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Arartekoaren 2017R-120-16 Ebazpena, 2017ko uztailaren 5ekoa. Horren bidez, 
Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio berriz 
azter dezala diru-sarrerak bermatzeko errentari eta etxebizitzarako prestazio 
osagarriari dagozkion zenbateko batzuk itzultzeko beharra.  
 
 

Aurrekariak 
 
1-. Arartekoak Lanbideren ebazpen batzuekin ados ez zegoen herritar baten kexa 
onartu zuen izapidetzeko. Izan ere, ebazpen horien bidez, diru-sarrerak bermatzeko 
errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarri gisa jasotako zenbatekoak –jaso 
behar ez zirenak– itzultzeko beharra adierazi zuen Lanbidek.  
 
2015eko irailaren 2an, Lanbidek 16.739,46 euro itzularazteko prozedura ireki 
zuen. Jaso behar ez ziren zenbatekoak itzultzeko prozedura irekitzeari buruzko 
idazkian adierazitako arrazoia hauxe da: “Baldintza betetzeari uztea”; berrikusitako 
aldia “2015/03/01etik 2015/02/28ra arte” izan da. 
 
Defentsarako eskubidea behar bezala erabiltzea ahalbidetuko zuen arrazoirik eza 
eta aipatutako daten inkongruentzia dela eta idazkiarekin ados ez zegoenez, 
kexagileak alegazio batzuk aurkeztu zituen dagokion Lanbide bulegoan, irailaren 
16an. 
 
2-. Urriaren 2an, Lanbidek beste prozedura bat ireki zuen, jaso behar ez ziren 
zenbatekoak itzularazteko, eta horretan, 4.750,00 euro erreklamatu zion 
kexagileari. Horretan, prozedura irekitzeari buruzko idazkian jasotako arrazoia 
hauxe da: “ez ditu mantenu-pentsioa erreklamatzeko izapideak egin (bulegotik 
abisua pasatu dute).” Berrikusitako aldia: “2012/02/01etik” “2014/04/30era”. 
 
Berriz ere, prozedura hastearekin ados ez zegoenez, azaroaren 12an, kexagileak 
alegazioak aurkeztu zituen dagokion Lanbide bulegoan. Bertan, azaldu zuen 
2013ko otsailetik abendura ez zuela diru-sarrerak bermatzeko errenta eta 
etxebizitzarako prestazio osagarriari loturiko zenbatekorik jaso, batez ere, hilabete 
horietan prestazio biak etenda egon zirelako.  
 
Halaber, berriz azaldu zuen Lanbidek aginduta hainbat aldiz erreklamazio 
jurisdikzionalak hasi zirela, kexagilearen mantenu-eskubidea aitortzea lortzeko. Hala 
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ere, azaldu zuen ezinezkoa zela ikustaldia egitea, gurasoetako bat Mendebaldeko 
Saharako kanpamentu batean zegoelako. 
 
3-. Azaldutako guztia gorabehera, 2015eko urriaren 22an, kexagileak 16.739,46 
euro itzuli behar zuela erabaki zuen Lanbidek. Honako hau da ebazpenean ageri den 
arrazoia: “Baldintzak betetzeari utzi dio: Eskubide ekonomikoak gauzatu ez izana, 
mantenu-pentsioa ez eskatzeagatik. Bidegabeki jasotako zenbatekoa kalkulatzen 
hasteko, 2012ko otsailean doako justizia eskatu zuen lehen aldia hartu da, eta 
pentsioaren sortzailea adinez nagusia izatean amaitu da (titularrak 2012ko 
otsailean eta 2013ko martxoan eskatu zuen doako justizia, eta bi prozesuak bertan 
behera geratu ziren, titularrari leporatu dakizkion kausak direla eta)”. 
 
Berriz ere, erabakiarekin ados ez zegoenez, azaroaren 30ean, aukerako 
berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu zuen kexagileak.  
 
