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Arartekoaren ebazpena, 2012ko  azaroaren 28koa. Horren bidez, Bizkaiko Doako 

Laguntza Juridikoaren Batzordeari gomendatzen zaio doako justiziaren eskari bat 

ukatu zuen erabakia ondoriorik gabe uzteko, baita beste berri bat era dezan, 

eskatzaile honi onura hau onartzea bideratzeko. 

 

 

Aurrekariak 

 

1. Erakunde honetara herritar batek jo zuen administrazioarekiko auzien auzitegien 

aurrean jarduteko eskatu zuen doako arreta juridikoaren onura ukatu ziotelako. 

Kexarekin batera eskainitako agirien arabera, Bizkaiko Doako Laguntza 

Juridikoaren Batzordeak erabaki horren oinarritzat hartu zuen eskatzaileak ez 

zuela betetzen urteko IPREMaren bikoitza ez gainditzearen baldintza (urtarrilaren 

10eko 1/1996 Legearen 3.1. art.) “haren bizikidetza unitatearen hileroko sarrera 

gordinak kontuan batez beste 2.882,36 eurokoak izan direla egiaztatzean.”  

 

Ebazpen hori irmoa zen, interesdunak 2012ko uztailaren 15ean aurka egiten 

saiatu zen arren, hori egiteko epea aurreko egunean amaitu baitzen.  

 

 

2. Erreklamatzaileak erakunde honi bermatu zion bere sarrerak ukatzeko erabakiak 

egozten zizkionak baino nabarmenki baxuagoak zirela. Bere bankuko kontuetan 

2011ko ekainaren 1etik 2012ko maiatzaren 31ra bitartean egindako 

mugimenduen kopia eskainita, hilero 481,37 euro besterik ez zituela kobratzen 

adierazi zuen, onartuta zuen ezgaitasun iraunkorragatiko pentsio gisa, Lanbidek 

osatuak jasotzaile bakar baterako diru-sarrerak bermatzeko errentaren 

zenbatekora heldu arte. Batzordeak egozten zion gaitasun ekonomikorako 

kexagileak aurkitzen zuen azalpen posible bakarra zera zen, sarreren hileroko 

batez bestekoa baloratzean, berak jasotakoez gain, harekin bizi diren gainontzeko 

pertsonena ere zenbatu izana.  Iritzi hori indartzen zuen erabaki horrek bere 

familia unitatea aipatu ez izanak, izan ere, bertan jasotako kopurua bere 

bizikidetza unitateari zegokiola aipatzen zuen berariaz.  

 

Pertsona horrek pairatzen duen ezintasun iraunkorrak bere kabuz bizitzea 

eragozten dio, beraz, bere bizikidetza unitatea berak eta gurasoek osatzen dute. 

Azken horiek ekonomikoki laguntzen diote eta haien etxean bizi da. Horrek ez du 

esan nahi, kexak defendatzen zuenaren arabera, horien diru-sarrerak ondorio 

hauetarako erreklamatzaileen sarreretara batu behar direnik, bi unitate 

independente eratzen baitituzte, etxe berean bizi arren. Izan ere, esaten zigunez, 

hala hartu izan zuen kontuan administrazioak diru-sarrerak bermatzeko errenta 

onartu ziotenean. Horregatik guztiarengatik, batzordeak egindako 

balorazioarekiko desadostasuna adierazi zuen. 
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3. Arartekoak kasu hau batzordearen aurrean aurkeztu zuen eta horrek honako 

informazioa eskaini zigun eskatzailearen gaitasun ekonomikoa baloratze aldera 

erabilitako irizpideei dagokienez: 

 Egozten zitzaizkion diru-sarreren kalkuluak eskatzailea %100ean titular gisa 

agertzen deneko bi banku kontuak hartu zituen erreferentzia gisa, eta 2012ko 

urtarriletik martxora bitarteko epean hilero bertan ordaindutako kopuruen 

batez bestea kalkulatzean oinarritu zen.  

 Ondorio horietarako kontuan hartu ziren mugimenduen bankuko kontuak 

eskatzailearenak soilik izan ziren, kasu honetan, “bizikidetza unitatea” 

pertsona bakar batek eratzen baitu (erreklamatzaileak berak). 

