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Arartekoaren 2016S-839-15 ebazpena, 2016ko abuztuaren 3koa. Horren bidez, 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradokitzen zaio diru-sarrerak bermatzeko 

errenta eteteko eta iraungitzeko espediente bat berrikusteko. Halaber, jasotzen 

diren ez betetzeak eta ukitzen dituen eskubide eta betebeharrak haztatzeko 

iradokitzen zaio, proportzionaltasun-printzipioa kontuan hartuz. 

 

 

Aurrekariak 

 

1. XXXk kexa bat aurkeztu du Arartekoan, diru-sarrerak bermatzeko errenta 

prestaziorako eskubidea eten eta iraungi diotelako. 

 

Lanbidek, 2014ko azaroan, diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa eten 

zion, enplegu eskaria ez berritzeagatik. 2015eko urtarrilaren 13an prestazioari 

berriz ekiteko eskatu zuen. Lanbidek haren espedientea berrikusteari ekin zion eta 

dokumentazio zehatza eskatu zion. 2015eko apirilaren 24an, etetea mantentzea 

ebatzi zuen, eskatutako dokumentazioa ez aurkezteagatik. Lanbidek prestazioaren 

etetea mantentzeko emandako ebazpenean adierazi dituen arrazoiak honakoak dira: 

aurkeztutako hitzarmen arautzailea judizialki ez zela berretsi eta bizikidetza-unitatea 

ezin zela modu argian definitu. 

 

Kexagileak jakinarazi du, prestazioa jasotzen duenetik, hilean 350 euro kobratzen 

dituela, haren seme-alaben aitak ordaintzen dion mantenu-pentsioaren 

kontzeptuan. Bi gurasoek adostutako hitzarmen arautzaileak guraso eta seme-

alaben arteko harremanak arautu ditu 2010ean banatu zirenetik. Horrenbestez, 

Lanbidek hasieratik jakin izan du zein eskubide ekonomikoen titularra zen, eta 

horiek erabiltzen zituela, mantenu-pentsioa jasotzen zuelako. Bizikidetza-unitatea 

hiru pertsonek osatzen dute, kexagileak eta haren bi seme-alaba adingabeek. 

 

Gainera, Lanbidek prestazioak erreklamatzeko prozedura hasi zuen, uste zuelako 

diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa modu desegokian jaso zuela. 

 

2.-Arartekoak Lanbideren laguntza eskatu zuen eta aurreko egitateen inguruko 

informazioa eskatu zuen. Lanbidek, zuzendari nagusiaren txostenaren bidez, 

erakunde honi erantzun zion; hala, adierazi zuen hasieran diru-sarrerak bermatzeko 

errenta jasotzeko eskubidea aldi baterako etetea erabaki zuela. Izan ere, kexagilea 

zenbait hilabete egon zen bajan enplegu-eskatzaile gisa. Geroago, espedientea 

berrikusi ostean, 2015eko apirilaren 24an, erabaki zuen diru-sarrerak bermatzeko 

errentaren etenaldia mantentzea; egiaztatu zuen ez zuela aurkeztu epaileak 

berretsitako hitzarmena, guraso eta seme-alaben arteko neurriak arautzen dituena. 

 

Txostenean 2015eko apirilaren 24ko ebazpenaren aurka aurkeztutako 

errekurtsoaren ebazpena aipatzen da. Errekurtsoa ezetsi egin zen, uste zelako 

hitzarmenean jasotako neurriak egikaritutzat jotzeko epailearen berrespena behar 

zela. Horrez gain, adierazi zen aurkeztutako araubideak jasotzen zuela seme-alaben 

aitak hilean 350 euro ordaindu behar zituela; hala ere, interesdunak aurkeztutako 

hartu-agirietan egiaztatu da aitak 300 euro ordaintzen zituela. Hortaz, Lanbidek 
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uste du interesdunak ez duela bete dagozkion eskubide ekonomiko guztiak 

betetzeko betebeharra. 