4-. 2016ko otsailaren 18an, lehen aldiz, Arartekoak espediente honi buruzko 
informazioa eskatu zuen. Halaber, erabakia hartu aurretik, hainbat gogoeta helarazi 
zituen, eskubide ekonomikoa baliatzeko betebeharraren inguruan. Horiek ez 
errepikatzearren, jarraian aipatu ditugu. 
 
5-. Ondoren, erakunde honek errekerimendu bat bidali zion Lanbideri, Arartekoa 
sortu eta arautzeko otsailaren 27ko 3/1985 Legearen 23. artikuluak xedatzen 
duenarekin bat, Lanbide erakunde honi lehentasunez eta presaz erantzutera 
behartuta dagoela gogorarazteko.  
 
6-. Azkenean, jaso da Lanbideren idazki bat erakunde honen erregistroan. Horren 
bidez, azaldutako gogoetei erantzunez, Lanbideko zuzendari nagusiak eutsi egin 
zion bere irizpideari eta berretsi zuen berrikusitako aldietan diru-sarrerak 
bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarri gisa jasotako 
zenbatekoak itzultzeko betebeharra, kexagileak zegokion eskubide ekonomikoa 
baliatu ez zuela ulertuta.  
 
7-. Beharrezko egitate- eta zuzenbide-elementuak dauzkagula uste dugunez, 
honako gogoeta hauek egin nahi ditugu: 
 

Gogoetak 
 
1-. Lehenik eta behin, Lanbideko zuzendari nagusiak berrikusitako datak aipatu ditu 
bere idazkian eta transkribatzeko orduan akatsa egon dela aitortu du:  
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“2015/REI/006528 espedienteari dagokionez, 2015/02/01etik 
2015/02/28ra arteko aldia berrikusi dela esaten denean, hutsegite material 
bat da, argi eta garbi. Ebazpenean bertan azaltzen da, zalantzarik gabe 
azaldu ere, zor diren zenbatekoen jatorria, lehenago adierazi denez.” 
 

2-. Bigarrenik, txostenean zorraren jatorria eta banakapena azaldu dira. Halaber, 
aipatu dira beste bi itzultze-prozedura, egitate berberak direla kausa (Lanbideko 
erreferentzia-zenbakiak: 2015/REI/008221 eta 2015/REI/006528).  
 

“2012ko otsailetik (errekurtsogileak doako justizia lehen aldiz eskatzen 
duenetik) 2014ko apirilaren 10era (alaba adinez nagusia denean) bitartean 
jasotako zenbatekoak itzuli behar ditu. 
(...) 
Guztira, 21.580,7€ jaso zituen, hain zuzen erreklamatu behar zitzaion 
zenbatekoa, eta ez 16.739,46€.  Hori dela eta, 4.750,00€-ko zenbatekoa 
itzultzea eskatu zitzaion bigarren espedientean, guztizko zenbatekoa 
osatzeko. Hala ere, lehenago aipatu denez, bigarren espedientea bertan 
behera geratu da, eta, hortaz, xxx andreari 16.739,46€ soilik eskatu 
zaizkio.” 

 
Eta gaineratu du:  
 

“2015/REI/008221 espedientea baliogabetu egin da, errekurtsogilearen 
alegazioak aintzat hartu baitziren. Beraz, bidegabeko kobrantza bat baino ez 
dago denboraldi berean eta arrazoi beragatik.” 

 
Kontu beraren haritik, azken espediente horri dagokionez, kexagileak 2016ko 
apirilaren 7ko ebazpena aurkeztu du, honako hau adierazten duena: “(…) ondoriorik 
gabe utzi du Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren eta/edo Etxebizitza Gastuetarako 
Prestazio Osagarriaren behar ez bezala jasotako kopuruen erreklamazioa eta, 
ondorioz, jarduketak artxibatzea agindu du.” 
 
