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Arartekoaren 2017R-227-15 Ebazpena, 2017ko martxoaren 22koa. Horren bidez, 
Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio diru-
sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren 
iraungipena eta horren ostean egindako eskaeraren ukapena berrikusteko.  
 
 

Aurrekariak 
 

1- 2015eko otsailaren 6an, herritar batek sustatutako kexa bat izapidetzea onartu 
zen. Horren bidez, erakunde honi helarazi zion ez zegoela ados Lanbidek diru-
sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria jasotzeko 
eskubidea iraungitzearekin, ezta aurkeztu zuen eskaera berria ukatzearekin ere.  
 
2014ko azaroaren 24ko ebazpen baten bidez, Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko 
errenta iraungi zuen. Honakoa da bertan ageri den arrazoia: “Eskubide-ekonomiko 
guztiez ez baliatzea” 
 
Kexa-idazkiarekin batera aurkeztutako dokumentazioa ikusita, egiaztatu egin zen, 
Mislatako lehen instantziako 3. Epaitegiaren 2009ko azaroaren 12ko epaiaren bidez, 
kexagileak jarritako demanda onetsi zela. Horretan, bere seme-alaba adingabeen 
zaintza eta babesa ematen zitzaizkion. Horrez gain, aitak ordaindu beharreko 
700 euroko elikagaien pentsio bat ezarri zen.  
 
2- Epaian ezarritako kopurua ordaindu ez zuenez, 2013ko otsailaren 14an, 
kexagileak salaketa bat jarri zuen Getxoko lehenengo instantziako epaitegian. Hala 
ere, Getxoko lehenengo instantzia eta instrukzioko 5. Zuzeneko Laguntza emateko 
Unitate Prozesalaren (ZLUP) 2013ko otsailaren 22ko epaiaren bidez, jardunak 
artxibatu ziren, honako arrazoiengatik: “no sólo se carece de una cumplida 
identificación del denunciado, con datos adicionales que permitan determinar su 
filiación, sino que se desconoce su paradero, más allá de señalar una población en 
Bolivia. En tales circunstancias, además de carecerse de certeza sobre la 
competencia territorial1, no se tiene dato alguno que permita inferir si existe 
posibilidad alguna de abono de lo acordado en la Sentencia dictada por el Tribunal 
de Mislata dados los muy distintos estándares económicos que se manejan en 
ambas naciones.” 
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Kexagileak adierazi zuen salaketa jartzeko momentuan bere ezkontide ohiak 3 urte 
zeramala Bolivian bizitzen. 
 
Oinarrizko beharrak asetzeko diru-sarrerarik ez zuenez, 2013ko abenduan, Lanbidek 
diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria aitortu 
zizkion.  
 
3- Hala eta guztiz ere, dokumentazio-errekerimendu desberdinen ondorioz eta bere 
Lanbideko bulegoan eman zizkioten orientabideei jarraiki, kexagileak erabaki zuen 
berriz ere eskatzea epaia egikaritzeko epaitegien aurrean. Horretarako, doako justizia 
zerbitzua eskatu zuen Getxoko Zerbitzu Komun Prozesal Orokorraren aurrean, hain 
zuzen ere, 2013ko irailaren 19an.  
 
2014ko urtarrilaren 27ko ezespen-ebazpenean agertzen den bezala, berriz ere ezetsi 
zioten eskaera: “Batzorde honek zure doako laguntza juridikorako eskabidea 
EZESTEA erabaki du, 1/96 Legearen 15. artikuluaren arabera, sostengaezina delako. 
Izan ere espedientean barne, Valentziako epaitegi baten semeei buruzko neurri 
guztiak erregulatzen dituen epaia agertzen baita.”. Beraz, Doako Laguntza 
Juridikoaren Batzordeak, urtarrilaren 10eko 1/1996 Legearen 15. artikuluaren 
arabera, hauxe uste du: “la pretensión principal contenida en la solicitud es 
manifiestamente insostenible o carente de fundamento” 2.  
 