 

Halaber, adierazi du 2015eko apirilean interesdunak egiaztagiri bat aurkeztu zuela; 

horretan, jasotzen zen doako justiziarako eskubidea eskatu zuela, hitzarmen 

arautzailearen berrespen judiziala izapidetzeko. Hala ere, ez du jaso aipatutako 

prozedura bukatu denik. 

 

Horrez gain, adierazi da eskatu zaiola bizikidetza-unitatea nortzuk osatzen duten 

argitzeko; izan ere, Egitatezko Bikoteen Erregistroan altan dago 2005eko 

urtarrilaren 12tik. Gainera, adierazi du epaileak berretsitako hitzarmen arautzailea 

aurkezteko eskatu ziola; ez du aurkeztu. 

 

Azkenik, jakinarazi du diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea iraungi 

zaiola, 12 hilabete egon delako etenaldian. 

 

3.-Arartekoak, jasotako erantzuna ikusita, informazio gehiago eskatu zuen eta 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari dokumentazioa bidali zion; dokumentazio 

hori entregatu zioten Iruraiz-Gaunako Udalari zuzendutako laguntza-eskaerari 

erantzunez. Zehazki, gizarte-langilearen txostenaren kopia eta bizikidetza-

unitatearen aldaketaren inguruko dokumentazioa eman zizkion. Era berean, zenbait 

gogoeta helarazi zituen, aurretiaz egindakoak; gogoeta horiek jarraian adieraziko 

dira, ez errepikatzearren. 

 

Lanbidek, zuzendari nagusiaren 2015eko maiatzaren 2ko txostenaren bidez, hauxe 

erantzun zion erakunde honi: 

 

Arartekoak egindako galderari, “XXXk diru-sarrerak bermatzeko errentaren 

onuradun izateko betekizunak betetzen zituen eta dituen aipatu, Lanbidek 2015eko 

abuztuaren 22ko ebazpenean jasotako iritzia mantentzen duela. Izan ere, bertan 

esan bezala, titularra eta haren bikote ohiak izatezko bikoteen erregistroan izena 

emanda jarraitzen dute 2005etik, beraz, ezin denez bizikidetza-unitatea zehaztu, 

interesdunak ez ditu Diru-sarrerak Bermatzeko Errentako onuradun izateko 

baldintzak betetzen. Ulertzen du, orain aipatutako arrazoiengatik, ezin dela 

ardurapeko seme-alabak dituen guraso bakarreko familiatzat hartu.” 

 

Gertaera honen gainean: prestazioa jaso duen artean, interesdunari egokitu ahalko 

litzaiokeen eskubide ekonomiko oro baliatu duela, hitzarmen pribatuaren berri 

jakinarazi duelako diru-sarrerak bermatzeko errentaren espedientean, Lanbidek 

erantzun du “interesdunari mantenu-pentsioaren zenbatekoa bere DBE zenbatekotik 

kendu zaiola, haurren aitak hilabetean diru kopuru zehatza egokitzen baitzion XXX 

andreari. Lanbidek, ontzat hartu zuen hasiera batean bikotekideek egindako 

hitzarmena, hala ere, hitzarmena 2010eko izanik epailearen aurrean formalizatzeko 

eskatu zion interesdunari, formalizazio horrek ondorio juridikoak eragiten baititu.” 

 

Araudian ez da berariaz jasotzen hitzarmen arautzailea formalizatu behar denik eta, 

nolanahi ere, aldi oro bete den hitzarmen pribatua aurkezteak garrantzia izan 
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beharko luke diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioaren onuradun izateko 

betebehar eta eskakizunen betetze-mailaren ebaluazioan. Horri buruz, Lanbidek 

jakinarazten du “hitzarmen arautzailearen formalizazioa araudiaren arabera egiten 

dela. Alta, 147/2010eko Dekretuko 12. Artikuluak jasotakoaren arabera “titularrari 

edo bizikidetza-unitateko edozein kideri legokiokeen eskubide edo prestazio 

ekonomiko oro baliatzea prestazioak irauten duen aldi osoan” eta Kode Zibilaren 

aplikazioan, mantenu-pentsioa ordaintzeko betebeharra duen bikotekideak 

ordainduko ez balu, jasotzeko eskubidea duenak ez luke eskubiderik izango 

galdutako zenbateko hori erreklamatzeko. Hau da, epailearen aurrean formalizatu 

arte hitzarmen horrek ez lituzke atzeraeraginkortasun ondoriorik izango. Ondorioz, 

eta neurri horiek adingabeen gain eraginak izan ditzakeenez, Lanbidek apropos 

ikusten du neurri horiek epailearen aurrean formalizatzeko betebeharra ipintzea.” 

