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Arartekoaren 2015NI-1065-14 Ebazpena, 2015eko maiatzaren 5ekoa. Horren 

bidez, Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta prestazioa ukatzeari lotutako 

jarduna amaitutzat jo du. 

 

 

Aurrekariak 

 

(xxx)(e)k diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria 

prestazioak ukatzea hizpide duen kexa bat aurkeztu zuen, (xxx) espedientea. 

 

Lanbidek prestazio hauek ukatu zizkion ez zuelako, diru-sarrerak bermatzeko 

errentaren maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 5.1 a) artikuluaren arabera, 

bizikidetza-unitate bat osatzen, ezkonduta dagoelako baina ez delako bere 

ezkontidearekin bizi, Aljerian bizi dena. 

 

Kexagileak 2013. urtean lortu zuen espainiar herritartasuna. %44ko desgaitasun 

maila dauka, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politika Sailak aitortu dionaren 

arabera. 

 

Arartekoak aurreko gertakarien gaineko informazioa eskatu zuen eta aurretiko 

gogoeta batzuk adierazi zituen, errepikakorrak ez izateko aurrerago erreproduzituko 

ditugunak. 

 

Lanbidek erakunde honi erantzun zion prestazioa ukatzea eskubidezkoa zela uste 

izateko zituen arrazoiak azalduz. 

 

Bere erantzunean jakinarazi zuen egoera horretan, gainontzeko baldintzak betetzen 

badituzte, ezkontidea jaioterrian duten atzerritarrei diru-sarrerak bermatzeko 

errenta urtebetez ematen zaiela, beste urtebete luzatu daitekeena. Salbuespen hau 

ez zaie ezartzen berezko edo eskuratutako espainiar herritartasuna dutenei.  

Ulertzen du herritartasuna lortzea, izapidetzea interesdunak egindako borondatezko 

eskari baten bidez hasten dena, immigrantea herrialdearekiko lotura izateko 

denbora nahikoa igaro denean ematen dela, eta sarbide horrekin immigrante izaera 

izateari uzten diola. Bere ustez, ez dago tratu ezberdintasun diskriminatzailerik, 

ezberdintasuna nahikoa oinarritua dagoen arrazoi batean oinarritzen baita. 

 

Honakoa adieraziz amaitu zuen: “Hizpide dugun kasu zehatz honetan, atzerrian bizi 

den ezkontideak ez du egoitza-baimenik eskatu, ez prestazioa ukatu dioten 

honetan ez eta lehen ere, hemen egon eta bizitzeari buruzko araudiak eskatzen 

dituen gutxieneko baliabideen atalasea gainditu zituenean; eta, beraz, ez da 

bidezkoa aipatutako hipotesi hori aztertzea”. 

 

 

 

 



   
 2  

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

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

 

 

 

 
 

 

 

Gogoetak 

 

1.-Kexa-espediente honen helburua aljeriar jatorria duen pertsona baten prestazio 

ekonomikoekiko eskubidea aztertzea da, egoitza dela eta espainiar herritartasuna 

lortu duena eta gizarte bazterketa egoera larrian dagoena. 

 

Pertsona honek %44ko desgaitasuna du. Zentzu honetan garrantzitsua da 

desgaitasuna duten pertsonen inguruko Nazio Batuen Konbentzioa, 2008ko 

maiatzaren 3tik bete beharrekoa dena Espainiak berretsi zuelako, eta desgaitasuna 

duten pertsonen eskubideen eta euren gizarteratzearen Lege Orokorraren Testu 

Bategina onartu zuen azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua 

aipatzea. Araudi hori urritasun fisikoak, burukoak, intelektualak edo zentzumenena 

duten pertsonei ezartzen zaie, betikoak izango direla aurreikusten direnak, hainbat 

oztopo topatzean besteekiko berdintasun egoeran gizartean osotasunean eta modu 

eraginkorrean parte-hartzea galarazi dezaketenak, aukera eta tratu berdintasun 

eskubidea bermatzeko helburuz, baita eskubideak gainontzeko herritarren baldintza 

berdinetan modu erreal eta eraginkor batean gauzatzea, autonomia pertsonala 

sustatuz, eskuragarritasun unibertsal baten bidez, enplegurako sarbidea erraztuz, 

komunitatean sartuz eta bizitza independentea eginez, eta diskriminazio mota oro 

erauziz. 

 

Kexagileak diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularra izateko araudian agertzen 

diren irizpideak betetzen ditu (Gizarteratzeko eta diru-sarrerak bermatzeko 

abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 16. artikulua eta diru-sarrerak bermatzeko 

errentaren maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 5-9 artikuluak), hiru urte 

baino gehiago darama Euskadin bizitzen, eta ez dauka baliabide ekonomikorik bere 

oinarrizko beharrei aurre egiteko. Gainera, aipatu dugun bezala, desgaitasuna duen 

pertsona bat da. Araudian aurreikusitako irizpideak betetzen dituela egiaztatzen 

duen dokumentazioa aurkeztu du. Lanbidek prestazio eskubidea ukatu dio bere 

ezkontidearekin ez delako bizi. Beraz, ebazpen honen analisiaren helburua irizpide 

hau betetzean oinarritzen da. 