4-Prestazioen titularrak bere kexa-idazkian adierazi zuen, ikusita akats hori lurralde-
eskumenik ezarekin lotuta egon zatekeela, bigarren aldiz eskatu zuela doako justizia 
2014ko abenduaren 23an Bilboko Epaitegi Dekanoaren aurrean. Hala ere, 
oraingoan, zehaztu zuen Mislatan (Valentzia) emandako epai bat egikaritzean 
zetzala. Eskaera berri horren aurrean, Valentziako Abokatuen Elkargoak 
dokumentazio-errekerimendu bat egin zion, ofiziozko abokatu bat esleitzeko bere 
seme-alaben neurriak egikaritzeko prozedurari dagokionez. Azkenik, ofiziozko 
abokatu bat esleitu zitzaion eta, gaur egun, erakunde honi helarazi dionaren arabera, 
izapideekin jarraitzen du aipatutako neurri horiek egikaritu daitezen.  
 
Erakunde honen aurrean aurkeztutako kexa-idazkian, interesdunak adierazi zuen 
bitan eskatu zuela doako justizia eta jakinarazi zitzaiola asmo horiek ezin zirela bete 
ezin zutelako bere seme-alaben aita aurkitu. Hala, bere ustez, egin ahal zituen 
ekintza judizial guztiak burutu zituen, betiere bere egoera ekonomikoarekin bat 
etorriz eta kontuan hartuta ezin duela bere kontu abokatu bat kontratatu.  
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5- 2015eko uztailaren 31n, Arartekoak, otsailaren 27ko 3/1985 Legearen -
erakunde hau sortu eta arautzekoak- 23. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, 
eskatu zuen diru-sarrerak bermatzeko errentari eta etxebizitzarako prestazio 
osagarriari buruzko espediente honekin lotutako kontu batzuen berri emateko.  
 
Zehazki, puntu hauen inguruko informazio gehiago emateko eskatu zen:  
 

a) Kexagileak bere ekonomi eskubideak balioztatu ez dituela uste izateko arrazoi 
zehatzak.  

b) 2013ko otsailaren 22ko epaiaren ondoren, mantenu-pentsioa erreklamatzen 
jarraitzea exijitzeko arrazoiak, legeak ez badu zehazten betebeharraren 
betetze periodikotasuna.  

c) Lanbidek Administrazioarekiko Auzien Gasteizko 3. Epaitegiaren abenduaren 
18ko 252/2014 Epaiaren gainean egiten duen balorazioa, eta epaia 
gauzatzeko salaketa jartzeko exijitzearen gainean, salatua leku ezezagunen 
batean dagoenean. 
 

6-2015eko irailaren 24an, erakunde honen erregistroan sartu zen Lanbideren idazki 
bat; horretan, azaldutako gogoetei erantzunez, Lanbideko zuzendari nagusiak 
hauxe adierazi zuen:  
 

 Lanbidek "Eskubideak erabiltzeko betebeharra" izeneko jarraibidea eman 
zuen 2013an, eta jarraibide horrekadierazten du mantenu-pentsioa 
erreklamatzeko betebeharraren gainean ezen hura erreklamatu dela 
egiaztatu behar dela eskubide berriak eskatzen direnean, eta beti  egoera 
hau gertatzen denean: "Hura ordaintzen ez baldin bada, betearazteko 
demanda eguneratzeko betebeharra izango da, gutxienez, prestazioa 
berritzeko unean, ordaindu gabeko gerorako epeei dagozkienak 
betearazteko demanda jartzen baldin bada, indarrean jarraituko baitu 
betearazteak." 
(…) 

 GETXOKO 1. AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO 5. ZLUP unitateak  
2013/02/22an emandako autoak BEHIN-BEHINEAN ARTXIBATZEA 
erabaki zuen. 