 

Lanbide zerbitzuak XXXri 2011. eta 2014. urteen artean ordaindu dion diru-

sarrerak bermatzeko errentaren prestazioaren zenbatekoari buruzko informazioari 

buruz eta diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioaren zenbatekotik kendu 

ote den 350 euroko zenbatekoa, hots, beste gurasoak mantenu-pentsio gisa 

ordaintzen zuen zenbatekoari buruz, Lanbidek erantzun du “XXX andreari 2011 eta 

2014 urteen artean 25.272,25 euroko zenbatekoa ordaindu diola DBE prestazioan. 

Zehazki, 23.236,08 euro DBE prestazioan eta 2.039,17 euro SUM prestazioan. 

Bestetik, aipatu denbora tarte horretan DBEren zenbatekotik 350 euroko 

zenbatekoa kendu zaiola, horren ondorioz interesdunak ez du DBE prestazioaren 

zenbateko osoa jaso.” 

 

Iruraiz-Gaunako udalak egindako gizarte-txostena eta horrek diru-sarrerak 

bermatzeko errentaren espedientean izan ditzakeen ondorioei buruz, erantzun du 

“Iruraiz-Gaunako Udalak egindako gizarte-txostena kontuan izango du Lanbidek 

interesdunaren espedientea berrikustean.” 

 

Prestazioak erreklamatzeko espedientearen gaur egungo egoeraren gaineko 

informazioa dela eta, Lanbidek erantzun du “Bidegabe Jasotako Kopuruen 

espedientea, alegazioen fasean aurkitzen da. Esan, aurretik aipatutako txostena 

kontuan izango duela Lanbidek alegazio horien emaitza ezartzeko.” 

 

Apirilaren 8ko 2/2015 Gomendio orokorra aintzat hartu ote duen. Politika 

publikoetan adingabearen interes nagusia kontuan hartzeko betebeharra; bereziki, 

diru-sarrerak bermatzeko sisteman, horri buruz, adierazi du “Lanbidek 2/2015 

gomendioa kontuan izan du interesdunaren espedientearen berrikuspenean.” 

 

Azkenik, kexagileari behar bezala erantzuteko xedez, aurreikusi dituen jarduketen 

gaineko argibideei buruz, erantzun du “kexagileari administrazio legeak ezartzen 

duen moduan erantzungo zaio, hau da, idatzizko ebazpen bidez”. 

 

4.-Azkenik, jakin izan dugu ez dela kontuan hartu Iruraiz-Gaunako Udaleko gizarte-

zerbitzuen txostena. Hala, aurkeztutako alegazioak eta erakunde honek aurretik 

helarazitako gogoetak ezetsi dira. Lanbidek adierazi du derrigorrezkoa dela 

18.389,02 euro ordaintzea; zenbateko hori azkenengo lau urteotan jasotako diru-
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sarrerak bermatzeko errentaren prestazioari dagokio. 

 

 

Gogoetak 

 

1.-Kexagileak diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa eskatu zuen 2011n, 

ardurapean bi seme-alaba dituen guraso bakarreko bizikidetza-unitate gisa. 

Lanbidek prestazioa etetea erabaki zuen, 2014ko azaroan ez zuelako enplegu-

eskaria berritu. Horrela, etenaldia mantendu zuen 2015eko apirilera arte. Izan ere, 

espedientea berrikusi zuenean, egiaztatu zuen ez zituela judizialki formalizatu 

guraso eta seme-alaben arteko neurriak. Interesdunak erabaki pribatu bat aurkeztu 

zuen diru-sarrerak bermatzeko errentaren espedientean, neurri horiei dagokienez. 

