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Arartekoaren 2017R-2147-16 Ebazpena, 2017ko martxoaren 3koa; horren bidez, 

Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiken Sailari gomendatu zaio berrikusi 

dezala diru-sarrerak bermatzeko errentarako prestazio modura ordaintzen duen 

zenbatekoa. 

 

 

Aurrekariak 

 

1. XXX andreak aurkeztutako kexa izapidetzea onartu genuen. Horren bidez, 

Arartekoaren esku-hartzea eskatu zuen, jasotzen zuen diru-sarrerak bermatzeko 

errentaren zenbatekoa gutxitu egin ziotelako. 

 

Kexagilea Boli Kostakoa da jatorriz eta adin txikiko bi seme-alabekin batera -4 eta 2 

urtekoak, hurrenez hurren-, guraso bakarreko bizikidetza-unitatea osatzen duela 

adierazi du. 

 

2016ko ekainaren 22an emandako ebazpenaren bitartez, Lanbidek pertsona horri 

diru-sarrerak bermatzeko errenta etetea erabaki zuen, “Dokumentazioa aurkezteko 

jarritako epean ez zituen agiri hauek aurkeztu. Ez zaio tramitatzeko onartu 

dibortzio-demanda, ez duelako ezkontza-ziurtagiri originala aurkeztu, eta ez du 

doako justizia eskatu berriro, harik eta Lanbidek eskatu dion arte”.  

 

Interesdunak ekonomia-arloan dituen eskubideak baliatu dituela frogatzen duten 

hainbat dokumentu aurkeztu zituen, aurrerago aipatuko ditugunak, errepikakorrak 

izan ez gaitezen. Horiek aurkeztu ondoren, Lanbidek ebazpena eman zuen urriaren 

22an eta horren bidez, berriro ere prestazioa ordaintzen hastea baina prestazioaren 

zenbatekoa jaistea erabaki zuen, interesdunak dibortzioa eskatzearekin batera 

eskatu zuen mantenu-pentsioaren pareko murrizketa -275 € seme-alaba 

bakoitzeko- aplikatuz, oraindik pentsio hori jasotzeko eskaeraren inguruko epaia 

eman gabe zegoen arren. 

 

Interesdunak orduz geroztik jasotzen izan duen diru-sarrerak bermatzeko errentaren 

zenbatekoa 121,37 eurokoa izan da adin txikiko bi seme-alabak eta berak 

osatutako hiru kideko bizikidetza-unitatearentzat eta 45,50 euroko osagarria 

jasotzen du guraso bakarreko unitatea izateagatik, senar ohiak ez baitzion 

mantenu-pentsioa ordaintzen. 

 

Interesdunak aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu zuen berriro prestazioa 

ordaintzen hasteko emandako ebazpenaren kontra. Errekurtso hartan, funtsean, 

Lanbidek eskatutako dokumentu guztiak aurkeztu zituela adierazi zuen, zehazki 

bere seme-alabei mantenu-pentsioa ordaintzeko eskubidea aitortzea lortzeko 

izapide judizialak hasi izanaren justifikazioa. 

 

2. Planteatutako kexa behar bezala izapidetzeko, informazioa eskatu zitzaion 

Lanbideri. Hain zuzen ere, diru-sarrerak bermatzeko errentarako prestazioaren 

zenbatekoa murriztea erabakitzeko orduan kontuan hartutako arrazoiei buruzko 

informazio eskatu zitzaion, kexagileak diru-sarreren falta zuela egiaztatu zuela eta 
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zaurgarritasun egoeran zegoela nabarmendu zela kontuan hartuta, bi seme-alaba 

txiki kargura izanda gainera, eta bizitzeko oinarrizkoak diren beharrizanei aurre 

egiteko zailtasun larriak zituela jakinda. 

 

Era berean, beren-beregiko aipamena egin zitzaion Arartekoaren apirilaren 8ko 

2/2015 Gomendio Orokorrari, hau da, politika publikoetan adingabearen interes 

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

sistemari dagokionean.  

 

Lanbidek, haren zuzendari nagusiak igorritako txosten baten bidez, eskatutako 

informazioari erantzuna eman zion. 

 

 

Gogoetak 

 

1. Lanbideren zuzendaritza nagusiak honako hau adierazi du igorritako idatzian, 

kexagileak jasotzen duen zenbatekoa murriztu izanari dagokionez: “interesdunak 

ezkontide-ohiari mantenu-pentsioagatik erreklamatzen dion diru-zenbatekoari 

dagokiola, 275 euro horietako bakoitzarengatik (bere seme-alabak), eta erabaki 

judizialaren zain egon behar dela. Demandatuak ez baldin badio ordaintzen epaileak 

erabakitako zenbatekoa, dagokion salaketa jarri beharko luke epaitegian”.  