 lnteresdunak 2014ko abuztuaz geroztik aurkeztu duen dokumentazioan 
ez da egiaztatzen mantenu-pentsioaren eskubidea erreklamatzeko 
prozedura judizialik abiatzeko saio berririk egin duenik. 

 lnteresdunak ez du nahibadako berrezartze-errekurtsorik jarri, ez EPO 
prestazioa ezetsi izanaren aurka, ez DBE prestazioa iraungitzeko 
ebazpenaren aurka. 
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 Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien 3. Epaitegiak abenduaren  

18an eman zuen 252/2014 epaiaren balorazioari buruzko informazioa 
eskatu zenigun, eta adierazi behar dizugu epai horrek ez duela 
derrigorrean bete beharreko jurisprudentziarik eratzen, hori arautzen 
baitu uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoak, Botere Judizialari 
buruzkoak. 

 Horregatik guztiagatik, eta berriro nabarmendua Getxoko 1. auzialdiko 
eta instrukzioko 5. ZLUP unitateak 2013/02/22an emandako autoak 
behin-behineko artxibatzea erabaki zuela, askitasunez egiaztatzen da 
Lanbide-Euskal Enplegu Bulegoak legezko jarduna izan duela eta bete 
egin duela.”   

 
7- Erakunde honek interesdunari eskatu zion diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren inguruko datu gehiago emateko. Eskaera 
horren aurrean, interesdunak adierazi du, Lanbidek prestazioak iraungi zizkion 
arren, bere asmoak azpimarratu dituela eta zenbait eskaera izapidetu dituela horren 
ostean prestazioak aitortze aldera.  
 
2015eko apirilaren 25ean, prestazio berriaren eskaera ukatu zioten arrazoi 
honengatik: “Prestazioa eskatzea betebeharrak ez betetzeagatik aurrekoa 
amaitutzat eman ziotenetik urtebete igaro baino lehen.”(sic) 
 
Otsailaren 20an, prestazioa iraungi zenetik urtebete igarota, kexagileak diru-
sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren emakida 
ezartzen duen ebazpena jaso zuen, 2015eko azaroaren 6tik aurrerako ondorioekin. 
Era berean, Lanbidek 2.758,86 euroko ordainketa ezarri du atzerapenen 
kontzeptuan.  
 
Hortaz, beharrezko egitate eta zuzenbideko elementuak ditugula ulertuta, hurrengo 
gogoetak igorriko ditugu: 

 
 

Gogoetak 
 

1-. Hain zuzen ere, diru-sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko abenduaren 23ko 
18/2008 Legearen 19.1 b) artikuluak, eskubidearen titularren betebeharren artean, 
hauxe eskatzen du: “Prestazioak iraun bitartean, berari edo bizikidetza unitateko 
edozein kideri dagokion eta izaera ekonomikoa duen eskubide edo prestazio oro 
baliatzeko betebeharra dute.”  
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Bestalde, lege horren 28. artikuluak hauxe adierazten du hitzez hitz diru-sarrerak 
bermatzeko errenta iraungitzeko kausen artean: “Lege honen 19.1.b artikuluan 
aurreikusitako betebeharra ez betetzea”.  

 
Horren azpian dagoen ideia eskubide horren eraketa baino ez da; izan ere, Legearen 
13. artikuluan definitzen den bezala, hauxe da prestazioaren ezaugarri nagusia: 
“Diru-sarrerak bermatzeko errenta subsidiarioa eta, hala badagokio, osagarria 
izango da indarreko legerian aurreikusten diren era guztietako baliabide eta 
prestazio ekonomikoei dagokienez, horiek titularrari edo haren bizikidetza-unitateko 
edozein kideri legozkiokeenean. “ 

 
Erakunde honen ustez, azaldutako egitateen arabera, egiazta daiteke kexagileak 
uneoro erakutsi duela zegozkion eskubide ekonomikoak baliatzeko nahia.  