Horrekin batera, haren seme-alaben aitak hilero ordaintzen zion mantenu-

pentsioaren ordainagiriak aurkeztu zituen. Lanbidek 2015era arte ez zion jakinarazi 

derrigorrezkoa zela modu pribatuan erabakitako guraso eta seme-alaben arteko 

neurriak judizialki formalizatzea. 

 

Kexaren sustatzaileak doako laguntza juridikoa eskatu zuen 2015eko apirilean, hau 

da, Lanbideren errekerimenduaren berri izan zuenean. Geroago, Lanbidek hitzarmen 

arautzailea aurkezteko eskatu zion, baina data horretan ez zuen beste 

informaziorik, soilik aurretik eman zuena, hau da, doako laguntza juridikoa eskatu 

zuela asmo horrekin. Lanbidek prestazioa jasotzeko eskubidearen etenaldia 

mantentzea erabaki zuen 2015eko abuztuan; izan ere, ez zuen egiaztatu prozedura 

judiziala bukatu zenik eta, gainera, antzeman zuen ez zuela baja hartu Egitatezko 

Bikoteen Erregistroan. Erregistro horretan inskribatuta zegoen 2005etik. 

 

Ofiziozko txandan izendatutako abokatuak guraso eta seme-alaben arteko neurrien 

eskaria egin zuen 2015eko urriaren 8an.  Prozedura Gasteizko Lehen Auzialdiko 4. 

Epaitegian burutu zen, 10686/2015 F-D, ezkontzaz kanpoko neurriengatik. 

2015eko urriaren 22an, demanda izapidetzea onartu zen. Gasteizko Lehen 

Auzialdiko 4. Epaitegiak hitzordua eman zien 2015eko azaroaren 4an aurkeztutako 

hitzarmena judizialki berresteko. Epai judiziala 2016ko maiatzaren 18an eman zen. 

Beste batzuetan adierazi den bezala, zehazki, Arartekoaren 2015R-1250-15 

Ebazpenean1, prozedura judizial baten ebazpen eta demandaren aurkezpena ez 

dago pertsonen nahiaren menpe, baizik eta beste profesionalen jarduketaren eta 

justizia auzitegien funtzionamenduaren menpe. Beraz, horrek ez luke atzerapenik 

eragin behar diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea aitortzean. Izan 

ere, ukitutako pertsonak bere erabaki-esparruaren menpe zeuden jarduketa guztiak 

burutu ditu, beharrezko diligentziarekin. Gasteizko Administrazioarekiko Auzien 1. 

Epaitegiaren 2016ko ekainaren 16ko epaiak zentzu bereko ondorioa atera du, 

zuzenbideko bosgarren oinarria: “La conducta de la actora, más o menos diligente, 

no puede subsumirse en el supuesto del artículo 19.1 a) de la LGI y correlativo 

artículo 10 del Decreto GI de 2010, por varios motivos concurrentes: A) en primer 

                                                 
1Arartekoaren 2015R-1250-15 Ebazpena, 2015eko azaroaren 2koa. Horren bidez, Eusko 

Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politika Sailari gomendatu zaio berrikusi dezala diru-sarrerak 

bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarri baten iraungitzea.  

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_3807_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_3807_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_3807_1.pdf
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lugar, por cuanto es determinante la intervención de un tercero al que 

constitucional y legalmente le estaba encomendado, una vez designada como 

Abogada por la comisión de justicia gratuita en la dilación en el ejercicio de las 

acciones de reclamación de las obligaciones alimentarias establecidas en la 

sentencia de Juzgado de Primera Instancia de Barakaldo a la que nos hemos 

referido supra. B) en segundo lugar, que el propio ejercicio en plazo de las acciones 

de reclamación tampoco garantiza una mayor eficacia de su reclamación, como 

pone de manifiesto dada la situación objetivo de juzgados y tribunales, la doctrina 

del TC sobre dilaciones indebidas al amparo del artículo 24 de la CE (vide ad 

exempla la Sentencia 77/2016m de 25 de abril de 2016 (BOE núm 131, de 31 de 

mayo de “016; C) (…)”. 