 

2.-Diru-sarrerak bermatzeko prestazioaren titularra izateko irizpideen artean 

bizikidetza-unitate bat osatzea dago. Araudiak berak zehazten du bizikidetza-

unitate bat noiz osatzen den. 

 

18/2008 Legearen 16. artikuluaren arabera, diru-sarrerak bermatzeko errenta 

eskubidearen titularra izateko irizpideen artean aurkitzen da aurretik “Bizikidetza-

unitate bat osatzea. Erregelamendu bidez zehaztuko da unitateak zenbat denbora 

lehenagotik eratua behar duen eta zer salbuespen egon daitezkeen”. 

147/2010 Dekretuaren 5. artikuluak bizikidetza-unitatea osatzen dela uste izateko 

egoerak zehazten ditu. Aurrerago, 9. artikuluan diru-sarrerak bermatzeko 

errentaren titularra izateko irizpideak ezartzean, horien artean eskaria aurkeztu 

aurretik bizikidetza-unitate bat osatzea eskaera aurkeztu baino urtebete 

lehenagotik gutxienez. 
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Bizikidetza-unitate izaera duten pertsonak (5.1 artikulua) honakoak dira: 

 

a) Etxebizitza edo bizitoki batean bakarrik bizi diren pertsonak, eta talde 

horretatik kanpo geratuko dira, bakarrik bizi izanda ere, beste pertsona 

batzuekin ezkontza bidez edo ezkontzakoaren antzeko beste harreman 

iraunkorren baten bidez lotuta daudenak, honako kasu hauetan izan ezik: 

 

- Banantzeko edo dibortziatzeko edota Izatezko Bikoteen Erregistroan baja 

hartzeko izapide judizialak hasita daudenean; 

 

- Etxeko indarkeriaren biktimak direnean, banantzeko edo dibortziatzeko 

izapide judizialak hasi ez badituzte ere, betiere zirkunstantzia hori dagokion 

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren aldeko gizarte-txosten bidez justifikatzen 

bada eta izapide horiek urtebeteko epean hasten badira, izatezko banantze-

egunetik zenbatzen hasita; 

 

- Pertsona errefuxiatuak direnean edo izaera hori lortzeko eskaera eginda 

dutenean eta eskaera hori izapidetzeko onartu dutenean, eta beren 

ezkontidea edo ezkontzakoaren antzeko beste harreman iraunkorren baten 

bidez lotuta dagoen pertsona estatuko lurraldean ez denean bizi; 

 

- Etorkinak direnean, eta beren ezkontidea edo ezkontzakoaren antzeko 

beste harreman iraunkorren baten bidez lotuta dagoen pertsona estatuko 

lurraldean ez denean bizi, betiere dagokion Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren 

aldeko gizarte-txosten bat dagoenean; kasu horietan, bizikidetza-unitate 

izaerari hamabi hilabetez eutsi ahal izango zaio, eta ezohiko izaera beste 

hamabi hilabetez luzatu ahal izango da. 

 

b) Etxebizitza edo bizitoki berean elkarrekin bizi diren bi pertsona edo 

gehiago, elkarren artean ezkontzaren bidez edo ezkontzaren antzeko 

harreman iraunkor baten bidez batuta daudenean, edo laugarren maila-

rainoko odol-ahaidetasunagatik edo bigarren mailarainoko ezkon-

ahaidetasunagatik, edo familia-harrerako harreman iraunkor batengatik edo 

adopzio aurreko edo tutoretzapeko harreman batengatik batuta daudenean. 

 

(…) 

 

Araudiak ezartzen duenez, elkarren artean batuta dauden pertsonak, ezkontzaren 

edo antzeko harreman iraunkor baten bidez, elkarrekin bizi beharko dira bizikidetza-

unitate bat osatzeko, lana dela eta aldizkako lekualdaketa bat eman behar ez bada, 

147/2010 Dekretuaren 14.2 artikulua. Kasu honetan diru-sarrerak bermatzeko 

errenta eskubidea gehienez urtebetez mantendu dezakete. Araudiak aurreikusten 

du baldintza horietan immigranteei prestazioa ematea, bakarrik egon arren, epe 

batean bakarrik. 
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Ezkontide guztiek –edo ezkonduta egotearen antzeko beste harremanen bat duten 

bikoteak-, ez daukate elkarrekin bizitzeko aukerarik, euren ezkontideak jatorriz 

muga kontrolen deuseztatze akordiorik ez dagoen beste herrialde batekoak direnen 

kasuan bezala. 

 

Erakunde honen iritziz, Lanbidek kontuan izan beharko lituzke bizikidetza-unitate 

berriak, gizarte garapena kontuan hartuz, eta bereziki migrazio mugimenduak eta 

familia ereduen garapena, 147/2010 Dekretuaren 5.4 artikulua, ondoren argituko 

ditugun arrazoietan oinarrituz. 