 
Getxoko 5. Instantzia eta Instrukzioko Zuzeneko Laguntza emateko Unitate 
Prozesalaren 2013ko otsailaren 22ko Epaiak interesdunak aurkeztutako demanda 
behin-behinean artxibatzea erabaki zuen. Hala ere, uste dugu kexagileak doako 
justizia aitortzeko eskatzea nahikoa dela maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 
31.1 a) artikuluan eskatutako izaera ekonomikoko eskubideak baliatzeko 
betekizuna betetakotzat jotzeko. Beraz, aipatutako Dekretu horren 12.1 b) 
artikuluan ezarritako betebeharra ere bete dela jo daiteke.  

 
Artikuluaren hitzez hitzeko idazketak ezarri du honako zirkunstantzietan balioetsiko 
dela osorik baliatu direla eskubideak:  

 
“Ebazpen judizialak jadanik onetsi dituen baina jaso ez diren eskubideen edo 
prestazioen kasuan, horiek baliatu direla ulertuko da horiek eman behar 
dituen pertsonari dagokion ez-betetzeagatiko dagokion ebazpen judizialaren 
betearazpen-intzidenteari hasiera eman zaiola egiaztatzen denean.” 
 

Ildo horretan, Administrazioarekiko Auzien Gasteizko 3. Epaitegiaren abenduaren 
18ko 252/2014 Epaiak, zuzenbideko hirugarren oinarrian, hauxe dio: 

 
“Es cierto que en este caso, y desde el año 2003 no consta que la 
recurrente haya intentado siquiera localizar al padre de su hijo, para 
reclamarle o requerir el pago de la pensión para el hijo de 360.61€, fijado 
en el convenio regulador. Ello no obstante, es cierto también, que para la 
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recurrente representa dicha misión, algo difícil, o casi imposible, pues se 
alega que el sujeto Don XXX se encuentra en paradero desconocido. 
 
En definitiva, no apreciamos que la causa invocada para denegar la renta 
sea de recibo y ello porque se le exige el cumplimiento de una obligación 
casi imposible.”  
 

2-. Ideia horrekin bat ez etorriz, erakunde honi bidalitako erantzunean, Lanbideko 
zuzendari nagusiak Lanbideren 2013ko martxoko instrukzioak aipatzen ditu eta 
hitzez hitz jasotzen ditu elikagaien pentsioak egikaritzearen inguruko barneko 
irizpideak. Funtsean, hauxe adierazten du: “En caso de impago, se establece la 
obligación de actualizar la demanda de ejecución, como mínimo en el momento de 
renovar la prestación, ya que mientras sigan ampliando la ejecución por nuevos 
plazos impagados, la ejecución sigue viva”. 3  

 
Lanbideren barneko irizpideen aplikazioaren ildotik, komeni da gogoraraztea, 
enpleguko organismo publikoak aurretik erakunde honi helarazitakoaren arabera, 
653/2015 kexa-espedientearen izapidetzean, irizpideak hauek direla: “normas con 
una naturaleza puramente interna y con una proyección “ad intra”, es decir, que 
solo inciden en las relaciones de supremacía especial que sujeta a la organización.” 

 
Hala eta guztiz ere, kasu honetan egiaztatu ahal izan denez, irizpideak aplikatzea 
barruko kontu bat izatetik araubideko elementu gisa aplikagarria izatera pasatu da 
eta, horren balioa, gutxienez, eztabaidagarria da.  

 
Arartekoak zenbait esku-hartze egin ditu; horietan, positibatzeko eta irizpide horiei 
publizitatea emateko eskatu du publiko orokorrak ezagutzeko. Lanbidek 
konpromiso bat hartu du erakunde honekin horiek indarreko araudi juridikora 
egokitzeko eta “irizpide garrantzitsuenak argitaratzeko, hobeto arrazoituta eta 
prestazioak kudeatzeko praktikoenak direnak argitaratzeko, edo orokorrean ezagutu 
behar direla jotzen direnak”. Igarotako denbora gorabehera, oraindik ez da bete 
erakundearekin hartutako konpromiso hori. 