 

Aurkeztutako demanda judizialean adierazten da bikoteak 2010ean eten zuela 

harremana. Une hartan, guraso biek hitzarmen arautzaile pribatu bat egin zuten; 

horrela, elkarren arteko adostasunez, seme-alabekiko harremana eraentzen duten 

neurriak ezarri zituzten. Epaitegian hitzarmena aurkeztu zen judizialki berresteko; 

hitzarmen horrek eduki bera dauka. 2016ko maiatzean eman den epai judizialak 

hitzarmen arautzaileak jasotzen zituen guraso eta seme-alaben arteko neurriak 

judizialki berretsi ditu; hitzarmen hori guraso biek 2010ean adostutakoaren berdin-

berdina da. 

 

2.- Kexagileak uneoro aurkeztu du hitzarmen pribatu horren kopia diru-sarrerak 

bermatzeko errentaren espedientean. 2010eko hitzarmen hori bete egin da (hala 

ere, adierazi du aitak 50 euro gutxiago ordaindu dituela, batzuetan; hori justifikatu 

du esanez bisiten eskubidea gauzatzeko gasolina gastatu behar zuela, Gasteiztik 

Iruraiz-Gaunara joateko. Udalerri horretan bizi da ama haren seme-alabekin). 

Nolanahi ere, zenbateko hori ez ordaintzeak ez du eraginik izan diru-sarrerak 

bermatzeko errentaren prestazioaren kontzeptuan jasotzen zuen zenbatekoan. Izan 

ere, Lanbidek erabaki pribatuan agertzen zen mantenu-pentsio osoa deskontatzen 

zion. Hitzarmen arautzaile bat zegoen eta haren bikotekide ohiak mantenu-pentsioa 

ordaintzen zion; informazio hori espedientean dago jasota eta Lanbidek hori aitortu 

egin du erakunde honi bidalitako txostenean. Kexagileak mantenu-pentsioaren 

eskubidea erabili du eta diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazioa arautzen 

duen 147/2010 Dekretuaren 12.1. b) artikuluan ezarritako aurreikuspena bete du: 

“Titularrari edo bizikidetza-unitateko edozein kideri legokiokeen eskubide edo 

prestazio ekonomiko oro baliatzea, prestazioak irauten duen aldi osoan”. Haren 

seme-alaben aitak noizbait ez zizkion 50 euro ordaindu, baina horrek ez du 

aldaketarik eragin jasotzen zuen diru-sarrerak bermatzeko errentaren zenbatekoan. 

 

3.- Iruraiz-Gaunako Udaleko udal gizarte-zerbitzuaren txostena erantsi zen 

Arartekoaren eskaerara; eskaera horretan, Lanbideri informazio gehiago emateko 

eskatu zitzaion. Txosten horretan aipatutako gizarte-zerbitzuek burututako gizarte 

esku-hartzeak aipatu ziren. Gizarte-txostenaren edukia gizarte-familia egoera da, 

etxebizitza eta lan-ekonomi egoera. Jasotzen duen informazioaren artean, 

egiaztatzen da, udal gizarte-zerbitzu horretan jasota dagoen bezala, 2009ko 

otsailetik, kexagilea banatuta zegoela eta ez zela haren bikotekide ohiarekin bizi. 

Halaber, adierazi zen banatu zirenean haren bikotekidea bizi ziren etxebizitzatik joan 
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zela; etxebizitza hori emakumearen gurasoena zen. Banatu ostean, haren 

bikotekidea Gasteizko etxebizitza batera joan zen. 

Txosten horretan jasota dagoen edukia oso argigarria eta jakingarria da kexa-

espediente honetan aztertzen diren gertaeren berri esateko. Hitzez hitz, ondokoa 

esaten da txostenean: 

 

“XXX informó en esa fecha, que había sido víctima de malos tratos por parte de su 

pareja. Puesto que decidió poner fin a la relación, prefirió no denunciar los hechos 

y llegar a un acuerdo privado con el padre de sus hijos, en relación a las medidas 

paternofiliales”. 