 

Horrez gain, ondorengoa ere dio: ”ulertu da ez diola Zerbitzu honi laguntzarik 

eman, ez duelako legezko epean aurkeztu eskatu zaion dokumentazioa, eta ez 

dituelako bere garaian egin gai honetan duen eskubidea defendatzeko behar diren 

izapideak; hala, 147/2010 Dekretuaren 43. Artikuluak eta ondorengoak, 18/2008 

Legearen 26. Eta 27. Artikuluetan arautzen diren xedapenak garatzekoak, agintzen 

dutena aintzat hartuta, zuzena da DSBE prestazioaren etendura. Horrenbestez, 

errekurtso hori ezestea ebatzi du Lanbideko zuzendari nagusiak”.  

 

2. Dena den, Arartekoaren aburuz, interesdunak modu arduratsuan jokatu du 

ekonomia-arloan dituen eskubideak baliatu dituelako eta horren erakusgarri da bere 

senarrari bien adin txikiko seme-alabentzako mantenu-pentsioa eskatu izana, 

banandu bezain laster. 

 

Hala, interesdunaren abokatua den YYY jaunak egindako txostenean azaldu den 

legez, interesdunak Lanbideri epe barruan aurkeztu ziona, dibortzio-eskaera 

Gasteizko Lehen Auzialdiko 4. Epaitegiak izapidetu zuen, ZZZ zenbakidun 

adostasun gabeko dibortzio modura, eta 2016ko otsailaren 22ko AAA Autoak 

eman zion amaiera. Interesduna Boli Kostakoa denez eta Espainian legala den 

ezkontza-ziurtagiririk ez zuenez, dibortzioa izapidetzea ezinezkoa zela ondorioztatu 

zen. 

 

Interesdunaren abokatuak adierazitakoaren arabera, XXX ez zitzaion horren berri 

eman 2016ko ekainera arte. Izan ere, tarte horretan abokatua ezkontza-ziurtagiria 

legeztatzen saiatu zen prozedurari berriro ekin ahal izateko, eta hainbat 

instantziarekin hitz egin zuen horretarako: Arabako Notario Elkargoarekin, Euskal 
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Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Gorenarekin (ziurtagiriari ohar gehigarriak 

egiteko eta horrela legeztatu ahal izateko), Arartekoarekin berarekin, etab. 

 

Azkenean, irtenbiderik aurkitu ez zuenez, kasuaren berri eman zitzaion Bizkaiko 

Abokatuen Elkargoaren Orientazio Juridikorako Zerbitzuari eta aurkitu zuten 

irtenbide bakarra XXX seme-alaben mesedetan eskaera egitea izan zen, ezkontzaz 

kanpo jaiotako seme-alaba modura izapidetuko zena, ezinezkoa baitzen ezkontza 

hori Espainian legeztatzea. 

 

Horretarako, interesdunaren abokatuak deskribatu dugun arazoaren berri eman zion 

interesdunari eta bere eskubidea baliatzeko modu bakarra zela azaldu zion. 

Horretarako, berriro ere ofiziozko abokatu bat izendatzea eskatu beharra zegoen 

eta 2016ko ekainaren 10ean izendatu zuten abokatu bera. 

 

Hori dela eta, ezin da esan kexagilea atzeratu egin denik edo ardurarik gabe jardun 

duenik, bere eskubideak baliatzeko orduan. 

 

2016ko uztailaren 11n aurkeztu zen neurri-eskaera. Seme-alaben zaintza formala 

eskatzen zen bertan, kexagilearentzat (“de facto” haien zaintza bazuen ere) eta 

275 euroko mantenu-pentsioa seme-alaba bakoitzarentzat. 

 

Hala ere, adostasun gabeko prozedura baten aurrean gaudenez, Gasteizko 

4. Epaitegian 894/2016 zenbakiarekin izapidetu dena, interesdunaren senarrak 

eskaerari erantzun dio eta eskatutako guztiari uko egin dio, bere egoera 

ekonomikoa dela-eta seme-alabentzako mantenu-pentsioa ordaindu ezin duela 

esanez. 

 

3. Azaldutako guztia dela bide, Arartekoaren iritziz, Lanbidek interesdunari 

ordaintzen dion prestazioaren zenbatekoak izandako murrizketa, judizialki eskatu 

duen mantenu-pentsioaren parekoa dena, ez dator bat zuzenbidearekin. 