 

4. Jasotako erantzuna ikusita, gure esku-hartzeari amaiera ematea erabaki dugu 

kontu honi dagokionez; hala, gomendioa barneratzen duen ebazpen hau eman 

dugu, honako gogoeta hauetan oinarrituta: 

 

 

Gogoetak 

 

1. Batzordearen jarduera baloratze aldera, erreferentzia gisa Doako Laguntza 

Juridikoari buruzko 1/1996 Legearen 3. artikulua hartu behar da. Lehen atalak 

ezartzen duenez, pertsona horrek onura hori eskuratzeko aukera eskaintzen 

dioten gaitasun ekonomikoko baldintzak betetzen ote dituen erabakitze aldera, 

haren baliabideak eta diru-sarrerak urtero zenbatuko dira, kontzeptu 

guztiengatik eta familia unitatearengatik. Hori bigarren atalean definitzen da 

eta bertan bi modalitate ezberdintzen dira: 

 

“Art. 3.2: Constituyen modalidades de unidad familiar las siguientes: 

1. La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere, los 

hijos menores con excepción de los que se hallaren emancipados. 

2. La formada por el padre o la madre y los hijos que reúnan los requisitos a 

que se refiere la regla anterior.” 

Horren arabera, eskatzailea ez bada ezkontidearekin bizi, ez bada adingabea 

eta ezintasunik ez badauka familia unitatea bera bakarrik osatuko du, 

gurasoekin bizi bada ere eta unitate horren diru-sarrerak dira lehen aipatutako 

ondorioetarako aintzat hartu behar direnak. Batzordeak jakinarazi zigun hori 

izan zela, hain zuzen, ukatzeko erabakiak oinarri hartu zuen irizpidea, izan ere, 

kasu horretan, bizikidetza unitatea berak bakarrik osatzen zuela ulertzen zuten. 

Beraz, erabaki hori zuzenbidearen arabera egokia ote den baloratzeko bi kontu 

aztertu behar dira: alde batetik, eskatzailearen familia unitateari, urteko 

zenbaketan, hileroko batez besteko 2.882,36 euroko diru-sarrerak esleitzeko 

erabilitako irizpidearen baliozkotasuna; bestetik, arrazoiketa horrek, 

interesdunari helarazi zitzaion moduan, argitasun eta zehaztasun irizpideak 

betetzen ote zituen, babesgabezia saiheste aldera eska zitezkeenak. 
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2. Adierazitako lehen kontuari dagokionez, batzordeak adierazi digu ukatzeko 

erabakian jasotako kopuruak eskatzailea titular deneko kontuetan hileroko diru-

sarreren batez bestekoa adierazten duela. Ezin da ezer esan gaitasun 

ekonomikoa modu horretan kalkulatzearen inguruan, hemen gertatzen zen 

moduan, kontu horiek egiaztatzeko aukera eskaintzen zuen zentzu bakarra 

direnean. 

Beste kontu bat da ondorio horietarako egoera bakoitzean batez besteko hori 

kalkulatzeko kontuan hartutako denbora tarteak merezi duen garrantzia. 

Garrantzi hori honako egoeraren mende egongo da: denbora tarte horretan 

zehar sartutako kopuruak zein neurritan diren pertsona horrek urtean zehar 

hilero batez beste irabazten duenaren adierazle. Horretarako, aldi berean, 

erabilitako denbora erreferentzia behar bezain handia izan beharko da diru-

sarrera bakoitza, ahalik eta zehatzen, sortu den denbora tarteari egotzi ahal 

izateko. Kopuru bakoitza modu horretan neurtuz bakarrik kalkulatu ahalko da, 

urteroko zenbaketarekin, eskatzailearen hileroko diru-sarreren batez bestekoa.  

