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Arartekoaren ebazpena, 2007ko otsailaren 27koa. Horren bidez, bukatutzat jo 
du bere jarduera, Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza 
Departamentuak pertsona bati adinekoentzako egoitza batean duen plaza 
finantzatzeko eman zion diru-laguntza eteteko hartu duen erabakia dela eta. 
 
 

Aurrekariak 
 

1. (...) jaunak kexa azaldu zion erakunde honi, ez baitzegoen konforme 
Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Departamentuak bidali zion 
ebazpen-proposamen batekin. Proposamen horren arabera, bere amari eten 
egingo zioten adineko egoitza batean sartzeko onartuta zeukan banakako 
diru-laguntza. 

 
Proposamen hori −2006ko ekainaren 27koa− laguntza berriz aztertzeko 
espedientearen barruan egin zen. Espedientea foru departamentu horren 
Adinekoen Zerbitzuak hasi zuen, (...) andreak bere jabetzako higiezin bat 
dohaintzan eman zuela jakin ondoren. 

 
2. Gizarte Ekintza Departamentuak banakako diru-laguntza bat eman zion 

interesdunari, (...)ren bitartez, (...)ko (...) egoitzan sar zedin. Laguntza 
apirilaren 3ko 63/2001 Foru Dekretua aplikatuz eman zen, horrek arautzen 
baitu adinekoak foru egoitza publikoetan edota itunduetan sartzeko sistema, 
baita adinekoak besteren egoitzazko gizarte zerbitzuetan sartzeko banakako 
laguntza ekonomikoak nola eman ere. 

 
3.  2006ko urtarrilaren 26an, (...) andreak bere biloba (...)ri eman zion bere 

etxebizitzaren jabetza soila, beharrezko notario-agiriaren bidez. Famili 
etxebizitza zen, emakumeak eta bere senarrak ezkondutakoan erosia. Alargun 
geratu zenean, etxe horretan geratu zen, egoitzan sartu artean. Emakume 
horrek jabetzan zuen higiezin bakarra zen eta (...)ko (...) zenbakian kokatuta 
zegoen. 

 
Emakumearen seme-alaba batzuek dohaintzaren berri izan zutenean, amaren 
borondatezko egintza argia ez zela ulertu zuten, beren ustez, amak buru-
ahalmenak gutxituta baitzituen. (...)ek egoera hori aprobetxatu zuela pentsatu 
zuten, amona etxetik atera, notaritzara eraman eta etxearen dohaintza beraren 
alde sina zezan lortzeko. 
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4. Horregatik, emakumearen semeetako batek, 2006ko urtarrilaren 31n, Euskal 
Herriko Auzitegi Nagusiaren Fiskaltzari jakinarazi zizkion gertakari horiek, 
eta bere amaren legezko ezgaitasuna bideratzen has zitezen eskatu zuen. 
Horren aurrean, Fiskaltzak emakumea azter zezala eskatu zion auzitegiko 
medikuari, eta hark egindako txostenaren ondorioetan hauxe adierazi zen: 
“...Impresiona un deterioro cognitivo (...). Presenta una incapacidad para el 
manejo del dinero. En esta situación, necesita la ayuda de terceras personas 
para la protección de sus bienes...”. Emaitza hori ikusita, Fiskaltzak (...) 
andrearen ezgaitasuna adierazteko prozedura has zezala eskatu zion 
Barakaldoko Lehen Auzialdiko Epaitegiari. 

 
Beharrezko prozedura judiziala bideratu ondoren, 2006ko urriaren 26ko epaia 
eman zen (espediente hau bideratzen ari zen garaian). Epaian zera adierazi 
zen emakume horretaz: “...total y absolutamente incapaz de gobernarse por 
sí misma en el ámbito personal e igualmente incapaz para administrar sus 
bienes, siendo incapaz total para el derecho de sufragio y para testar”. 
Gainera, epai hartan, emakumea orduan sartuta zegoen egoitzan sartzea 
erabaki zen. 

 
5. Interesdunaren seme-alabek Gizarte Ekintza Departamentuaren Adinekoen 

Zerbitzuari ere eman zioten dohaintzaren berri, 2006ko otsailaren 1ean, hain 
justu. 

 
6. Bestalde, (...) andrearen lau seme-alabetatik hiruk auzi-eskea egin zuten 

(...)ren kontra 2006ko martxoaren 31n, egindako dohaintza inpugnatuz eta 
baliorik gabe utz zedin eskatuz. Alegatu zutenez, dohaintza ez zen izan 
emakume horren borondatezko egintza, baizik eta )(...) bilobaren eskariz 
jardun zuen. Monasterio andrea ez omen zen ohartzen egiten ari zenaz, 
ezaguera urrituta zuelako. Gai hori oraindik epaitegian bideratzen ari da. 