 

3.-Ezkontideak espainiar edota Europar Batasuneko kide den herrialde bateko 

herritartasuna badu, arrazoizko erraztasunez sar daiteke (bare identifikazio 

dokumentua bakarrik aurkeztu behar du) Espainian. Schengen Akordioa ezarriz, 

1995eko maiatzaren 1etik Espainian indarrean dagoena, Schengen Akordioari 

Atxikitzeko Protokoloaren 1993ko uztailaren 23ko Berreste Instrumentua, itun 

honen parte den beste estatu batera bidaiatzen dutenean, ez dute pasaporterik 

edo bisarik beharko. Bere herrialdeko nortasun agiri nazionala nahikoa izango da 

identifikatzeko. 

 

Ondorioz, espainiar herritartasuna duten pertsonak Euskadiko hiri berdinean 

elkarrekin ez bizitzeko arrazoiak erabaki pertsonalekin edo ezkontide edo bikote 

harremanarekin lotuta daude. 

 

Schenden Akordioaren parte ez den estatu batekoa den ezkontidea dutenen 

kasuan, Euskadin elkarrekin bizitzeko, Espainiako irteera eta sarrera, zirkulazio 

askeko, egonaldiko, egoitza, behin-betiko egoitza eta laneko eskubideen baldintzak 

eta eskubide hauen mugak ordena publikoa, segurtasun publikoa edo osasun 

publikoa dela eta arautzen dituen Europar Eremu Ekonomikoaren gaineko 

Akordioaren parte diren Europar Batasuneko kide diren eta beste estatuetako 

herritarren Espainiako sarrera, zirkulazio askea eta egoitzari buruzko otsailaren 

16ko 240/2007 Errege Dekretuan aurreikusitako legezko irizpide zehatz batzuk ere 

bete behar ditu. 

 

Kexagileak espainiar herritartasuna egoitzagatik lortu du (naziotasun eratorria) 

baina, aurretik aipatu dugun bezala, jatorriz aljeriarra da. 

 

Bere ezkontidearekin berriz bildu ahal izateko, aljeriar emakume bat denez, nahikoa 

diru-sarrera izan behar du Barne Ministerioak eta Atzerri Arazoetako eta 

Kooperazio Ministerioak bere emazteari espainiar mugatik sartzeko baimena 

emateko (dagokion bisa behar du) eta egoitza lortzeko. 

 

Aurretik aipatutako 240/2007 EDren 7.1 artikuluak aurreikusten duenaren arabera, 

araudi hori ezartzen zaien pertsonak (2. art.), horien artean kide den estatu bateko 

naziotasuna duten pertsonen ezkontideak, ezin dira Espainiako gizarte 

laguntzerako zama izan egoitza epealdia bitartean. Pertsona hauek batasuneko 

herritartasun familia-egoitza txartela eskatzera eta lortzera behartuta daude, 8. 

art., eta bere ardurapean bizi dela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztera. 
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Familiarren egoitza baimena erregulatzen duen araudiak ez du egoitza baimentzen 

kide den estatu bateko herritarrak baliabide ekonomikoak ez dituen kasuan, 

honetan bezala. (xxx)(e)k ez dauka lanik eta gizarte bazterketa egoera larrian dago. 

Hori dela eta, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio 

osagarria eskatu ditu. 

 

Lanbidek adierazi du aurretik bildu ahal izan zela bere ezkontidearekin, baina 

momentu horretan ere egokia den etxebizitza baten eta baliabide ekonomikoak 

izatearekin lotutako baldintza gehigarriak bete beharko zituzkeen. Gainera, familia 

berriz biltzearen eskaria aurkeztu behar du estatuko administrazio orokorrak 

administrazio-baimena emateko irizpideak betetzen dituen baloratzeko. Espainiako 

sarrera eta egoitza erregulatzen duen araudia Espainian dauden atzerritarren 

eskubideen eta betebeharren Lege Organikoa da, eta haren gizarte integrazioa. 

Araudi hori dela-eta, atzerritarrek sartzeko, bizitzeko, lan egiteko edo jatorrizko 

herrialdean bizi den bikotekidearekin elkartzeko baimen administratiboa eskatu 

behar dute. 

 

Espainiar herritartasuna duten ezkontideak Espainian sartzeko eskubidea dute eta, 

orokorrean, edozein estatura bidaiatu eta arrazoi turistikoengatik sar daitezke (kasu 

batzuetan baldintza batzuk betez, hala nola, bisa eskaera, gehienetan arazo 

handirik gabe izapidetzen dena). Baita ere erraztasun handiagoa dute beste estatu 

bateko egoitza baimena lortzeko. Baina aljeriar edo txiroa den beste herrialde 

bateko herritartasuna dutenek, afrikar estatu gehienak diren bezala, ez dute 

Espainiara edo Europara bidaiatzeko baldintza berdinak. 

4.-Kasu honetan, gure ustez ezarri beharko litzatekeen marko juridikoa Espainiar 

Konstituzioaren berdintasunari eta diskriminazio debekuari dagokiona da, 1.1 9.2 

eta 14 artikuluak, baita arraza edo jatorri etnikoaz gaindiko pertsonen tratu 

berdintasunaren printzipioaren ezarpenari dagokion 2000/43/CE Zuzentaraua eta 

zerga-neurrien, administrazio neurrien eta gizarte ordenaren neurrien abenduaren 

30eko 62/2003 Legea ere. 

