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Arartekoaren 2018R-1814-16, 2018ko martxoaren 14koa. Horren bidez, Enplegu 
eta Gizarte Politiketako Sailari diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko 
eskubidearen etenaldia berrikus dezan gomendatzen zaio, eskubide ekonomiko bat 
baliarazteko betekizuna ez dela bete uste baitu.  

 
 

Aurrekariak 
 
Pertsona batek kexa bat aurkeztu du Arartekoan, eta haren xedea diru-sarrerak 
bermatzeko errenta aldi baterako eten izana da eskubide ekonomiko bat ez 
baliarazteagatik, zehatzago esanda, gurasoen eta seme-alaben arteko neurriei 
buruzko epaia ez aurkezteagatik. 
 
Jatorriz Saharakoa den kexagilea diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularra da, 
adingabeak bere kargu dituen guraso bakarreko bizikidetza unitateko buru eta 
babes ofizialeko etxebizitza batean bizi dira. 2016ko uztailaren 15ean, kexagileak 
Lanbideren jakinarazpen bat jaso zuen, eta bertan, adierazi zitzaion jarraian 
aipatutako betekizun edota betebeharrak ez zirela bete hauteman zutela: 
 
-“2015an aurkeztutako dokumentazioan ofiziozko abokatu ematea komunikatu 
zenuen. Argitu zer egoeratan aurkitzen diren epailearen izapideak eta gaur egun 
mantenu-pentsioa jasotzen badu. Akreditatzen duen dokumentazioa aurkeztu. 
 
2016ko abuztuaren 9an, kexagileak alegazioak aurkeztu zituen Lanbiden 
(egiaztagiri zenbakia: 2016/245316), eta baita alegazioei eusteko dokumentazio 
judizial zabala eta ofiziozko bere abokatuaren azalpen-idazki bat ere. Bertan, 
laburbilduta, Barakaldoko Lehen Auzialdiko 5 zenbakiko Epaitegiak guraso eta 
seme-alaben arteko neurriei buruz 2014ko maiatzaren 14an emandako epaia 
betearazteko kexagileak egindako izapide judizialak azaltzen ziren, hau da, 
Lanbidek aipatutako bere seme-alaben aldeko eskubide ekonomikoa baliarazteko 
diru-sarrerak bermatzeko errenta eteteko arrazoi gisa. Zehazki, dokumentazio 
horrek honako hau egiaztatzen zuen: 
 

- Kexagileak doako laguntza juridikoa eskatu zuen, eta 2015eko maiatzaren 
6an Barakaldoko Lehen Auzialdiko 5 zenbakiko Epaitegiaren 2014ko 
maiatzaren 14ko epaia betearazteko eskaera aurkeztu zuen; haren bidez, 
seme-alaben aitari zigor hau ezarri zitzaion: seme-alaba adingabeen alde 
300 euroko mantenu-pentsioa ordaintzea. 

 
- Halaber, 2015eko maiatzaren 27an exekutatuari judizialki errekerimendua 

egin zitzaion, eta hark izan zitzakeen ondasunei buruzko ikerketa abiarazi 
zen, ordaindu gabeko mantenu-pentsioko zor horri aurre egiteko asmoz.  

 
- Azkenik, 2015eko ekainaren 11ko antolaketarako eginbidearen bidez, 

honako hau egiaztatu zen: demandatuak ez zuela ondasun eta diru-
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sarrerarik eta, beraz, ezin zela haren aurkako traba edo kobrantzarik egin; 
hala, kaudimenik gabeko egoeran zegoen erabat.  

 
Hori guztia aintzat hartuta, eta pauso dezente eman arren, kexagileak ez zuen jaso 
oraindik seme-alaben aldeko mantenu-pentsiorik epaia eman zen egunetik. Eta 
bizikidetza unitatearen oinarrizko beharrak asetzeko zuen diru-sarrera bakarra diru-
sarrerak bermatzeko errenta zen.  
 