 
7. (...) andrearen familiak lehen aipatu dugun ebazpen-proposamena jaso 

zuenean (agian laguntza etengo ziotela adierazi zitzaien, eta entzunaldiaren 
izapidea egiteko epea jakinarazi), zenbait seme-alaba Adinekoen Zerbitzura 
joan ziren. Zerbitzuaren arduradunekin hitz egin zuten, egoera azaldu zieten 
eta diru-laguntza eteteak sortzen zien kezka agerian jarri zieten, izan ere, 
beren amak ez zuen egoitza ordaintzeko baliabiderik. Aldundiko langileek 
adierazi zieten laguntza etetearen aldeko iritzia zutela, beren ustez, 
emakumearen egoera ekonomiko eta ondarezkoa aldatu egin zelako, ebazpen-
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proposamenean adierazi bezala. Horregatik, seme-alabok erakunde honetara 
jotzea erabaki zuten. 

 
8. Nahiz eta kexa egin zenean foru aldundiaren espedientea bideratzen ari zen 

eta artean ez zen ebazpenik eman, erakunde honek esku hartzea erabaki zuen, 
kontuan izanik kasu honetan gertatu ziren zertzeladak, baita kexagileek egin 
zituzten gestioen ondorioak ere. 

 
9. Ebazpen-proposamena arrazoi honetan oinarritu zen: dohaintzaren bidez, 

aldatu egin zela onuradunaren egoera ekonomikoa eta ondarezkoa, eta 
urratutzat jo zirela apirilaren 3ko 63/2001 Foru Dekretuaren 10, 11 eta 15. 
artikuluak. 

 
10. 2006ko abuztuaren 29an, idatzi bat bidali genion Gizarte Ekintza 

Departamentuari, zera adierazteko: foru dekretu hori aztertu ondoren −batik 
bat 10, 11, 13 eta 15. artikuluak− ez genuela legearen babes nahikorik ikusten 
interesdunak egindako dohaintzak, ezinbestean, laguntza etetea eragiteko. 

 
Erantsi genuen iritzi hori ez zela ulertu behar nork bere ondasunak 
askatasunez erabiltzeko eskubidea kasu jakin batzuetan mugatzeko neurriak 
ezartzearen kontrako jarrera gisa. Aitzitik, arrazoizkoa iruditzen zitzaigula 
egoitza-gastuei aurre egiteko laguntza publikoak jasotzen dituztenek −kasu 
honetan gertatzen zen bezala− eskubide hori mugatuta izatea. Hala ere, 
mugatze horrek eta −urratuz gero− izan ditzakeen ondorioek arauan ezarrita 
egon behar dutela, babes juridiko nahikoa izan dezaten. Egoera hori, gure 
ustez, ez da gertatu 63/2001 Foru Dekretuan. Aldiz, adinekoentzako 
egoitzaren zerbitzu publikoari buruzko araudi berriak bai, argiro ezartzen du 
kontu hori. Araudi berria 2006ko urtarrilaren 1ean jarri zen indarrean 
(11/2005 Foru Araua, 14. artikulua, eta 209/2005 Foru Dekretua, 35.2.c), 
42.d) eta g) eta 43. artikuluak). 

 
Gainera, idazki hartan, beste alderdi batzuk ere kontuan hartzea komeni zela 
adierazi genuen. Alde batetik, auzitegi arruntak dohaintza hori aztertzen ari 
zirela, familiak hala eskatuta, familiak erreakzionatu egin baitzuen jarduera 
horren kontra. Beste alde batetik, (...) andreak laguntzarik gabe ezin ziola 
egoitza-plazaren kostuari aurre egin, eta, horregatik, laguntza eteteak nekez 
ordain lekiokeen kalte larria ekarriko ziola, baldin eta, ebazpen judiziala 
eman ondoren, hala balegokio. Gaineratu genuen emakume horrek behar 
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zuen arreta ez zela gutxitu, baina bai bere baliabide ekonomikoak, eta, 
orduan, bere egoerak okerrera egin zuela. 
 
Horregatik guztiagatik, foru aldundiari bere iritzia eskatu genion. 