 

Europar Batasunak Amsterdameko Itunarekin abiarazi zen diskriminazioaren 

aurkako borroka ezarri du bere lehentasunen artean, eta Lisboako Itunarekin 

mantentzen da, Europar Batasuneko gizarte dimentsioa indartzen duena eta tratu 

berdintasunaren eta diskriminazio ezaren politikei dagokion marko berri bat 

ezartzen duena, Europar Batasuneko Itunaren 3. Artikulua: “Batasunak gizarteko 

bazterkeriaren eta bereizkeriaren aurka egingo du eta gizarte-justizia eta -babesa, 

emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna, belaunaldien arteko elkartasuna eta 

haurren eskubideen babesa sustatuko ditu”. Gainera, Lisboako Itunak artikulu berri 

bat sartu du Europar Batasuneko Itunean, 6. artikulua: “Batasunak 2000ko 

abenduaren 7ko Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutunean ezarritako 

eskubideak, askatasunak eta printzipioak aitortzen ditu, 2007ko abenduaren 12an 

Estrasburgon onartu zen bezala, Tratatuen balio juridiko berbera izango duelarik”. 

 

Gutunak eskubide sozialak bermatzen dizkie EBko lurraldeko egoiliarrei. Zehazki, II. 

Tituluak osoki egiten dio erreferentzia EBko berdintasun printzipioari, 21. 
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artikulutik hasiz, diskriminazio ezari lotuta dagoena: “1. Debeku da bereizkeria oro, 

eta bereziki hauek: sexua, arraza, kolorea, herriko zein gizarteko jatorria, ezaugarri 

genetikoak, hizkuntza, erlijioa zein sinesteak, iritzi politikoak zein beste edozein 

iritzi, gutxiengo nazional batekoa izatea, ondarea, jaiotza, ezgaitasuna, adina nahiz 

sexu-joera direla-eta egindako bereizkeriak. 2. Debeku da nazionalitatea dela-eta 

inongo bereizkeriarik egitea Tratatuen aplikazio-eremuan, bere xedapen bereziei 

kalterik egin gabe”. 

 

Aipatu genuen herri-administrazioetako eskubide eta betebeharren beste iturri bat 

Europar Hitzarmena da, kexa honen oinarrian eragina zuelako aipatu genuena, 14. 

artikulua (eta 12. Protokoloa): “Hitzarmen honetan aitortutako eskubide eta 

askatasunen gozamena ziurtatu behar da, inolako bereizketarik egin gabe, eta, 

batik bat, sexua, arraza, larru-kolorea, hizkuntza, erlijioa, iritzi politiko edo 

bestelakoak, nazio edo gizarteko jatorria, gutxiengo nazional batekoa izatea, 

aberastasuna, jaiotza edo beste edozein egoeraren ondoriozko bereizketarik egin 

gabe”. 

 

Lehen aipatutako abenduaren 30eko 62/2003 Legearen III kapituluaren 28. 

artikuluan berdintasun, diskriminazio zuzena edo zeharkako diskriminazioaren 

printzipioari dagozkion definizioak jasotzen dira: 

 

“Art. 28. Definiciones. 

1. A los efectos de este capítulo se entenderá por: 

 

a) Principio de igualdad de trato: la ausencia de toda discriminación directa o 

indirecta por razón del origen racial o étnico, la religión o convicciones, la 

discapacidad, la edad o la orientación sexual de una persona. 

 

b) Discriminación directa: cuando una persona sea tratada de manera menos 

favorable que otra en situación análoga por razón de origen racial o étnico, religión 

o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. 

 

c) Discriminación indirecta: cuando una disposición legal o reglamentaria, una 

cláusula convencional o contractual, un pacto individual o una decisión unilateral, 

aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a una persona 

respecto de otras por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 

discapacidad, edad u orientación sexual, siempre que objetivamente no respondan 

a una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad no 

sean adecuados y necesarios”. 

 

Europar Batasuneko Zuzenbideak ez du estatuaren legeak aztertuko dituen 

konstituzionaltasun kanona bere gain hartzen, baina araudiaren interpretazioan, 

EBren 10.2 artikuluak ezartzen duenaren arabera, kontuan hartu behar dira Europar 

Batasuneko Itunak eta Europar Batasuneko oinarrizko eskubideen Gutuna 

(otsailaren 14ko 41/2013 Konstituzio Epaimahaiaren Epaia, zuzenbideko 2. 

oinarria). 
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Konstituzio Epaimahaiak berak adierazi du (azaroaren 30eko 292/2000 Konstituzio 

Auzitegiaren Epaia, zuzenbideko 3. oinarria) bai nazioarteko itun eta akordioak, bai 

eratorritako komunitate Zuzenbidea ere, “Konstituzioak aitortzen dituen eskubide-

askatasunen zentzua eta norainokotasuna ulertzeko irizpide hermeneutiko 

baliotsuak” izan daitezkeela. Interpretazio honek ezin du alde batera utzi 

nazioarteko itun eta akordio horiexek ezarritako berme-organoek egiten duten 

interpretazioa (apirilaren 24ko 116/2006 Konstituzio Auzitegiaren Epaia, 

zuzenbideko 5. oinarria edo azaroaren 6ko 198/2012 Konstituzio Auzitegiaren 

Epaia, zuzenbideko 9. oinarria). Giza Eskubideen Europar Auzitegiaren epaiak, 

baita Europar Batasuneko Justizia Auzitegiarenak ere kontuan hartu ditu 

Konstituzio Auzitegiak, inkonstituzionaltasun gaiak edo EBko 14. artikulua urratu 

zela argudiatzen zuten babes-errekurtsoak ebazterakoan. 