 

Eta hauxe gaineratzen da: “Por otra parte, tras informar en el servicio Social de la 

separación y salida del hogar familiar de YYY en febrero de 2009, se procede a 

tramitar una suspensión de la RGI de la que YYY era titular, indicando 

expresamente que en esa fecha la residencia de YYY, tal y como habían 

informado, estaba en el municipio de Vitoria-Gasteiz. 

 

Desde ese momento, hasta la actualidad, ha habido numerosos contactos con esta 

familia, tanto con XXX como con sus padres, y se conoce que la situación de 

pareja y convivencia no ha sufrido modificación alguna”. 

 

Erakunde honek Lanbideri bidalitako dokumentazioaren artean (gizarte-txostenaz 

gain) YYYren oinarrizko errentaren etenaldiaren jakinarazpenaren kopia zegoen, 

baita oinarrizko errentaren eskaera egiteko gizarte-txostenaren kopia ere, 2009ko 

otsailekoa, XXXren izenean egindakoa. Halaber, Gizarte Larrialdiko Laguntzen 

eskaera ere bazegoen. 

 

Kexagileak, gizarte-txostenean adierazten den bezala eta berak dioenez, tratu 

txarrak jasan zituen; agian horregatik, ez zuen bide judizialera jo hitzarmen 

arautzailea berresteko. Gainera, baliteke horregatik ere bikotea Egitatezko Bikoteen 

Erregistroan inskribatuta jarraitzen zuela kontuan ez hartzea (alegatu du 

inskribatuta zeudela ahaztu zuela). Erakunde honen ustez, jasandako indarkeria 

kontuan hartu behar da kexagilearen jarrera aztertzeko eta betebeharrak 

formalizatzean izaten ari den atzerapenak eragiten dituen ondorioak haztatu. 

 

4.- Egitatezko Bikoteen Erregistroan inskribatuta daudenez, bikote direla ematen 

du. Hala ere, uste horrek ez dauka oinarririk, bikotea 2010ean banandu zenaren 

behar adina froga daudelako. Beraz, errealitate material bat dago, hau da, familia-

banaketa bat eta guraso eta seme-alaben arteko neurriak hartu zituztela; horiek 

betetzen ari ziren. Errealitate material horrek errealitate formalaren aurka egiten du: 

kexagileak ez zuen jakinarazi baja hartu zuela Egitatezko Bikoteen Erregistroan. 

Gainera, ez zen joan guraso eta seme-alaben arteko neurriak judizialki 

formalizatzera. Zentzu horretan, betebehar formalak ez betetzeak ez du eragotzi 

eskubide edo prestazio ekonomikoak erabiltzeko betebeharra betetzea (hori ez da 

ohikoa bikote-harreman bat dagoela ezkutatzen den espedienteetan). Beraz, 

proportzionaltasun-epaiketa bat egin behar da; bertan, betebehar formal horiek 

bete ez izanak eragiten dituen ondorioen larritasuna haztatu behar da. Azpimarratu 
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da kexagileari adierazi zaiola Egitatezko Bikoteen Erregistroan baja eskatu behar 

zuela eta hori burutu duen demanda judiziala aurkeztu behar zuela. Gainera, 

Lanbidek, bikotea izan zuela eta banatu zela jakin arren, ez zion lau urte igaro arte 

jakinarazi judizialki formalizatu behar zituela guraso eta seme-alaben arteko 

neurriak eta Egitatezko Bikoteen Erregistroan baja hartu. Hortaz, ez dago bidezko 

orekarik; izan ere, neurriz gaineko zama da kexagileak azkenengo lau urteotan 

jasotako prestazio guztiak itzuli behar izatea, kontuan hartu gabe Lanbidek 

espedientea berrikustean izandako atzerapena. Alderdi horri dagokionez, gogora 

ekartzen dugu Arartekoaren 2015R-835-15 Ebazpena2; bertan, Lanbideren 

ikuskatzeko ahalmen mugagabea zalantzan jartzen genuen. 