 
3-. Organismo publiko baten barneko irizpideen “ad extra” proiekzioa 
zuzenbidearekin bat etortzeaz harago, erakunde honek uste du beharrezkoa dela 
irizpide horren eduki zehatzaren inguruko gogoeta batzuk ere helaraztea, hau da, 
Lanbidek ezkontide ohien edo seme-alaben gurasoen aurkako auzietan murgilduta 
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dauden pertsonei eskatzen dizkien eginbide eta aldizkakotasun kontzeptuak, 
gurasoen edo ezkontide ohien elikagaien pentsioari dagokionez.  

 
Kexagileak hirutan eskatu du doako justizia, 2009an ezarritako neurriak 
egikaritzeko eskatze aldera; hala ere, beti ukatu diote eskaera hori uste dutelako 
bere asmoa ezin dela bete edo burutu seme-alaben aita leku ezezagunen batean 
dagoelako edota zalantzak daudelako lurralde-eskumenari dagokionez.  

 
Zehazki, Doako Laguntza Juridikoko Batzordeak bere eskaeraren ukapena ezarri 
zuen bere asmoa defendaezina zelako bere seme-alaben aita leku ezezagunen 
batean dagoelako eta lurralde-eskumenik ez duelako eskaera hori onesteko. 
Gainera, egiaztatu egin da ebazpen-proposamen horietako baten aurrean, 
gutxienez, interesdunak alegazioak aurkeztu zituela. Beraz, berriz ere erakutsi zuen 
Doako Justizia Zerbitzuaren eskaera aurre egiteko ardura eta interesa zituela.  

 
Bilboko Laguntza Juridikoko Zerbitzuaren azkenengo ukapenaren ostean, 
interesdunak, 2014ko abenduaren 23an, eskaera izapidetu zuen Bilboko Epaitegi 
Dekanoaren aurrean. Izan ere, jakinarazi zioten lurralde-eskumena Bizkaiatik kanpo 
duten prozesu judizialak aipatutako estamentuaren aurrean aurkeztu behar dituela. 
Valentziako Orientazio Juridikoko Zerbitzuak dokumentazioa eskatu zion 2015eko 
urtarrilaren 8ko idazkiaren bidez. 2015eko otsailaren 4an, kexagileak posta ziurtatu 
bat bidali zuen, non eskatutako dokumentuak erantsi zituen; hala, erakunde honi 
jakinarazi dion bezala, prozesu judizial horrek abian jarraitzen du gaur egun.  

 
Zentzu horretan, jakina da ebazpen judizialak ordezkaritza eta laguntza juridikoaren 
bidez bakarrik betearazi daitezkeela. Kexagileak ziurtatu du ez duela baliabide 
ekonomikorik ordezkaritzarik eta laguntza juridikorik kontratatzeko zerbitzu horien 
doako estaldura publikotik kanpo. Lanbidek egoera hori interpretatu du dagozkion 
eskubide ekonomikoak ez baliatzeko jarrera gisa eta Arartekoa ezin da horrekin 
ados egon.  

 
Doako Laguntza Juridikoa izateko eskubidea arautzen duen araudiak ezartzen du 
ofiziozko abokatua esleitzeko betebeharra soilik egongo dela, legeak eskatutako 
baldintza ekonomikoak betetzeaz gain, auzitegien aurrean proposatu nahi duen 
prozedura juridikoki bideragarria bada. Zehazki, Doako Laguntza Juridikoaren 
inguruko urtarrilaren 10eko 1/1996 Legearen 15. artikuluak hauxe adierazten du:  

 
“(…) En el caso de que el Colegio de Abogados estimara que el peticionario 
no cumple las citadas condiciones, o que la pretensión principal contenida 
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en la solicitud es manifiestamente insostenible o carente de fundamento, 
notificará en el plazo de cinco días al solicitante que no ha efectuado el 
nombramiento provisional de abogado previsto en el párrafo anterior y 
trasladará la solicitud a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. (…)” 
 