 
11. 2006ko urriaren 6an jaso genuen foru departamentuaren erantzunean adierazi 

zitzaigunez, emakume horri laguntza etetea erabaki zen, urte horretako 
urriaren 1etik hasita. Erabaki hori hartzeko, 63/2001 Foru Dekretuaren 15. 
artikulua aplikatu omen zen, baita laguntza hori emateko Foru Agindua ere, 
han ezarrita baitzegoen interesdunak bere ondarean gertatzen zen edozein 
aldaketa jakinarazi behar zuela. Horrez gain, dohaintzak aldatu egin omen 
zituen bai interesdunaren ondarezko egoera, bai laguntza ematea eragin zuten 
zertzeladak ere. 

 
12. Kexagileak eskuratu egin zigun foru departamentuak urriaren 6ko 

17.452/2006 Foru Aginduaren bitartez eman zuen ebazpena. Ondare-egoera 
aldatu zela-eta, hauxe erabaki zen bertan: “...diru-laguntza aldi baterako 
etetea (...), 2006ko azaroaren 1etik 2023ko urtarrilaren 20ra arte...”. 

 
Erabaki hori 63/2001 Foru Dekretuan eta diru-laguntza emateko Foru 
Aginduan oinarritzen da. Lehenbizikoari dagokionez, 10, 11 eta 13. 
artikuluak alegatzen dira. Foru Aginduari dagokionez, berriz, onuradunak 
diru-laguntza alda edo eten lezakeen edozein ondare-aldaketa jakinarazi 
beharra zeukala adierazten da. 
 

13. Ez foru departamentuaren erantzunak ez ebazpenak ez zuten datu berririk 
eman espedientean genuenaz aparte. Kexagileak, berriz, (...) andrearen 
ezgaitasun deklarazioari buruzko epaia eskuratu zigun. 

 
14. Hori guztia dela-eta, beste idazki bat igorri genion foru departamentuari 

azaroaren 27an, zenbait argudio helarazteko. Argudio horiei geroago helduko 
diegu berriz, ebazpen hau oinarritzeko gogoetetan. Aldundiaren ebazpenak 
gure legeriako oinarrizko printzipio batzuk hausten zituela adierazi genuen. 
Hortaz, “ebazpen hori ostera aztertu eta baliorik gabe utzi beharko litzateke, 
emakume horrek lehen jasotzen zuen laguntza hartzen jarraitu ahal izateko, 
aurreikusita zegoen moduan”. 

 
Gainera, berriro adierazi genuen gure asmoa ez zela foru aldundiaren egoitza-
plazen erabiltzaileek beren ondareak eskualdatzeko burutzen dituzten 
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jarduerak babestea, baina, horrelako kasuetan, hartu beharreko neurriak 
araudian ezarrita egon behar dutela. Bestalde, aldundiaren egoitzen sareari 
buruzko araudi berriak (11/2005 Foru Araua eta 209/2005 Foru Dekretua) 
horrelako mugak ezarri baditu ere, muga horiek ezin direla atzeraeraginez 
aplikatu, norbanakoaren eskubideak murrizten dituzten xedapenei ezin 
baitzaie atzeraeraginik ezarri (Espainiako Konstituzioaren 9.3 artikulua). 
Gainera, herri-administrazio guztiak legezkotasun printzipioaren mende 
daudela gogorarazi genuen berriro. 

 
15. Hala ere, Departamentu horrek igorri zigun erantzunean, laguntza eteteko 

erabakiari eutsi zion, 63/2001 Foru Dekretuaren 15. artikuluan eta laguntza 
emateko Foru Aginduan oinarrituta. 

 
 

Gogoetak 
 

1. Oinarri juridikoei buruz, berriro azaldu genion 63/2001 Foru Dekretuak ez 
duela laguntza eteteko babesik ematen. Arau horretan, laguntza jasotzeko 
bete behar diren baldintzak eta erabili behar den administrazio prozedura 
aipatzen dira, baina ez daude ezarrita dagoeneko laguntza jasotzen dutenen 
betebeharrak eta baldintzak. Era berean, ez da ezertxo ere adierazten laguntza 
jasotzen dutenek jarduera jakin bat burutzen badute −kasu honetan bezala− 
jaso ditzaketen zigorrez edo ondorioez. Laguntza eteteak interesdunarengan 
oso eragin kaltegarria duenez gero, erabakiak araudian babes argia eta 
mugatua izan beharko luke, araudian berariaz debekatuta dagoen jarduera 
bati erantzun beharko lioke. Eta foru dekretu horretan ez da halakorik gertatu, 
nahiz eta legezkotasun printzipioa oso garrantzitsua izan administrazioaren 
jardueran eta, arrazoi gehiagoz, eskubideak murrizten dituzten erabakietan.  