 

Proportzionaltasun-printzipioa printzipio konstituzional bat da; Giza Eskubideen 

Europako Auzitegiaren eta Europako Justizia Auzitegiaren jurisprudentziek zabalki 

garatu dute. Printzipio hori lehian dauden eskubide, interes eta balioen arteko 

gatazkak ebaztera bideratuta dago, eta, kasu honetan bezala, eskubide bat 

desnaturalizatzera eramaten duen araudi-aplikazio baten ondorioak neurriz 

gainekotzat jotzera, hain zuzen ere, diru-sarrerak bermatzeko errentaren eskubidea. 

 

Lanbideren jarduketaren ondorioz, haren ardurapean seme-alaba adingabeak dituen 

eta tratu txarren biktima den emakume baten gizarte-bazterketa eta ahultasun 

egoerak larriagotzen dira. 

 

Arartekoaren ustez, espediente honi emandako erantzuna ez dator bat diru-sarrerak 

bermatzeko eta gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen helburuekin, 1. 

artikulua Xedea eta eremua: Lege honen xedea da Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak 

Bermatzeko Euskal Sistema arautzea, eta, horren barruan, beharrezko prestazio 

ekonomikoak eta tresnak izateko eskubidea arautzea, herritar izateak dakartzan 

eskubide sozialak benetan baliatzeko orduan behar beste baliabide pertsonal, sozial 

edo ekonomiko ez dutenei laguntzeko, bai bazterkeria-arriskuari aurre egiten, bai 

bazterkeria pertsonala, soziala eta laborala arintzen, bai gizarteratzea errazten.” 

 

Gaur egun, doktrina finkatua da proportzionaltasunaren kontrolak aldi berean 

aztertzen den neurriaren egokitasuna ere kontrolatzen duela (erdi-amaierako 

harremana); halaber, hori beharrezkoa den aztertzen da (aukera hoberik ez egotea) 

eta proportzionaltasuna kontrolatzen da, zentzu zorrotzean, ondorioak kontuan 

hartuz (ukitutako interesak eta gatazkan daudenak neurtzen dira, abantailek 

eragozpenak gainditu edo behintzat konpentsatzen dituzten egiaztatzeko). Azken 

hori gehiegikeria-debeku gisa ere ezagutzen da. 

 

Arartekoak uste du ez dagoela justifikatuta eta neurriz gainekoa dela prestazioen 

ordainketa 2014ko azarotik eten izana eta etenaldiko 12 hilabete ostean horiek 

iraungitzea, ezta prestazioengatik 18.389,02 euro eskatzea ere. Arartekoak bere 

                                                 
2 Arartekoaren 2015R-835-15 Ebazpena, 2015eko abenduaren 22koa. Horren bidez, Enplegu eta 

Gizarte Politika Sailari gomendatu zaio, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari zehazki, diru-sarrerak 

bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarri gisa bidegabe jasotako zenbatekoak 

eskatzean jardunbide jakin batzuk burutu ditzala. 

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_3854_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_3854_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_3854_1.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_3854_1.pdf
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urteko txostenetan eta zenbait ebazpenetan adierazi duen bezala3, aukera errazago 

bat egon liteke, adibidez, isun bat jartzea. Horrela aurpegiratutako jarrerari 

proportziozko erantzun bat emango zitzaion.  

 

5-Azkenik, erakunde honi bidalitako erantzunean adierazi da kontuan hartu dela 

apirilaren 8ko 2/2015 gomendio orokorra, “Politika publikoetan adingabearen 

interes nagusia kontuan hartzeko betebeharra; bereziki, diru-sarrerak bermatzeko 

sisteman”. Hala ere, erakunde hau ezin da ados egon baieztapen horrekin. 

Aipatutako gomendio orokor horretan, Haurraren Eskubideen inguruko Konbentzioa 

aipatzen zen, Espainiak 1990ean berretsi zuena. Horrek lehen artikuluetan ezarri 

zituen haurtzaroko gaietan erakundeen jarduerak gidatu behar dituzten oinarrizko 

printzipioak. Horien artean, adin txikikoaren interes gorena nabarmentzen da. 