Berriz, ez litzateke zuzena izango batez besteko hori urtearen zati jakin batean 

zehar -hiruhileko batean, adibidez- bakarrik jasotako diru-sarreren batez 

besteko aritmetikoarekin identifikatzea, kopuru horiek ez baitute zertan 

erreferentziako urteroko guztiaren adierazle izan.  Hala gertatuko da 

eskatzaileak onura horrengatik jasotzen dituen aldizkako diru-sarrerak 

irregularrak direnean, edo hainbat hilabetetan sortu direnean 

Horixe izan zen kexagilearen kasua: eskaeraren aurreko urte guztian zehar bere 

bankuko mugimenduak aztertuta, berak alegatzen zituen bizitza-bitartekoak 

besterik ez zirela igartzen da: hau da, ezgaitasun pentsioa, Lanbidek diru-

sarrerak bermatzeko errentara arte osatutakoa, eta familiaren aldetik jasotzen 

duen noizbehinkako laguntza, bere etxean bizi izanik. Aipatutako 

kontzeptuongatiko ordainketen zenbatekoa hilabete guztietan antzekoa dela 

ikus dezakegun arren, hiru salbuespen daude: 2012ko urtarrilaren 4ko 

transferentzia bat, 4.500 eurokoa, agindu-emailea aita duena; eta Lanbideren 

bi ordainketa, 2012ko urtarrilaren 17koa eta martxoaren 30ekoa, 1090,49 € 

eta 1332,43 €, hurrenez hurren. Urte guztia aztertzea nahikoa da ezohiko hiru 

sarrera direla egiaztatzeko: lehenengoa urte guztian zehar egindako sarrera 

bakarra da, ez baita izaera bereko beste inolako sarrerarik antzeman; eta beste 

biak diru-sarrerak bermatzeko errentaren atzerapenei dagozkie, hiruhileko 

horretan ordaindu baitzizkion Euskal Enplegu Zerbitzuak interesdunari, horrek 

bermatuta duen moduan, kontzeptu horrekin zor zizkion kopuruak, ezgaitasun 

pentsioaren osagarri gisa 

Baldintza hauetan, sarreren batez bestekoa adierazletzat jo ahal izateko, urte 

osoan zehar jasotakoen gainean zenbatu behar izango zen, legeak agintzen 

duen bezalaxe. Batzordeak, ostera, hiruhileko bat hartzen du aintzat, eta ez 

edozein hilabete, baizik eta aipatu ditugun hiru sarrera ezohiko horietako 

lehenengoaren eta hirugarrenaren artean igarotakoa,  hain zuzen ere. 
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Zenbaketa horren ondorioz, eskatzailearen gaitasun ekonomikoa guztiz 

desitxuratuta agertzen da ukatzeko erabakian, hileroko 2.882,36 € egozten 

zizkiolako, bere benetazko ahalmen ekonomikoa 1/1996 Legearen 3.1. 

artikuluan ezarritako doako justizia eskuratzeko baldintzek aipatzen duten 

mugatik oso behera egon arren. Ondorioz, ez zen zuzenbidearen araberakoa 

arrazoi horregatik erreklamatzaileak eskatutako onura ukatzea, eta hala xedatu 

zuen erabakia ondoriorik gabe utzi beharra dago. 

 

 

3. Adierazitako bigarren kontuari dagokionez, erakunde honek ez du alde batera 

utzi, alor honetan zein beste batzuetan, bikotekidearekin bizi diren pertsonen 

gaitasun ekonomikoaren balorazio-irizpideen inguruan azaldutako eztabaida. 

Haien artean ezkontza lotura badago, legeak ezartzen du ondorio horietarako 

bien sarrerak zenbatu behar direla, familia unitate bakarra eratzen baitute. 

Ondorioz, argudiatzen denez, gizarte justiziaren parametroetatik ez legoke 

arrazoirik ezkondu gabe bizi diren bikoteen diru-sarrerekin gauza bera ez 

egiteko. Ikuspegi horren aurrean objektatzen da, pertsonak, ezkontzerakoan, 

eta edozein erregimen erabilita ere, ezkontidearekin hainbat eskubide eta 

betebehar bereganatzen dituela, izatezko bikote batean egon behar ez dutenak, 

eta horien babesean legeak biei errentak eta ondareak lotzen ditu. Horrek 

gaitasun ekonomiko komuna ezartzen du, ezkontzarik ez dagoenean bikoteko 

kideengan aurreikusi behar ez dena. Ikuspuntu horretatik justifikatuta egongo 

litzateke, egoera hori izanik, kideek familia unitate independenteak osatzen 

dituztela kontuan hartzea.  

Kontua da, 3.2. a) artikulu horren bigarren paragrafoan, familia unitatea 

ondorio horietarako definitzean, “ezkontideak” hitza erabiltzen dela bikote 

bateko kideek osatzen dutena aipatzeko, hitzez hitzeko interpretazio batean 

kideak ezkonduta ez dauden kasuak salbuetsiko lituzkeena. Beharbada 

horregatik administrazioak, bere ebazpenetarako txantiloia diseinatzean, 

ezkontzak eta izatezko loturak jasotzen dituen adierazpena erabiltzea erabaki 

du, “bizikidetza unitatea” hain zuzen. 

Bada, bilatutako helburua hori balitz ere, eta arauaren literaltasunean duen 

egokitasuna baloratzera sartu gabe, nabaria dirudi aukeratutako bitartekoak 

disfuntzio bat sortuko zuela, batzordeak bere txantiloietan erabilitako 

adierazpenak, hizpide dugun kasuan gertatzen den kasuan bezalaxe, zenbatu 

nahi ez diren diru-sarrerak dituzten pertsonak biltzen baititu: eskatzailearekin 

bizi direnak, harekin bikote harreman batekin lotuta ez daudenak, ez ezkontza 

bidezkoa ez izatezkoa. Izan ere, Batzordeak gaineratzeko asmoa izan ez duen 

arren, erabakiak aipatzen duenean bertan jasotako kopurua eskatzaile baten 

“bizikidetza unitatearen” diru-sarrerei dagokiela, logikoa da horrek ulertzea 

ondorio horietarako zenbatutako sarrerak harenak eta harekin bizi diren 

pertsona guztienak direla.  Bestalde, eskaera egiten duenak ziurtzat jo behar du 

Batzordeak, erabakia ematerakoan, badakiela nortzuk diren pertsona horiek, gai 

hori behar bezala egiaztatu behar izan baita espedientean zehar.  Ondorioz, 

kontua ez da erabakiaren idazketa okerra zenik zer diru-sarrera zenbatu zirenari 
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buruzko nahasteak eragin zitezkeelako, baizik eta, interpretazio logiko bakarra 

zela batzordeak erreklamatzaileari egozten zizkion diru-sarrerak harenak eta 

bere gurasoenak zirela.   