 

Izan ere, interesdunaren senarrak emandako ezetza kontuan hartuta, baliteke 

epaileak eskatutakoa ez onartzea edota kexagilearen eskaera onartu arren, 

senarraren kaudimenik eza onartzea. Hala, hipotetikoki interesdunaren aldekoa 

izango litzatekeen epai bat betearazteko eskatuko balitz eta interesdunak bere 

eskubideak modu arduratsuan baliatuko balitu ere, gerta liteke zenbateko hori inoiz 

ez kobratzea. 

 

147/2010 Dekretuaren 15. artikuluak, bizikidetza-unitatearen etekinak zehazteari 

buruzkoak, honako hau xedatu zuen: “Eskatzailearen eta bere bizikidetza-unitateko 

gainerako kideen hileroko etekinak zehazteko, eskaera egiten den hilean horiek 

guztiek eskura dituzten etekin edo diru-sarreren multzoa konputatuko da”. 

 

Bestalde, 13 a) artikuluak honako hau xedatu zuen Gizarteratzeko eta Babesteko 

Oinarrizko Errentaren kasurako: “Bizikidetza-unitate bakoitzari aplika dakiokeen 

prestazioaren hileko zenbatekoa honen arabera kalkulatuko da: eskatzailearen 

bizikidetza-unitatearen ezaugarriak dituzten bizikidetza-unitateentzat prestazioak 



   
 4  

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

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

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

  
 

bermatutako gutxieneko diru-sarreren zenbatekoaren eta eskatzailearen bizikidetza-

unitateak eskura dituen baliabideen arteko diferentziaren arabera”. 

 

Zentzu horretan eta espediente honi dagokionez, esan beharra dago Lanbide 

interesdunaren prestazioaren zenbatekoa murrizten ari dela mantenu-pentsio 

modura diru-sarrera batzuk izatea espero duelako bakarrik, oraindik pentsio hori 

ordaindu ez zaion arren. Horrenbestez, 147/2010 Dekretuaren 13 a) artikulua 

aplikatuz, interesdunari zenbateko handiagoa ordaindu behar zaio. 

 

Bitartean, arestian adierazi dugun legez, kexagileak bizikidetza-unitatea osatzen du 

adin txikiko bi seme-alabekin eta bere diru-iturri bakarra diru-sarrerak bermatzeko 

errenta da, 2016ko urriaz geroztik hilean 166 eurokoa dena. Ondorioz, 

zaurgarritasun egoera larrian dago eta ezin ditu bizikidetza-unitatearen beharrizanik 

oinarrizkoenak ordaindu.  

 

4. Horri dagokionez, berriro ere gogora ekarri behar da Arartekoak emandako 

2/2015 Gomendio Orokorra, apirilaren 8koa, politika publikoetan eta, bereziki, diru-

sarrerak bermatzeko sisteman adingabearen interes gorena derrigorrez kontuan 

hartzeari buruzkoa.  

 

Gomendio orokor horretako bigarren gogoetan, diru-sarrerak bermatzeko errenta 

iraungitzeko eta eteteko kasuei buruzkoa bada ere, honako hau azpimarratu da: 

 

“(…) haurraren interes nagusia kontuan hartzeak haurraren beharrizanak egoki 

goratzea dakar. Hitzarmenak aitortutako eskubide guztiak osoki eta eraginkorki 

gozatuko direla bermatzea dakar, bai eta bere garapen holistikoa bermatzea ere, 

haurraren garapen fisiko, mental, espiritual, psikologiko eta sozial gisa hartuta. 

Ikusten ari ginen bezala, eskubide substantiboa da, interpreta daitekeen printzipio 

juridikoa eta prozedurazko araua. Horren arabera, haur bati eragingo dion erabaki 

bat hartu behar den bakoitzean, erabakiak hartzeko prozesuak erabaki horrek 

haurrarengan edukiko dituen ondorio posibleen (aldekoak eta kontrakoak) 

balioztapena eduki beharko du barnean. Erabakien justifikazioak argi utzi beharko 

du berariaz hartu dela eskubide hori kontuan, eta haurraren interesak zaindu direla 

beste gogoeta batzuen aurrean”.  

 

 

Horregatik guztiagatik, gomendio hau egin diogu sail horri, otsailaren 27ko 

3/1985 Legeak –erakunde hau sortu eta arautzekoak– 11 b) artikuluan 

ezarritakoaren arabera: 

 

 

GOMENDIOA 

 

Arartekoak, egindako gogoetak oinarri hartuta, Lanbideri gomendatzen dio diru-

sarrerak bermatzeko errenta modura jaso beharreko zenbatekoa ezartzen duen 

ebazpena berrikusteko, prestazioak bermatutako gutxieneko diru-sarreren 
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zenbatekoaren eta prestazioaren tituludunak jasotzen duenaren arteko aldea handia 

delako. 