Horregatik guztiagatik, Arartekoaren ustez, prestazioaren titularrak beharrezko 
ardura erakutsi du izaera ekonomikoko eskubideak baliatzeko; izan ere, Mislatako 
Lehenengo Instantziako 3. Epaitegiaren 2009ko azaroaren 12ko epaiaren arabera, 
eskubide horiek dagozkie bere seme-alabei. Hala, horien froga dira epaia eman 
zenetik gaur egun arte burututako jarduketak; gaur egun, kexaren sustatzailea 
prozesu judizial batean murgilduta dago epai horren egikaritzeagatik.  

 
Horrenbestez, kexaren sustatzaileak 19.1. b) artikuluan ezarritako betebeharra bete 
egin du, hau da: “Prestazioak iraun bitartean, berari edo bizikidetza unitateko 
edozein kideri dagokion eta izaera ekonomikoa duen eskubide edo prestazio oro 
baliatzeko betebeharra dute.” Hori dela-eta, Arartekoak uste du ez dela erori Diru-
sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen, 
azaroaren 24ko 4/2011 Legeak emandako idazketan, 28.2 h) artikuluak 
aurreikusten duen prestazioa iraungitzeko kausan.  

 
4-. Bestalde, aurrekarietan adierazi den bezala, kexaren sustatzaileak beste eskaera 
bat aurkeztu zuen, Lanbideren arabera, prestazioak aitortzeko eskaera berriz 
egiteko itxaron behar zuen urtebeteko epe hori igarotakoan. Azkenik, Lanbidek 
eskatutako prestazioak aitortu dizkio 2016ko otsailaren 20ko ebazpenaren bidez.  

 
Aurretik, beste eskaera bat aurkeztu zuen (Lanbideren 2015/RGI/005956 
espedientea); 2015eko apirilaren 25ean, Lanbidek eskaera hori ukatu zuen, 
argudiatuz oraindik ez zela igaro izaera ekonomikoko eskubideak baliatzeko 
betebeharra ez betetzeagatik ezarritako iraungipenak xedatutako urtebeteko epea.  

 
Urtebeteko epean prestazioa eskatzeko ezintasun hori Diru-sarrerak Bermatzeko eta 
Gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 28.3 artikuluak jasotzen dituen 
kasuetan dago aurreikusita:  

 
“Prestazioa azkentzeko arrazoia betebeharrak ez betetzea edo arau-hausteak 
egitea izan bada, titularrak ezin izango du berriz ere diru-sarrerak 
bermatzeko errenta eskatu, edozein izanik ere modalitatea, eskubidea 
azkendu den unetik urtebete igaro arte. Ondorio bera ekarriko du artikulu 
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honen 1.d eta 1.e ataletan azaldutako arrazoiengatik iraungitzen bada 
eskubidea”. 
 

Prestazioak iraungitzeko emandako ebazpenean, Lanbidek ez zuen adierazi 
hirugarren paragrafoa aplikatu behar zenik, hau da, aurretik adierazitako 28.3 
artikulua. Kexagileak berriz ere eskatu zuen prestazioa uste zuelako prestazioa 
jasotzeko betekizunak betetzen zituela, baina Lanbidek, adierazi egin den bezala, 
eskaera ukatu zion.  