Nolanahi ere, 2016ko abuztuaren 23an, Lanbidek 2016ko abuztuaren 8ko diru-
sarrerak bermatzeko errenta aldi baterako eteten zitzaiola jakinarazi zion, aurkeztu 
zituen alegazioak honako arrazoi hauengatik ezetsi baitziren: “Ez du bere 
eskubideak balio izatea egin. 2015eko otsailaren ofiziozko abokatua ematen da eta 
2016ko abuztuan ez du neurri-sententzia aitarena- filialak justifikatu”. 
 
Jakinarazpen hori jaso ondoren, irailaren 7an, kexagileak aukerako berraztertzeko 
errekurtsoa aurkeztu zuen Lanbiden diru-sarrerak bermatzeko errenta eteteko 
erabaki horrekin ados ez zegoela adierazteko (egiaztagiri zenbakia: 2016/271689), 
eta bere prestazioak berrabiarazteko eskatu zuen ere (egiaztagiri zenbakia: 
2016/271731). 
 
Azkenik, 2016ko irailaren 15ean, kexagileak kexa aurkeztu zuen Arartekoan, hari 
eusteko dokumentazioarekin batera.  
 
Erakunde honek, kexa izapidetzeko onartu ondoren, aurreko egitateen gainean 
laguntza eskatu zion Lanbideri. Horrez gain, aurretiko gogoeta batzuk helarazi 
zizkion, eta errepikakorrak ez izatearren, gero aipatuko ditugu. 
 
Lanbidek, Arartekoak bidalitako lankidetza eskaerari Lanbideren zuzendari nagusiak 
egindako txosten batekin erantzun dio. Honako hau jaso da bertan:  
 
“Interesdunaren espedientea (2009/RGI/017058) aztertuta, egiaztatu da DSBE/EPO 
aldi baterako etetea ebatzi zela bere eskubideak baliatu ez zituelako, abuztuko 
nominan eragina izan zezan (ebazpen-data 2016/08/9). 2015eko otsailean, 
ofiziozko abokatu bat onartu zitzaion, eta 2016ko abuztuan ez zuen guraso eta 
seme-alabentzako neurrien epairik, justifikatuta egon gabe. 
 
Etenaldi hori eragin duen berrikuspena (2016/REV/073059) helbide-aldaketa bati 
buruzko parte-jakinarazpen batekin abiatu zen (2016/208053 sarrerako idazpena, 
2016/07/7koa). Berrikuspen hartan, 2016/08/3an interesdunari entzunaldi-izapide 
bat (erantsia) jakinarazi zitzaion, mantenu-pentsioaren egoerari buruzkoa. 
 
Eskatzaileak alegazioak aurkeztu zituen 2016/08/08an, eta ez ziren onartu 
(gertaeren jakinarazpena, adierazitakoa bermatzeko dokumentaziorik aurkeztu 
gabe). Alegazioak eransten dira. 
 
2016/09/7an, etete-ebazpena jakinarazi zen, eta eskatzaileak berraztertzeko 
errekurtsoa aurkeztu zuen haren aurka. 
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Egun horretan bertan, DSBE berriro jasotzeko eskaera egin zuen. DSBE berriro 
jasotzeko eskaera hori bideratu da dagoeneko, urriko nominan eragina izanik, eta 
DSBE onartu da berriz ere, prestazioa jasotzeko eskubideak berriz ere betetzen 
dituelako, behin ezarritako etendura-epea gaindituta. EPO ez da berriz ere jasotzen 
hasi, etxebizitza babes sozialekoa delako” 
 
Horrenbestez, beharrezkoak diren egitate eta zuzenbide elementuak ditugula uste 
dugunez, honako gogoeta hauek egin ditugu: 
 
 

Gogoetak 
 

1. Kexa espediente honek aztertu du Lanbidek kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko 
errenta eteteko hartutako erabakia zuzenbidearekin bat datorren.  
 
Xede horrekin Lanbidek 2016ko abuztuaren 23an emandako ebazpenean jasotzen 
denez, kexagileak ez ditu “Ez du bere eskubideak balio izatea egin. 2015eko 
otsailaren ofiziozko abokatua ematen da eta 2016ko abuztuan ez du neurri-
sententzia aitarena- filialak justifikatu”. 
 