 
Laguntza etetea “zigor” baten oso antzekoa dela eta, beraz, prozedura honek 
zigor prozedurarekin antz handia duela azaldu genion; jakina denez, zigor 
prozedura bereziki zorrotza izaten da tipikotasunaren printzipioari 
dagokionez.. Hori herritarren eskubideak bermatzeko egiten da, herritarrek 
aldez aurretik jakin dezaten jarduera jakin batek zein ondorio ekar ditzakeen. 
Horregatik, zigor prozeduran, betebeharrak, lege-hausteak eta zigorrak 
tipifikatzen dira. Horixe adierazten da herri-administrazioen zigor ahalmenari 
buruzko Eusko Legebiltzarraren 2/1998 Legean, otsailaren 20koan, eta 
Bizkaia Lurralde Historikoko 5/2005 Foru Arauan, maiatzaren 31koan 
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−horrek arautzen du foru administrazioak emandako laguntzen araubide 
juridiko orokorra−. 

 
Kasu honetan, araudian ere ez dira bereizgarri horiek antzematen (alegia, 
63/2001 Foru Dekretuan). Horregatik, ostera azaldu genion foru dekretu 
horrek ez duela ematen, guk uste, legearen babes nahikorik horrelako 
ondorioak dituen neurri bat hartzeko. 

 
2. Neurri hori justifikatzeko aipatu diren foru dekretuaren xedapen zehatzei 

buruz −ebazpenean (10, 11 eta 13. artikuluak) nahiz guri bidalitako idatzian 
(15. artikulua)−, ez zaigu iruditzen beharrezko lege-babesa ematen dutenik, 
arrazoi hauengatik:  

 
- 10. artikulua (63/2001 Foru Dekretuarena. Abenduaren 16ko 

264/2003 Foru Dekretuak aldatu zuen) egoitzako plaza finantzatzeari 
buruzkoa da. Bigarren paragrafoan zera dio: “Onuradunaren 
amaierako per capita ondarea 24.040,48 euro bada, kopuru horrekin 
egoitzazko gizarte zerbitzuko plazaren kostu osoa ordaindu beharko 
du...”. Eta aurrerago: “Onuradunek ordaindu beharreko kopuruak 
urtero berrikusiko dira, beti ere kopuru horri Euskadiko Autonomia 
erkidegoko Kontsumoko Prezioen Indizea aplikatuz”. 

 
Gai horren gainean, emakume horrek gaur egun laguntza eman zitzaionean 
baino baliabide gutxiago dituela adierazi zen. Gainera, dohaintza bat izan da, 
eta araudiak ez du ezartzen, kasu horretan, interesdunari diru-sarrera likido 
gisa zenbatu behar zaionik eman duen ondasunari esleituriko balioa. 

 
 

- 11. artikuluak, zerbitzu-erabiltzailearen ekarpena berriz aztertzeari 
buruzkoak, hauxe ezartzen du: “Bizkaiko Foru Aldundiak aldaraz 
dezake aurreko artikuluaren arabera onuradunari dagokion 
finantzaketa-portzentajea”. Horren gainean adierazi genion araudiak 
ez duela ezartzen zein irizpideren arabera (noiz eta nola) egingo den 
azterketa hori. Edonola ere, azterketak araudian bildutako egintzetan 
oinarritu behar du, eta kasu honetan ez da hala gertatu. 

 
- 13. artikuluan, espedientea bideratzen ari den bitartean baliabide 

ekonomikoak nola zenbatzen diren aipatzen da, baina ez dira aipatzen 
laguntza emana dagoenean gerta daitezkeen egintzak. Horrela, 
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dohaintzari buruzko azken paragrafoan honela dio: “...azken hiru 
urteotan dohaintzaren bat gertatu bada, laguntza eskatu edo egoitzan 
sartu baino lehen ezeztatu egin beharko da, dohaintza-hartzaileen 
ekonomi inguruabar larriak direla-eta itzultzea ezinezkoa denean 
izan ezik; halako kasuetan, aldez aurretik, Adinekoentzako Zentroen 
Laguntzarako Batzorde Teknikoak txostena egingo du”. 

 
Behin laguntza emanda eta adinekoa egoitzan sartuta, aurretiazko 
balioespenean ez bezalako une batean kokatzen gara. Horregatik, arau hori 
ezingo litzateke ezarri. 