 
Erakunde honen ustez, 28.3 artikuluaren ondorioak ezin zaizkio 28.2 h) artikuluan 
aurreikusitako kasuari aplikatu: Lanbidek eduki ekonomikoko eskubide guztiak 
baliatzeko betebeharraren interpretazio zabala egin du; horren ondorioz, kexaren 
sustatzaileak jasotzen zituen diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako 
prestazio osagarria iraungi ditu. Horrez gain, Diru-sarrerak Bermatzeko eta 
Gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen, 4/2011 Legeak emandako 
idazketan, 28.3 artikuluan ezarritako aurreikuspena aplikatu du; hala, artikulu 
horrek aurreikusten du ezinezkoa dela diru-sarrerak bermatzeko errenta eskatzea, 
edozein modalitatetan, urtebeteko epe batez iraungipenaren datatik zenbatuta, hau 
da, ezingo du prestazio hori jaso urtebete hori igaro arte. Hala ere, horrek ez du 
araudi-babes nahikorik Legearen 28. artikuluaren 3. atalean aurreikusitako kasuen 
artean ez dagoelako eduki ekonomikoko eskubideak baliatzeko betebeharra ez 
betetzea (28.2 h artikulua).  

 
5.- Dagozkion gogoetak azaldu ostean, erakunde honekArartekoaren apirilaren 8ko 
2/2015 Gomendio Orokorrean4 adierazitakoa errepikatzen du, hau da, politika 
publikoetan adingabearen interes nagusia kontuan hartzeko betebeharra dagoela; 
bereziki, diru-sarrerak bermatzeko sistemari dagokionean. 

 
Bertan, araudiaren aplikazioa aztertu zen, aintzat hartuta haurren gaietan hitzartu 
diren nazioarteko tresnak. Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmena barneko 
zuzenbidera sartzeak adin txikikoaren interes nagusia kontuan hartzea dakar, eta 
araudia Haurren Eskubideen Batzordeak ezarritako parametroak jarraituz ezartzera 
behartzen ditu botere publikoak.  

 
Arartekoaren ustez, prestazioak iraungitzeko erabakia hartu aurretik, kontuan hartu 
beharko lirateke bizikidetza-unitatean sarrera ekonomikorik ez egoteak haur horien 
bizitzetara ekarriko dituen ondorioak.  

                                         
4 http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3662_3.pdf 
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6-. Ondorio gisa, azpimarratu behar da Lanbideren jarduketa berrikusi behar dela 
zenbait arrazoirengatik. Batetik, ez dagoelako lege-aurreikuspen bat aldizka 
elikagaien pentsioaren inguruko epaian ezarritako neurriak egikaritzeko eskatzeko 
betebeharra ezartzen duena. Bestetik, uste dugu aztertzen ari garen kasu zehatz 
honetan kexagileak erakutsi egin duela arduraz jardun duela bere seme-alaben 
eskubide ekonomikoak aitortzeko eskatzean. Azkenik, ez dagoelako araudi-babes 
nahikorik urtebeteko zehapena aplikatzeko diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta 
etxebizitzarako prestazio osagarriaren beste eskaera bat ezin aurkezteko.  

 
Benetan, batzuetan, elikagaien pentsioa ezartzen duen neurria egikaritzea 
eragozten duten arrazoiek ez dute zer ikusirik hartzailearen erantzukizun-
esferarekin. Hortaz, honakoa bezalako kasuetan, non prestazioaren titularrek 
egiaztatzen duten arduraz jardun dutela dituzten eskubideak aitortzeko eskatuz, 
erakunde honek uste du Lanbidek aplikatzen duen “doako justizia ez emateak 
eskubide ekonomikoak baliatzetik salbuesten ez duelako” irizpide hori ezingo zela 
sartu proportzionaltasuna bilatzeko aginduaren barruan, Sektore Publikoko 
Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 4. artikuluak ezarritakoa5:  

 
“1. Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas 
competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos 
individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el 
desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad 
y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la 
protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr 
los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias 
de trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los 
efectos y resultados obtenidos.”  
 
 

Horrenbestez, 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: 
 
 
 

                                         
5 (Indargabetutako Herri-Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura 
Erkideari buruzko Legearen 39 bis artikuluak antzeko aurreikuspen bat ezartzen zuen). 
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GOMENDIOA:  

 
Arartekoak, aurreko gogoetak kontuan hartuta, gomendatzen du diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren iraungipena berrikusteko, baita diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren ukapena berrikusteko ere.  