Haurraren Eskubideen inguruko Konbentzioa gure antolamendu juridikoaren parte 

da. Adin txikikoaren interes gorena eskubide subjektibo bat da eta aplikagarria den 

legerian sartu da, hain zuzen ere, adin txikikoa juridikoki babesteko Lege 

Organikoaren 2. artikulua, Haurrak eta Nerabeak Laguntzeko eta Babesteko 

otsailaren 18ko 3/2005 Legearen 4. artikulua. 

 

Auzitegi Konstituzionalak, maiatzaren 29ko 141/2000 zenbakiko Epaian, hauxe 

adierazi du: “la Convención de la Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 

(ratificada por España por Instrumento de 30 de noviembre de 1990 y la 

Resolución del Parlamento Europeo relativa a la Carta Europea de los Derechos del 

Niño (Resolución A 3 0172/1992 de 8 de julio), conforman junto con la Ley 

Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, el estatuto 

jurídico indisponible de los menores de edad dentro del territorio nacional, en 

desarrollo de lo dispuesto en el art. 39 CE, y muy en particular, en su apartado 4. 

A estos efectos, el estatuto del menor es, sin duda, una norma de orden público, 

de inexcusable observancia para todos los poderes públicos (...)” 

 

Haurraren Eskubideen Batzordeak konbentzioa sinatu zuten estatuek betetzen 

dutela egiaztatu behar duen organoa da; gainera, orientazioak eskaini behar ditu 

ezarri behar den eremu desberdinetan modu egokian interpretatzeko. Batzorde 

horrek, 2013an, 14. ohar orokorra egin eta onartu zuen; ohar horrek ezartzen du 

haurrak eskubidea duela bere interes gorena lehentasunez kontuan hartua izan 

dadin (3. artikuluaren 1. paragrafoa). 

 

Ohar orokor horrek haurraren interes gorena behar bezala kontuan hartzeko 

betekizunak ezartzen ditu, eskubideen titular gisa, bereziki, erabaki judizialetan eta 

administrazioaren erabakietan. Batzordeak azpimarratu du adin txikikoaren interes 

gorena kontzeptu hirukoitza dela: eskubide subjektiboa, oinarrizko interpretazio-

printzipio juridikoa eta prozedura-arau bat. 

 

                                                 
3 Ebazpena 2. oharrean eta Arartekoaren 2/2015 apirilaren 8ko Gomendio orokorrean, Politika 

publikoetan adingabearen interes nagusia kontuan hartzeko betebeharra; bereziki, diru-sarrerak 

bermatzeko sisteman, aipatu da 

http://www.ararteko.net/home.jsp?language=eu&codResi=1
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Aipatutako gomendio orokorrean, ondorioztatu genuen, diru-sarrerak bermatzeko 

errentaren eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren eteteari eta iraungitzeari 

buruzko erabakietan, bizikidetza-unitatean haurren bat dagoenean, adingabearen 

interes nagusia ebaluatu behar dela. Era berean, adierazi dugu interes hori 

lehentasunezkoa izan behar dela, eta goratu egin behar dela, prestazioen onuradun 

diren bizikidetza-unitateko kideek (gurasoek edo tutoreek batez ere) betebeharrak 

betetzen ez dituztenean. Gainera, haurrak dauden bizikidetza-unitateei eragiten 

dizkieten ebazpenetan, prestazioak etetea edo iraungitzea erabakitzen denean, 

haurraren eskubideetan eta garapenean izango dituzten ondorioak azaldu eta 

justifikatu beharko dira. 

 

Arartekoaren ustez, Lanbidek espediente honetan aztertzen diren eskubide eta 

interesen balorazioan eta haztapenean ez du adin txikikoaren interes gorena aintzat 

hartu. 

 

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

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

gomendioa luzatzen zaio Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari: 

 

 

IRADOKIZUNA 

 

Diru-sarrerak bermatzeko errenta eteteko eta iraungitzeko espedientea 

berrikusteko, eta jasotzen dituen ez betetzeak behar bezala haztatzeko. Halaber, 

ukitzen dituen eskubideak eta betebeharrak haztatzeko gomendatzen zaio, 

proportzionaltasun-printzipioa kontuan hartuz. 

 

 

 