2. Lanbidek iritzi du diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duen kexagileak 
maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 12.1.b) artikulua ez duela bete, eskubide 
horren titularren betebeharrei dagokienez, zehazki: (… ) b) Titularrari edo 
bizikidetza-unitateko edozein kideri legokiokeen eskubide edo prestazio ekonomiko 
oro baliatzea, prestazioak irauten duen aldi osoan”. 
 
Aldi berean, erakunde publikoak 2017an eguneratutako Lanbideren irizpide-
dokumentuan, 9.1 idatz-zatian, ere adierazten duen moduan: 
“Dela DSBEren eskatzaileak, dela DSBEren titularrek, titularrari edo BUko edozein 
kideri dagokion prestazio edo eskubide ekonomiko oro baliatu behar dute, laguntza 
eman baino lehen, eta haren indarraldiak dirauen bitartean”. 
 
Irizpide-dokumentu beraren 9.3.1. idatz-zatian kasuen tipologia zehatzago aipatzen 
da; bertan, mantenu-pentsioa edo konpentsaziozko pentsioa baliarazi behar diren 
eskubide ekonomiko gisa jasotzen da berariaz. Gainera, eskatzaileek edo titularrek 
judizialki jardun behar dutela erakunde publikoak irizteko baliatu beharreko 
formulen berri eman du, Lanbideren aurrean eskubide ekonomiko hori baliarazteko 
ahal duten guztia egin dutela frogatze aldera.  
 
Idatz zati horretan honako hau ezartzen da, halaber: “Ezarritako epeak betetzen ez 
badira, ezinbesteko kausak frogatu beharko dira, edota ebazpena jasotzaileari 
egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik eman ez dela frogatzen duen ziurtagiria 
aurkeztu”. 
 
Ildo horretan, kexagileak eman beharreko pauso guztiak eman dituela frogatu da 
seme-alaben aldeko mantenu-pentsioa jasotzeko eskubide hori erreklamatzeko: 
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1) Doako justizia eskatu zuen egitatezko banantzetik bi hilabeteko epean. 

 
2) Epaia betearazteko eskaera aurkeztu zuen 2014ko maiatzaren 14an; haren 

bidez, bikote ohiari seme-alaba adingabeen alde 300 euroko mantenu-
pentsioko zigorra jarri zitzaion, eta 2015eko maiatzaren 27an epaitegiak 
exekutatuari epaia bete zezan eskatu zion eta, horrez gain, ondasunak 
ikertzen hasi zen; hala, ikerketa horren emaitza demandatua kaudimenik 
gabeko erabateko egoeran zegoela izan zen. 

 
Informazio eta dokumentazio hori guztia kexagileak alegazioak egiteko epean 
aurkeztu zuen Lanbiden 2016ko abuztuan, diru-sarrerak bermatzeko errenta aldi 
baterako eteteko prozedura hasiko zelako jakinarazpena jaso ondoren. Nolanahi 
ere, erakunde publikoak ez zuen baietsi honako honen behar besteko froga izan 
arren: bere betebehar guztiak bete zituela, eta 2015. urtetik gurasoen eta seme-
alaben arteko neurriei buruzko epaia zuela.  
 

3. Arartekoaren aburuz, ofiziozko abokatuaren eskaeraren eta bere prestazioak hasiera 
batean aldi baterako eteteko arrazoiketan aipatutako guraso eta seme-alaben 
arteko neurriei buruzko epaiaren artean dagoen atzerapenari dagokionez, 
diagnostiko txostenean (Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta 
etxebizitzarako prestazio osagarriaren prestazioak hobeto kudeatzeko 
proposamenak jasotzen dituena) esan genuen moduan, erakunde publikoak honako 
hau egin beharko luke: titularraren ardura haztatu, eskubidea eten edo iraungitzea 
dakarren edozein erabaki hartu aurretik. Aurretik esan den moduan, hartzailearen 
erantzukizun eremuarekin zerikusirik ez duten arrazoiak dira mantenu-pentsioa 
ezartzen duen neurria gauzatzen eragozten dutenak. 
 

4. Bestalde, maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 45. artikuluak adierazten duen 
moduan, prestazioa etetea eragindako kasuetan, erabaki horri eutsiko zaio:  
 
“a) Etetea eragindako inguruabarrek irauten duten bitartean”. 
 
