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Arartekoaren 2014R-421-14 ebazpena, 2014ko uztailaren 17koa. Horren bidez, 

Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio, 

Lanbideko ebazpenen aurka aurkeztutako hautazko berraztertzeko errekurtsoen 

baiezpen-ebazpenak errekurtsogilearen uziei buruzko erabaki bat jaso behar duela.  

 

 

Aurrekariak 

 

Otsailaren 27an, Arartekoak erabaki zuen ofiziozko jarduketa bat hastea, Lanbidek 

praktika desegoki bat egiten zuela egiaztatu baitzuen: premiarik gabe luzatzen zuen 

diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea duten pertsonek prestazio 

moduan jasotako ordainketak jasotzeari uzten dioten aldia.  

 

Zehazki, berraztertzeko errekurtsoak baiesten diren moduaz mintzo gara. 

 

Arartekoari kexak egin dizkioten hainbat pertsonak eskuratutako agirien arabera, 

berraztertzeko errekurtsoen ebazpena, baiestekoa baldin bada, espedientea 

ebazpenaren aurreko unera itzultzeko helburu bakarrarekin baiesten da, bai 

behintzat iritsi zaizkigun kasuetan. 

 

Esaldi honen aurretik honako testu hau agertu ohi da: “edukiari eta formari 

dagokienez prozedurak sortzen dituen gai guztiak ebazteko beharrezko agiri guztiak 

falta direnez gero, administrazio honek ezin du bere iritzia agertu 

(errekurtsogilearen) eskaeraren bidezkotasunaz”. Horren ondorioz, Lanbidek 

espedientea berrikusteko prozedura bat abiatu zuen, eta prozedura horren ondoren, 

ebazpen berri bat egin zen. 

 

Arartekora gai horrengatik joan diren pertsonek Lanbidetik bidaltzen zaizkien 

idazkien kopiak eman dizkigute. Idazki horietan, beste dokumentu batzuk 

aurkezteko eskatzen diete, berrikusteko prozedura horren zati gisa. 

Dokumentazioaren eskaera horrek, zentzu hertsian, idazpuru hau izan ohi du: 

“201x/yyyy errekurtso onetsiaren arabera, eskatzen da…”. 

 

Gure informazio-eskaerak erantzuna jaso du Lanbideren idazki baten bidez. Idazki 

hori ekainaren 2an sartu zen. 

 

1. Idatzi horretan, adierazi digute jokatzeko modu horrek arrazoi hauek dituela: 

"izapidetzeko unitateek espedientearen beste alderdi batzuk aztertu gabe 

egiten dute ebazpena (...). Espediente horiek berriz aztertzeak lehentasuna 

du, eta ahalegina egiten da errekurtsoaren ebazpena egin den hilabete 

berean ondoreak izan ditzan ebazpenak. Hori dela eta, praktikan, 

errekurtsoa osatzen duen ebazpen bat eratzen da eta, baldin baleude, 

kontrako ebazpena izateko zergatiak zehaztasunez arrazoitzen dira, bai eta 

ondoko izapidetzearen emaitza ere. Prozedura berri hori labur-labur eta 
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lehentasunez izapidetzen da, eta hori dela eta, ez da beharrezkoa 

interesdunak jada eman duen dokumentazioa berriz aurkeztea. 

 

2. Halaber, Arartekoak Lanbideri, beste espediente batzuk edo maila teknikoko 

kontaktu batzuk direla eta, helarazitako hainbat gogoeta aipatzen dira, 

zentzu honetan: “iradoki da kasu hauetan ebazpenek ohartarazi behar 

dutela, espedientean adierazitakoaz gain, prestazioa ukatzeko beste arrazoi 

batzuk egon daitezkeela. Iradokizun hori aintzat hartuko da, Lanbide 

aztertzen ari den ebazpenen arrazoitzeak hobetzeko prozesuan”. 

 

 

Gogoetak 

 

1. Hautazko berraztertzeko ebazpenetan, Lanbidek errekurtsogileen uziei erantzun 

beharko lieke, errekurtsoan adierazitako zentzuan, Herri Administrazioen 

Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 

Legearen 11.3.1 artikulua aplikatuz.   