 

5.-Araudiaren marko hori ezartzerakoan eta aurrerago aipatuko dugun Konstituzio 

Epaimahaiaren doktrina kontuan izanda, Arartekoaren iritziz, diru-sarrerak 

bermatzeko errenta arautzen duen 147/2010 Dekretuaren 5.1 a) artikuluak ez du 

berdintasun printzipioa eta diskriminazioaren debekua errespetatzen. “Itxuraz 

neutroa” den xedapen bat da, pertsona bati edo pertsona talde bati desabantaila 

partikular bat sortu ahal diona beste baten/batzuen aurrean. Aipatutako araudiaren 

arabera, bere ezkontidearekin edo bere bikotearekin bizi ez diren pertsonek ez 

dute diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea, banatze edo dibortzio 

izapide judizialak abiarazi ez badituzte, edo izatezko bikoteen erregistroko 

bajarena. Aurreikuspen honek eragina dauka herrialde zehatz batzuetako 

herritartasuna duten ezkontidea duten pertsonengan. 

 

Atzerritarren kasuan ere (araudiak immigrante izena erabiltzen du), bizikidetza-

unitatea hamabi hilabetez mantendu daitekeela aurreikusten da, eta salbuespen 

bezala beste hamabi hilabetez luzatu ahal izango da (147/2010 Dekretuaren 5.1 a) 

artikulua). Hau da, bere ezkontidea jaioterrian duten immigranteek diru-sarrerak 

bermatzeko errenta epe mugatu batez eskuratu dezakete. 

 

Baina ezkontidea jaioterrian duena espainiar herritar bat bada, ordea, egoitza dela 

eta herritartasuna lortu duten beste herrialdeetako pertsonek izango duten egoera, 

prestazioa zuzenean ukatuko zaie. 

 

Tratu ezberdintasuna ezkontiderik ez duten edo ezkonduta egotearen antzeko 

harremana duten pertsonetan ere ematen da, diru-sarrerak bermatzeko errenta 

prestazioa lortu ahal izango dutelako bere egoera antzekoa den arren, bikotea ez 

dutela salbu. 

 

6.-Konstituzio Epaimahaiak tratu desberdin eta diskriminatzaile baten aurrean 

gaudela argitu dezaketen parametroak eta doktrina ezarri ditu. KEren arabera, 

EKren 14. artikuluak ezartzen duen berdintasun eskubideak eta diskriminazio 

debekuak tratu ezberdintasunak objektiboki eta arrazoiz justifikatuak egon behar 

direla dakar, eta bidezkoa den azalpen bat izatea. Helburua lortzeko instrumentuak 

egokiak eta beharrezkoak izan behar dira, eta emaitza hartutako neurrien 

araberakoa eta legegileak lortu nahi duen helburuaren araberakoa izan behar du. 
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Legean berdintasunerako eskubidearen inguruko Konstituzio Epaimahaiaren 

doktrina (EKren 14. art.), uztailaren 2ko 22/1981 Konstituzio Epaimahaiaren 

Epaitik, besteren artean urriaren 4ko 200/2001 Konstituzio Epaimahaiaren Epaia, 

zuzenbideko 4. oinarria, ondorengoa da: 

 

a) Legean ematen den tratu desberdintasun oro ez da EKren 14. artikuluaren arau-

hauste bat, arau-hauste horrek berdintzat jo daitezkeen egoeren arteko 

ezberdintasuna sortzen duen desberdintasunak bakarrik sortzen baitu, eta 

justifikazio objektibo eta zentzuzkorik ez duena. 

 

b) Berdintasun printzipioak izatezko ustezko berdinetan ondorio juridiko berdinak 

ezartzea exijitzen du, izatezko bi ustezko berdintzat jo beharko direlarik 

ezberdintasun elementuak erabiltzea edo sartzea bidegabea denean edo arrazoizko 

oinarririk ez duenean. 

 

c) Berdintasun printzipioak ez dio legegileari inolako tratu desberdintasunik 

debekatzen, bakarrik orokorrean onartuta dauden balore epaiketen edo irizpideen 

arabera nahikoa zentzuzkoak diren irizpide objektiboetan oinarrituta ez egoteagatik 

justifikatu gabe dauden desberdintasunak bakarrik. 