Nolanahi ere, kexagileari dagokionez, prestazioen ordainketa 2016ko urrira arte ez 
zaio berrabiarazi prestazioa jasotzeko betekizunak berreskuratu izanagatik, 
finkatutako etete-aldia gainditu ondoren; hori guztia, berreskuratzeko arrazoiari 
buruzko zehaztasun handiagorik eman gabe, eta aurretiazko aldi baterako etenaldia 
kontuan hartuta. Horregatik, kexagileak bere oinarrizko beharrak asetzen dituen 
prestazioa ezin izan du jaso 3 hilabetez, eta ezta aitak ordaindu beharreko seme-
alabengatiko mantenu-pentsioa ere.  
 
Gogora ekarri behar dugu berriz adingabearen interes gorena herri-administrazioen 
erabakietan kontuan hartu behar dela legeak hala aginduta. Jarrera hori baieztatu 
egin da haurrak eta nerabeak babesteko sistema aldatzeko uztailaren 22ko 
8/2015 Lege Organikoa indarrean sartu ostean. Erakunde honetatik azpimarratu 
nahi dugu lege organiko bat dela eta, beraz, izaera berezia duela antolamendu 
juridikoaren iturrien sisteman. 
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Horregatik guztiagatik, izapidetze horretan etete bat izateko arrazoiren bat 
egokitzen den kasuetan, Arartekoak etetea ez erabakitzea baloratu ahalko zela iritzi 
du, horrek dakartzan kalteak kontuan hartuz, adingabeak dauden kasuetan, 
bereziki. Alde horretatik, Arartekoak gomendio orokor bat egin zuen (apirilaren 8ko 
2/2015 Gomendio Orokorra) honako honen gainean: adingabearen interes gorena 
kontuan hartu behar dela politika publikoetan eta, batez ere, diru-sarrerak 
bermatzeko sisteman; bertan, diru-sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko sisteman 
adingabearen interes gorena aplikatzeak zer ondorio dakarren aztertzen da 
zuzenbide substantibo, interpretaziozko printzipio juridiko eta prozedurazko arau 
gisa. Honako hau gomendatzen zen bertan, besteak beste: 
 
“Prestazioak eteteko edo iraungitzeko prozedura batean, adingabearen interes 
nagusia zaintzeko asmoz, prestaziorako (edo prestazioetarako) eskubidea 
mantendu behar dela ondorioztatzen denean, betebeharra ez betetzeari dagokion 
zigortzeko prozedura has dadila.  
 
Diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria eteteari 
eta iraungitzeari buruzko erabakietan, bizikidetza unitatean haurrak daudenean, 
adingabearen interes nagusia ebaluatu dadila, interes hori lehentasunezkotzat jo 
dadila, eta neurtu daitezela prestazioen onuradun diren bizikidetza unitatearen 
kideek (haurren gurasoek edo tutoreek nagusiki) betebeharren bat ez bete 
izanagatiko hausteak.  
 
Haurrak dauden bizikidetza unitateei eragingo dieten ebazpenetan, prestazioak 
etetea eta iraungitzea erabakitzen denean, haurraren eskubideetan eta garapenean 
edukiko dituen ondorioak azaldu eta justifika daitezela”. 
 
Hori guztia aintzat hartuta, erakunde honek uste du Lanbideren jardunak ez duela 
lege babesik kexagileak dagozkion jarduketa guztiak egin dituela ikusita; haiei 
esker, eskubide ekonomiko bat baliarazi duela iritzi daiteke. 
 
Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 
–erakunde hau sortu eta arautzekoak– 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 

 
 

GOMENDIOA 
 

Arartekoak gomendatu du diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako 
prestazio osagarria etetea erabakitzen duen ebazpena berrazter dadila, eskubide 
ekonomiko baliarazteko betekizuna kasu honetan ez dela urratu uste baita. 
 
Horrez gain, Arartekoak azpimarratu du adingabearen interes gorenaren printzipioa 
sistematikoki aplikatzea garrantzitsua dela, apirilaren 8ko Arartekoaren 
2/2015 Gomendio Orokorrean adierazi zen moduan. 