 

Jarraian adierazten den bezala, antolamendu juridikoak aurreikusten du 

errekurtso bat onartzeko aukera dagoela, errekurtsoaren ondoreak prozesuko 

momentu jakin batera atzera eramateko. Hala ere, mekanismo hori beste kasu 

batzuetarako aurreikusita dago, eta ez da, Lanbidek ustez irizten duen bezala, 

kasu orokorretan jokatzeko modu bat. 

 

Egia bada ere Lanbidek ez duela agindu bakar bati ere aipatzen, jokatzeko 

modu hori arrazoitzeko, 30/1992 Legearen 113.2 artikuluak administrazio-

errekurtsoak baiesteko aukera dagoela ezartzen du, espedientea une jakin 

batera itzultzeko helburu bakarrarekin. Horrela, artikulu horrek zera xedatzen 

du: “formazko akatsa dela eta, edukiari buruzko ebazpena ematea bidezkotzat 

jotzen ez bada, prozedura ostera akatsa egin zen urratsera itzultzeko aginduko 

da. Horretan salbuespen izango da 67. Artikuluan ezarritakoa”1  

 

Agindu hori kasu hauei buruzkoa da: forma akatsak (organoaren ebazteko 

eskumengabetasuna deklaratzea izan daiteke akats bat edo derrigorrezko 

txostenak ez izatea, esate baterako) administrazio bati egiatan eragozten 

dionean espediente jakin baten inguruan zer borondate duen eratzeko 

beharrezko elementu guztiak jakitea.  

 

Beraz, ulertu dugunez, izapide batean egin den akatsaren ondorioz (forma 

akatsa) ebazteko informazio nahikorik ez badago, Lanbidek espedientea une 

hartara itzuli ahal izango du eta itzuli beharko du, une hartatik aurrera, 

informazio guztia jasota, ebazpena emateko. 

 

                                                           
1
 30/1992 Legearen 67. artikuluak aipatzen du administrazioek akatsen bat duten egintzak baliozko 

ditzakeela, akats hori zuzenduz. 
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Hala ere, egiaztatu dugunez, bai behintzat Arartekoari egindako kexetan, 

jarduera hori oro har ezartzen da, baita Lanbidek errekurtsoa ebatzi ahal 

izateko informazio nahikoa izango lukeen kasuetan ere, eta, kasu horietan, 

ebazpena diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidearen aldekoa 

izan liteke. Halakoetan, Lanbidek oker jokatu duela egiaztatu ondoren baiesten 

da errekurtsoa; eta, oro har, oker jokatu du ez dituelako aintzat hartu kaltetuak 

egindako alegazioak edo muga gainditu duelako diru-sarrerak bermatzeko 

errenta jasotzeko eskubideari kalte egiten dioten neurri batzuk ezartzean 

(prestazioa ukatzea, etetea, baliogabetzea edo aldatzea). Hau da, errekurtso-

bidean zegoen espedientea aztertu ondoren, neurri horiek hartzeko arrazoirik ez 

zegoela egiaztatzen da. 

 

Adierazi dugunez, kasu horietan ere, espedientea prestazioa ukatu, eten, 

baliogabetu edo aldatu zen unera itzultzeko helburu bakarrarekin baiesten da 

errekurtsoa. 

 

Horrek berekin dakar prozedura berri bat hastea, eta prozedura horretan, 

Lanbidek egiaztatzen du prestazioaren titularra izateko betekizunak betetzen 

diren, eta zer zenbateko ematen den, diru-sarrerak bermatzeko errentari 

dagokionez, pertsona baten interesen aurkako ebazpena zuzenbidearekin bat 

ez datorren arrazoiren batengatik horrela eman den arren. Horrek esan nahi du 

ebazpen horrek ez lukeela kontrakoa izan behar.  