 

d) Azkenik,ezberdintasuna konstituzioaren ikuspuntutik zilegi izateko ez da nahikoa 

helburua zilegi izatearekin, gainera, ezberdintasun horretatik sortutako ondorio 

juridikoak ere helburu horretarako egokiak eta proportzionalak izan behar dira, 

hartutako neurriaren, lortutako emaitzaren eta legegileak lortu nahi duen 

helburuaren arteko harremanak egoitza konstituzionalean proportzionaltasun 

epaiketa bat gainditu behar dute, bereziki garestiak edo gehiegizkoak diren 

emaitzak saihestuz. 

 

KEk adierazten duenaren arabera, horri gehitu behar zaio ez dela berdintasun 

printzipioa bakarrik aztertu behar, diskriminazio debekua ere aztertu beharra 

dagoela, 2007ko apirilaren 16ko 69/2007 Konstituzio Epaimahaiaren Epaia, STC 

69/2007, de 16 de abril de 2007 “el Pleno de este Tribunal ha reiterado que la 

virtualidad del art. 14 CE no se agota en la cláusula general de igualdad, sino que 

contiene, además, una prohibición explícita de que se dispense un trato 

discriminatorio con fundamento en los concretos motivos o razones que dicho 

precepto prevé (por todas, STC 39/2002, de 14 de febrero, FJ 4), entre los que 

se incluye expresamente la discriminación racial o étnica, criterio “sospechoso” 

respecto del que este Tribunal ha afirmado tajantemente su carácter odioso y de 

perversión jurídica contrario tanto al art. 14 de la Constitución española como al 

art. 14 del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH; STC 13/2001, de 29 

de enero, FJ 7). Igualmente, se ha destacado que la prohibición del art. 14 CE 

comprende no sólo la discriminación directa o patente derivada del tratamiento 

jurídico manifiesta e injustificadamente diferenciado y desfavorable de unas 

personas respecto a otras, sino también la encubierta o indirecta consistente en 

aquel tratamiento formal o aparentemente neutro o no discriminatorio del que se 

deriva, por las diversas circunstancias de hecho concurrentes en el caso, un 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/2002/39
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/2001/13
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impacto adverso sobre la persona objeto de la práctica o conducta 

constitucionalmente censurable en cuanto la medida que produce el efecto 

adverso carece de justificación al no fundarse en una exigencia objetiva e 

indispensable para la consecución de un objetivo legítimo o no resultar idónea para 

el logro de tal objetivo (por todas, STC 13/2001, de 29 de enero, FJ 8, ó 

253/2004, de 22 de diciembre, FJ 7)”. 

 

Kexagileak espainiar herritartasuna duenez Espainian bizitzeko eskubidea dauka, 

baina ezin du diru-sarrerak bermatzeko errenta eskuratu bere ezkontidearekin 

bizitzea exijitzen zaiolako, eta ezin da berarekin elkartu ez dituelako aipatutako 

240/20078 EDn ezarritako irizpideak betetzen. Baldintza berdinetan bere 

ezkontidea espainiarra balitz, diru-sarrerak bermatzeko errenta eskuratu ahal 

izango luke. 

 

147/2010 Dekretuaren 5.1 a) artikuluaren aurreikuspena ezkonduta egotearen 

antzeko harreman iraunkorra edo ezkontidea duten pertsona orori ezartzen zaio. 

Beraz, formalki araudi horrek berdintasun printzipioa betetzen du. Konstituzio 

Epaimahaiak (abenduaren 22ko 253/04 Konstituzio Epaimahaiaren Epaia) 

azpimarratu du EKren 14. artikuluaren debekuak barne hartzen duela ez bakarrik 

pertsona batzuen eta besteen arteko tratamendu juridiko ageriko eta justifikatu 

gabekotik sortutako diskriminazio zuzena, baita ere sortu duen tratamendu formal 

edo ustez neutroa edo diskriminatzailea ez den ezkutukoa edo zeharkakoa, 

kasuan eman diren elkarren arteko egoerengatik, konstituzionala ez den jarduna 

edo jarrera jasan duen pertsonarengan izango duen kontrako inpaktuagatik, eta 

inpaktu honek sortutako efektuak ez du justifikaziorik ez delako oinarritzen 

exijentzia objektibo batean edo zilegi den helburu bat lortzeko ezinbestekoa dena 

edo helburu hori lortzeko egokia ez delako. 

 

Ondorioz, Arartekoaren ustez, 147/2010 Dekretuaren 5.1 artikuluan ezarritako 

aurreikuspenak espainiar herritartasuna lortu eta bere jaioterrian ezkontidea edo 

ezkontzearen antzeko harreman iraunkorra duten pertsonak kaltetu egiten ditu 

batez ere, ezkontiderik ez dutenen edo bere ezkontidea Europar Batasuneko kide 

den estatu batekoa denen aurrean. Kontratu efektu hau justifikaziorik ez duela 

ulertzeko, ezin da bidezkoa den helburu bat lortzeko exijentzia objektibo batean 

oinarritu (familiak dituen diru-sarrerak ezagututa) edo ezin da helburu hori lortzeko 

ez egokia izan, helburu hori beste bide batzuetatik lortu daitekeelako. Legegileak 

diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularra izateko bere ezkontidearekin 

bizitzearen exijentzia justifikatzen du esanez modu horretan familiak dituen diru-

sarrerak ezagutzeko baliagarria dela, eta horrela diru-sarrerak bermatzeko 

errentaren titularra izateko baliabide ekonomikoei dagokien irizpideak betetzen 

diren erabaki. Bizikidetza-unitateari, eta ez pertsonari, ematen zaion prestazioa da. 