Aipatutako disfuntzioak erabakiaren komunikazio-kalitatearen gaineko 

ondorioak ezezik, babesgabetasunari dagozkionak ere baditu, ukatzeko erabaki 

bati aurre egitea zailtzen baita akordioa baliorik gabe uzten duen benetako 

arrazoia iluntzen duen neurrian. Hala gertatzen zen, izan ere, kasu honetan: 

Ukatzeko akordioa zelan erabaki eta adierazi zen kontuan harturik, beraren 

inguruan egin zitekeen interpretazio logiko bakarraren arabera, pertsona horien 

diru-sarrerak eskatzailearenekin batera, zenbatu ziren egozten zitzaion gaitasun 

ekonomikoa kalkulatzean. Horretan oinarritu zen, beraz, bere aurka-egitea. 

Bada, aurka-egite hori epean aurkeztu izan balitz ere, argi dago inoiz ez zukeela 

aurrera egingo arrazoi horrengatik, kontuan hartutako diru-sarrerak bereak 

besterik ez baitziren, Batzordeak geroago argitu zigunaren arabera. Bien 

bitartean, ez zer aurkatzen benetako arazoa, ikusi dugun moduan zenbatutako 

epean zetzana.  

Horretatik guztitik ondorioztatzen da erabaki mota horiek jakinarazteko 

erabilitako txantiloia aldatu behar dela, kasu bakoitzean zehaztu dadin noren 

diru sarrerak zenbatu diren, 1/1996 Legearen 3.1. artikuluan xedatutako 

baldintza betetzen dela egiaztatze aldera. 

Hori guztia gora behera, kasu honetan gertatutakoaren harira, orokortasun 

baterako aldez aurretik egindako inprimaki eta txantiloiak kontuz erabiltzeko 

beharra azpimarratu behar dugu. Prozedurak araupetzeko eta izapideetan 

denbora aurrezteko horiek erabiltzea ezinbestekoa dela ukaezina bada ere, kasu 

honetan gertatutakoa ikusita bi ohartarazpen egin beharra dago: alde batetik, 

txantiloiek ez dituztela euren baitan erabiltzaileei zuzendutako testuen 

komunikazio-argitasuna eta ez dutela saihesten administrazioak, gaitasunik ez 

izanagatik, utzikeriagatik edo bitarteko faltarengatik, kasu bakoitzaren 

baldintzei behar bezalako arreta eskaintzeari uztea.  Alderantziz, arazoa 

larriagotu dezakete garrantzirik gabeko formulen gehiegizko erabilera errazten 

baitute edo, hemen gertatzen zen moduan, kasu zehatz baten inguruan 

disfuntzionalak diren formulak erabiltzen baitituzte. Bestalde, tarte zuriak 

dituzten txantiloiak formatu elektronikoko euren baliokideekin ordezkatzeak 

aurkezpena hobetzen badu ere, itxura pertsonalizatuak adierazten du testua, 

neurri handi batean eredu bat izan arren haren edukia hizpide dugun kasuan 

osotasunean aplikagarria izan gabe, kasuaren baldintza zehatzak kontuan 

hartuta berariaz idatzi dela, akatserako aukera areagotzen duena. 
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Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak  

–erakunde hau sortu eta arautzekoak– 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 

 

88/2012 GOMENDIOA, azaroaren 28koa, Bizkaiko Doako Laguntza Juridikoaren 

Batzordeari egina 

  

LEHENENGOA: Erreklamatzaileari bere urteko baliabide eta diru-sarrerekin bat 

egiten ez duen diru-sarreren hileko batez bestekoa egozteagatik, eskatutako 

doako justiziaren onura ukatzen duen erabakia ondoriorik gabe utz dezan. Diru-

sarrera horiek urtarrilaren 10eko 1/1996 Legearen 3.1. artikuluan xedatutako 

muga gainditzen ez dutenez, horren babesean pertsona horri doako 

laguntzarako eskubidea onartzea dagokio. 

 

BIGARRENA: Aurrerantzean onura hau onartu edo ukatzeari dagokionez 

ebatzitako erabakiek, kasu bakoitzean, zehaztu dezaten noren diru-sarrerak 

zenbatu diren ondorio horietarako. 

 

 