 

Hala, betebehar bakar bat betetzeari utzi ez zioten pertsonek, prestazioaren 

titularrak izateko betekizunak galdu ez zituzten pertsonek edo jasotzen dituzten 

zenbatekoak aldatzeko baldintzak betetzen dituzten pertsonek diru-sarrerak 

bermatzeko beren eskubidea arrazoirik gabe kaltetua izaten dela ikusi behar 

dute. Hala ere, horrez gainera, Lanbidek, errekurtsoa onestearen bidez, 

errekurritutako ebazpenak oinarririk ez duela onartu ondoren, beren prestazioa 

berriz ematen hasteko edo, hala badagokio, prestazioa aitortzeko, berritzeko 

edo aldatzeko prozesua premiarik gabe luzatzen dela ikusi behar dute.  

 

30/1992 Legearen 113.1. artikuluak hau esaten du: “Errekurtsoan azaldutako 

eskariak osorik edo zati batean baietsiko dira, ezetsi egingo dira edota 

onartezintzat joko dira errekurtsoaren ebazpenean”. Hau da, kaltetutako 

pertsonak egindako uziak balioesten dira, gauza ez da ebazpen abstraktu bat 

egokia den ala ez bereiztea. Horrenbestez, pertsonaren uziak prestazioa 

aitortzeko, berriz ematen hasteko, berritzeko edo aldatzeko eskatzean badatza, 

errekurtsoak uzi horiei buruz iritzi beharko du, eta horren ondorioz, ebazpena 

desegokia izan zela adierazi beharko du, eta hala badagokio, ondorerik gabe 

utzi beharko du. Horrez gainera, diru-sarrera aitortzeko, berriz ematen hasteko, 

berritzeko edo aldatzeko iritzia ere eman beharko du.  

 

Gure ustez, Lanbideren jokatzeko moduak –berraztertzeko errekurtsoak 

espedientea atzera eramateko ondorio bakarra lortzeko balioetsiz– berekin 

dakar legezko zeregin bat ez betetzea (30/1992 Legearen 113. artikuluari 
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dagokionez), eta kaltetutako pertsonek beren diru-sarrerak bermatzeko 

errentarekin lotutako arazoa epe luzeegian konpontzen dela ikusi behar izatea. 

Horrez gainera, Lanbiderentzat lan-karga bat gehiago ere bada, xede 

horietarako errekurtsoa balioetsi ondoren, espedientea berriz berrikusi behar 

baita, hala, beste ebazpen bat egiteko.  

 

2. Lanbideren erantzunaren bigarren alderdiari dagokionez, egia da Arartekoak 

hainbat aldiz hau adierazi diola organismo autonomo horri: eginbeharrak bete 

ez direla, betekizunak galdu edo falta direla erreparatu den kasuetan, Lanbidek 

aipatu arrazoiagatik prestazioa eteteko edo iraungitzeko prozedura hasteko 

idatzi bat bidal dezake, edo hala badagokio, eskaera bat ezetsi dezake, 

ebazpenean horri dagokionez hartuko den erabakia espedientearen alderdi jakin 

horri buruzkoa izango dela adieraziz, berariaz esanez espedientean eragina izan 

zezaketen beste elementu batzuk ez direla aztertu.  

 

Hala, alegazioak eta prestazioa aitortzeko eskaera bat aztertu ondoren, 

egiaztatzen bada betebehar jakin bat ez dela bete edo berariazko betekizun bat 

galdu edo falta dela, ebazpenaren idazkiak aipatu ahal izango du ez dela 

aztertu diru-sarrerak bermatzeko errenta kalte dezaketen beste elementu 

batzuk dauden, ebazpena kontrakoa izatea eragiten duten elementuak jada 

nahikoak baitira prestazioa eteteko, iraungitzeko, aldatzeko edo prestaziorako 

eskubidea ukatzeko. 

 

Horrek ez du esan nahi, Lanbidetik adierazten zaigun bezala, errekurtso baten 

ebazpenak, espediente honetan guri interesatzen zaigun fasea denak, ez 

duenik erabakirik hartu behar errekurtsogilearen uziei buruz, diru-sarrerak 

bermatzeko errentari kalte diezaioketen elementuak, errekurritutako 

ebazpenean jasota ez zeudenak, eta horren ondorioz, aurretiko alegazioen xede 

ezin izan zutenak izan, baldin badaude. 