 

Irizpide honek zentzua izan dezake prestazioa birentzako ematekotan, baina ez 

prestazioa kide bakar bati ematen bazaio, kasu honetan bezala, eskaria banakako 

moduan egin delako eta egiaztatu duelako ez dela bere ezkontidearekin bizi. 

 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/2001/13
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/2004/253
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Ez da beharrezkoa bere ezkontidea berarekin bizitzea Euskadin bizitzeko dituen 

diru-sarrerak ezagutzeko. Baliabide ekonomikoak eta ondasun baliabideak 

egiaztatzeko elkarrekin bizitzeko exijentziaz aparteko beste bide batzuk aurreikusi 

daitezke. Bestalde, bere ezkontidearekin ez bizitzean, Lanbidek emango liokeen 

kantitatea pertsona bakarrari dagokiona da. Beraz, bere egoera eta bere oinarrizko 

beharrei aurre egiteko izango dituen gastuak bikoterik ez duen pertsona batenaren 

berdinak izango lirateke, egoera berdinean prestazioaren onuraduna izan ahalko 

dena. 

 

Pertsona honek kide bakarreko bizikidetza-unitate bezala jasoko lukeen kantitatea, 

udalerri berean bakarrik bizi den beste pertsona batek jasoko lukeenaren berdina 

da. Hori dela eta, okerragoa da ezkontidea edo ezkonduta egotearen antzeko 

harreman iraunkorra duen pertsona baten egoera ezkongabea den pertsona 

batena baino. 

 

Gainera, araudiaren ezarpena sortu duen ondorioak, hau da, oinarrizko beharrei 

aurre egitea helburu duen prestazio ekonomiko bat ukatzeak, gizarte bazterketa 

egoera larrira darama, jurisprudentzia konstituzionalak erreferentzia egiten dion 

proportzionaltasun epaiketa gainditzen duen ondorioa, gehiegizkoa izateagatik. 

 

7.-Prestazio hau oinarrizko beharrei aurre egitera zuzenduko da, hau da, 

etxebizitza, hornikuntzak, elikagaiak, jantziak eta gizarteratze prozesuak 

dakarrenak ordaintzera bideratuko da, 147/2010 Dekretuaren 2. Artikulua: 

 

“1.-Diru-sarrerak bermatzeko errenta aldizkako prestazio ekonomiko bat da, 

oinarrizko premiei lotutako gastuetarako eta gizarteratzeko eta/edo laneratzeko 

prozesu batetik eratorritako gastuetarako bideratzen dena, eta gastu horiei aurre 

egiteko diru-sarrera nahikoak ez dituzten bizikidetza-unitatetan barne hartuta 

dauden pertsonei zuzendua. 

 

2.–Aurreko guztiaren ondorioetarako, honako definizio hauek hartuko dira 

kontuan: 

 

a) Oinarrizko premiei lotutako gastuak dira bizi irauteko oinarrizko gastuak. 

b) Gizarteratzeko eta/edo laneratzeko prozesu batetik eratorritako gastuak dira 

prozesu hau benetan gauzatzeko ezinbestekoak diren gastuak, eta kontzeptu 

horretan sartu daitezke, besteak beste, lantokira joateko garraio-gastuak eta 

prestakuntza-gastuak, dagokion gizarteratze-hitzarmenean gastu horiek 

ezartzen diren terminotan”. 

 

Arartekoaren iritziz, bere ezkontidearekin bizitzeko exijentzia kasu honetan ez da 

dituen baliabideak ezagutzeko helburua lortzeko neurri egokia. Beste bide 

batzuetatik egiaztatu daiteke bere emaztearen aldetik diru-sarreraren bat jasotzen 

duen (beste alde batetik ez dagoena arrazoigarritasun irizpideen barne, migrazio 

familia proiektuen izaera eta helburua kontuan izanda, enplegu eta bizi-baldintza 

aukerak hobetzea helburu dutenak). 
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Hartutako neurriaren, emaitzaren (oinarrizko beharrei aurre egiteko diru-sarrerak ez 

izatea) eta legegileak lortu nahi duen helburuaren (bizikidetza-unitateko kide 

guztien diru-sarrerak kontuan izatea) arteko harremana ez da proportzionala, batez 

ere, adierazi dugun bezala, dituen diru-sarrerei dagokion informazioa bere emaztea 

berarekin bizi dadila exijitu gabe lortu daitekeelako. 

 

Adierazi dugun bezala, diru-sarrerak bermatzeko errenta gisa jasoko duen 

kantitatea pertsona bakar batek jasoko lukeenaren berdina da. Beraz, ez dago 

prestazioa jasotzeko bere emaztearekin bizitzeko betebeharra justifikatzen duen 

arrazoirik. 