 
- 15. artikuluan, foru erakundeak laguntzaren ordainketa noiz 

baliogabetu dezakeen adierazten da. Besteak beste, arrazoi hauengatik 
ezezta dezake ordainketa: 

 
* Laguntza ematea eragin zuten zertzeladak desagertzeagatik. 

 
Egoera hori kasu honetan ez zela gertatu adierazi genuen, bada 
interesdunak oraindik ere egoitzako arreta eta diru-laguntza behar ditu. 
Alde batetik, bere burua gobernatzeko gai ez dela eta une oro besteren 
laguntza behar duela adierazi da. Egiaz, emakume hori orain dagoen 
egoitzan sar zezaten erabaki zen epaian. Bestetik, oraindik diru-laguntza 
behar du egoitza-plaza ordaintzeko. Dohaintzaren ondoren bere ekarpen 
ekonomikoa berriz aztertuko balitz (63/2001 Foru Dekretuaren 13. 
artikuluaren arabera −11. artikuluarekin lotuta−), dohaintzarik gabe 
lortuko litzatekeen emaitza bera lortuko litzateke, dekretu horrek ez 
baitzituen zenbatzen ondasun higiezinak. 

 
* Onuradunak bere betebeharrak ez betetzeagatik. 
 
Horri buruz, azaldu genuen dekretu horretan ez dela adierazten zein 
betekizun bete behar dituzten laguntzaren onuradunek. Beraz, dohaintza 
ez da agertzen laguntza eteteko arrazoi gisa. 

 
3. Urriaren 31ko 16.636/2005 Foru Aginduak −horren bitartez eman zitzaion 

laguntza interesdunari− hauxe dio hirugarren atalean: “Onuradunak ekonomi 
laguntzaren aldaketa edo, hala balegokio, etendura ekar lezakeen edozein 
ondare-aldakuntza jakinarazi beharko du”. Ebazpen horretan ere ez da 
adierazten ondasun bat dohaintzan ematea laguntza eteteko arrazoia izan 
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daitekeenik. Dena den, adieraziko balitz ere, testu arau-emaile batean 
oinarritu beharko luke −kasu honetan, foru dekretuan− baliozkoa izateko, 
foru agindu hori ez baita halakotzat jotzen, administrazio egintza partikular 
bat delako. 

 
4. Dohaintzak, egiaz, aldarazi egin du interesdunaren ondare-egoera, baina ez 

du inolako aldaketarik ekarri etxebizitzari dagozkion bi alderdiotan: 
 

* Interesdunak egunen batean etxera itzuli nahiko balu ere, eutsi egiten dio 
etxebizitzan bizitzeko eskubideari, izan ere, jabetza soila eman du 
dohaintzan, eta beretzat gorde du etxeaz bizitza osoan gozatzeko eskubidea. 
* Ez da aldatu Bizkaiko Foru Aldundiaren egoera etxebizitza horrekiko, 
bada ez zuen horren gaineko inolako eskubiderik bereganatu, interesdunak 
ez baitzuen zor-aitorpenik sinatu, 63/2001 Foru Dekretuak halakorik 
exijitzen ez zuelako. Beraz, dohaintzak ez dio aldundiari eskubiderik kendu. 

 
5.    Orain arte azaldutako guztia laburtuz: 

• Gure ustez, diru-laguntza eteteak ez du behar bezalako babes 
juridikorik horrelako ondorioak dituen neurri bat hartzeko. 

• Interesdunaren baliabide ekonomikoak zenbatzean lortu den emaitza 
−63/2001 Foru Dekretuaren arabera− ez da aldatu. 

• Interesdunak egoitzako laguntza behar du oraindik ere, sartu zenean 
baino gehiago, eta ziur aski behar hori areagotuz joango da. 

• Dohaintzan emandako etxebizitzari buruz, ez da aldatu Bizkaiko Foru 
Aldundiaren egoera. 

• Interesdunak bere etxebizitza okupatzeko eskubidea du oraindik ere, 
gozamen-eskubidearen bitartez. 

• Epaitegiak dohaintza hori berriz aztertzen ari dira. 
• Dagoeneko adierazi da interesduna legez ezgai dela. 

 
 

Ondorioak 
 
 
Gogoeta horiek kontuan izanik, ondorio hau atera behar dugu: erakunde honen ustez, 
(...) andreari diru-laguntza eteteak ez dauka babes juridiko nahikorik horrelako 
ondorio kaltegarriak dituen neurri bat hartzeko. 