 

Gogoeta honen lehen atalean adierazi dugun bezala, errekurtsoa izapidetzean 

errekurtsogilearen uziarekin lotuta dauden elementu guztiak balioetsi beharko 

dira, baita errekurritutako ebazpenaren xede izan ez zirenak ere. 

 

Administrazio errekurtsoen printzipio orokorren esparruan, 30/1992 Legearen 

113.3. artikuluak hau ezartzen du: “Errekurtsoa ebatziko duen organoak 

prozedurako arazo guztiak argituko ditu, bai formazkoak bai edukizkoak, 

interesdunek alegatutakoak izan ala ez. Interesdunek alegatu ez dituzten 

arazoen gainean ebazpena eman baino lehen, interesdunen iritzia jasoko da. 

Nolanahi ere, errekurtsogileak eskatutakoaren harikoa izango da ebazpena. 

Ebazpenak ezin du inola ere interesdunaren aurreko egoera okerragotu”.  

 

Hala, errekurtso bat izapidetzean, Lanbidek hautemango balu diru-sarrerak 

bermatzeko errenta jasotzeko eskubideari eragiten dioten zenbait arrazoi 

daudela, errekurtsoa ebazteko prozeduran bertan alegazioen fase bat abiatu 
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beharko luke, alegazioak aztertu ondoren, errekurtsoan jasotako uziei baiezko 

edo ezezko erantzuna emateko. 

 

 

*** 

 

Laburbilduz, gure iritzia honako hau da: errekurritutako ebazpen baten xede den 

diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazio baten inguruko erabakia hartzeko 

behar adina elementu badaude, Lanbidek berariazko iritzia eman beharko luke 

kaltetutako pertsonak errekurtsoan bertan aintzat hartutako uziei buruz, baiezpen-

ebazpena denean, oro har, onartuz.  

 

Hala, errekurritutako ebazpenak arrazoirik ez zuela egiaztatu ondoren, espedienteko 

gainerako elementu guztiak aztertu beharko ditu, betekizun guztiak dituen eta 

eginbeharrak bete dituen egiaztatzeko. Horrek berekin ekar dezake diru-sarrerak 

bermatzeko errenta kalte dezaketen beste arrazoi batzuk aurkitzea, edozein arrazoi 

dela eta, errekurritutako ebazpena egin zen unean aintzat hartu ez zirenak.  

 

Horrek berekin ekarriko du entzute-aldi bat hastea, eta hala, errekurtsogileak 

arrazoi berri horiekin lotutako alegazioak aurkeztu ahal izango ditu. 

 

Errekurtsogileak aurkeztutako alegazio berriek izapidetzean aintzat har daitezkeen 

arrazoi berri horiek baliogabetuko balituzte, baiezpen-ebazpen bat egin beharko 

litzateke, errekurtsoan jasotako uziari buruzko iritzi argi bat aintzat hartuko 

lukeena. 

 

Horrek berekin ekarriko luke, oro har, errekurtsoen baiezpen-ebazpenak berekin 

ekartzea errekurtsogileak eskatutako diru-sarrerak bermatzeko errentaren 

aitortzearen, berritzearen, prestazio hori berriz ematen hastearen, edo prestazio 

horretarako eskubidea aldatzearen onarpena.  

 

Logikoa den bezala, Lanbidek beti izango du eskumena, bai eta betebeharra ere, 

prestazioaren titularra izateko betekizunak betetzen diren berrikusteko, 

18/2008 Legearen 24. artikuluaren arabera. Horretarako, hala badagokio, dagokion 

etete-, iraungitze- edo aldaketa-prozedura hasiko luke, susmatuko balu 

betebeharrak ez betetzearen, betekizunak galtzearen edo soldata bakoitzean jaso 

beharreko zenbatekoei eragiten dieten elementuak daudela. 

 

 

GOMENDIOA 

 

Hautazko berraztertzeko errekurtso baten ebazpena baiezkoa denean, Lanbidek 

ebazpen horretan bertan erantzutea errekurtsoko uziei. 

 

 

 