 

Zentzu honetan, Eusko Jaurlaritzak, 147/2010 Dekretuaren 5.4 artikuluan 

ezarritako aurreikuspena ezarriz, berak hala erabakita edo beste herri-

administrazioek hala proposatuta, bizikidetza-unitate kasu berriak ezar ditzake 

gizarte garapenari erantzuna emanez, eta zehazki, familia egitura ereduen 

garapenari. Migrazio mugimenduek bizikidetza kasu berriei lekua egiten ari diete, 

kasu honetakoa bezala, non immigrante batek espainiar herritartasuna lortu duen 

bere ezkontidearekin elkartu gabe, eta horrek ezin du araudiaren ezarpen 

diskriminatzaile bat ezarri. 

 

Legearen aurreko berdintasun printzipioak muga bat ezartzen dio legegileari, 

arauek herritarren arteko egoera desberdinak edo diskriminatzaileak ez dituztela 

sortu behar esaten duena, eta pertsonari botere publikoetatik kasu berdinentzako 

tratu berdina lortzeko eskubide subjektiboa ematen dio (uztailaren 18ko 161/91 

Konstituzio Epaimahaiaren Epaia, zuzenbideko 1.go oinarria). 

 

Era berean, diru-sarrerak bermatzeko errenta eskubidea prestazioa lortzeko 

bereziki araututa dauden baldintzak betetzen dituzten pertsona ororentzako 

eskubide subjektibo bezala eratzen da, aplikatzekoa den modalitatean, diru-

sarrerak bermatzeko errentaren eta gizarteratzearen abenduaren 23ko 

18/2008 Legearen 12. artikulua. 

 

Azkenik, aipatutako azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua ezarriz, 

zeinaren bidez ezgaitasuna duten pertsonen eskubideen eta euren gizarteratzearen 

Lege Orokorraren Testu Bategina onartu zuen aipatutako azaroaren 29ko 

1/2013 Legegintzako Errege Dekretua ezarriz, desgaitasuna duten pertsonek 

gizarte babeserako eskubidea dute, araudiak aurreikusten dituen irizpide eta 

edukiarekin eman behar dena (48-50 artikuluak), eta, edozein modutan, 

diskriminazio mota oro saihestuz (1-3 artikuluak). 

 

 

 

 

Ondorioak 

 

Ezkontideek bizikidetza-unitate bat osatzeko elkarrekin bizitzeko exijentziak, 

147/2010 Dekretuaren 5.1 artikuluan aurreikusitakoa, bertokoak atzerriko 
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ezkontidea duen kasuetan, EKren 14. artikuluaren berdintasun eskubidearen 

aurka doa, eta diru-sarrerak bermatzeko errentaren eskubide subjektiboa edukirik 

gabe uzten du, 18/2008 Legearen 12. artikulua. 

 

Lege aurreikuspen hori ezarriz, bere jaioterria beste estatu bat izan den baina 

espainiar herritartasuna eta desgaitasuna duen pertsona bati tratu ezberdin bat 

ematen ari zaio beste espainiar batzuen aurrean. 

 

Errazagoa da pertsona hauek Schengen Akordioaren parte ez den estatu batekoa 

den ezkontidea izatea. Hori dela eta, Euskadin elkarrekin bizitzeko sarrera, 

zirkulazio askea eta Europar Batasuneko kide diren eta Europar Espazio 

Ekonomikoari buruzko Akordioaren parte diren beste estatuetako herritarrek 

Espainian egoitza duten otsailaren 16ko 240/2007 Errege Dekretuan 

aurreikusitako irizpide legal zehatz batzuk bete behar dituzte. 

 

Era berean, bere ezkontidearekin bizitzeko ezintasunagatik diru-sarrerak 

bermatzeko errenta prestazioa ukatzeak tratu ezberdin bat ematea dakar, 

ezkontide edo bikoterik ez duten beste pertsonen aurrean eta gizarte bazterketa 

egoera berdinean diru-sarrerak bermatzeko errenta lortu dezaketenak. 

 

Ustez neutroa den lege aurreikuspen hori ezartzean lortutako emaitza 

neurrigabekoa da, subjektiboa den eskubide bat lortzea galarazten duelako, diru-

sarrerak bermatzeko errenta lortzekoa bezala, oinarrizko beharrei eta gizarteratzeko 

edo lan prozesutik sortutako gastuei aurre egitea helburu duena. 

 

Migrazio mugimenduek bizikidetza kasu berriak sortzen ari dituzte, kasu honetan 

bezala, non immigrante batek espainiar herritartasuna lortu duen beste 

herritartasun bat duen bere ezkontidearekin berriz elkartu aurretik. 

 

Zentzu honetan, Eusko Jaurlaritzak, 147/2010 Dekretuaren 5.4 artikuluan 

ezarritako aurreikuspena ezarriz, berak hala erabakita edo beste herri-

administrazioek hala proposatuta, bizikidetza-unitate kasu berriak ezarri beharko 

lituzke gizarte garapenari erantzuna emanez, eta zehazki, familia egitura ereduen 

garapenari. 

 


