztiarengatik, eta otsailaren 27ko 3/1985 Legeak -Ararteko erakundea 

sortu eta arautzekoak- 11.b) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, honako 

gomendio hau luzatzen da: 

 

 

GOMENDIOA 

 

Arartekok, adierazitako gogoetak kontuan izanik, Lanbideri gomendatzen dio 

interesdunari aitortutako prestazioaren zenbatekoa berrikusteko, mailegutik 

sortutako diru-sarrera ezohiko gisa hartu barik. 

 

Era berean Lanbidek baliogabetu beharko luke oker jaso diren zenbatekoak daudela 

adierazi zuen ebazpena. 

 

 