Hala ere, kexagileak Lanbideri zein erakunde honi azaldu dienez, kausa 
berberengatik bi prozedura egoteak, zenbateko horietako bakoitza itzultzeko 
beharraren arrazoiak adierazteko orduan zehaztasunik ezak eta, batez ere, 
berrikusitako daten arteko inkongruentziak desorientazioa eta nahastea eragin 
dizkiote. 
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Hori dela eta, Arartekoak berriz azpimarratu nahi du herritarrei informazio laburra 
eta argia eman behar zaiela administrazioarekiko harremanetan, are gehiago, 
jokoan diru-sarrerak bermatzeko errenta eta/edo etxebizitzarako prestazio osagarria 
jasotzeko eskubidea bezalako eskubide subjektibo garrantzitsuak daudenean.  
 
3-. Kexagileak dagokion eskubide ekonomikoa baliatu ez duela ulertu du Lanbidek. 
Erabaki horren arrazoiak aztertzen hasiz gero, erakunde autonomoaren zuzendari 
nagusiaren idazkiak honako azalpen hau jasotzen du:  
 

“Gure ustez, zuzenbidez egokia da zenbateko horiek eskatzea, 
errekurtsogileak ez baitzuen bere eskubide ekonomikoak gauzatzeko 
baldintza bete, geroago azalduko dugunez. Beraz, ez zitzaion DSBE eman 
behar. 147/2010 Dekretuaren 51.1. artikuluak adierazten duenez, 
iraungipena eragin zuten kausak sortu eta hurrengo egunean iraungi behar 
zen. 
(…) 
Errekurtsogileak adierazi zuen ezin zuela mantenu-pentsioa eskatzeko 
betebeharra  bete, bere alabaren aita Saharako kanpamentuetan dagoelako. 
Dena den, horrek ez du DSBEaren titularra betebeharra betetzetik 
salbuesten; izan ere, hori onartuko balitz, edozeinek esan lezake bere 
bikotekide ohia leku ezezagunen batean dagoela, eta betebehar horretatik 
libre geratu. 
(…) 
Hala ere, kasu honetan, epaitegiak pentsioa eskatzea ezinezkoa dela 
erabakitzen badu ere, auzia ez da amaitzen. 2013ko uztailaren 23an, 
Gasteizko Lehen Auzialdiko 4. Epaitegiak, 223/2013 Dekretuan, kasua 
artxibatu zuen, auzijartzaileak ez baitzuen  eman eskatu zitzaion 
dokumentazioa; epaitegiak atzera egin zuela jo zuen. 
2014ko urtarrilaren 9an, mantenu-pentsioari buruzko demanda jarri zuen 
errekurtsogileak. 2015eko urtarrilaren 26an, Gasteizko Lehen Auzialdiko 8. 
Epaitegiak 32/2015 epaia eman zuen jarduketak behin betiko artxibatzeko, 
errekurtsogilearen alaba adinez nagusia baitzen. 
Alde batetik, auzi-jartzaileak ez zuen errekurtsorik jarri epai horren aurka; 
hau da, demanda jarri zuenetik alaba adinez nagusia izan arte igarotako  
aldiari zegozkion zenbatekoak eska zitzakeen. Beste batetik, alaba adinez 
nagusia izan arren, amaren mendean dago ekonomikoki, eta, hortaz, 
mantenu-pentsioa eska zezakeen. 
Azkenik, amari leporatu ahal zaio azken prozesu judizial hori gurasoen eta 
seme-alaben arteko neurririk ezarri gabe amaitzea; izan ere, 2013ko lehen 
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prozedurarekin jarraitu izan balu, neurri horiek zehaztuko liratekeen eta 
mantenu-pentsioa eskatzeko aukera izango zukeen.” 

 
Bestalde, erakunde honek helarazitako gogoetei erantzunez, Lanbideren irizpideari 
buruz, Espainiako auzitegien eskumenari lotuta, erakunde autonomoaren zuzendari 
nagusiaren txostenak honako hau dio: 

 
“Lanbideren irizpideek diote Espainiako auzitegiek ez dutela kasu hauek 
ebazteko eskumenik, baina hori ez da zuzena, ondoren azalduko dugunez. 
Edonola ere, ez dugu ahaztu behar esaldiak honela jarraitzen duela: ‘baina 
epaitegiak egiaztatu beharko du pentsioa eskatzea ezinezkoa dela’. 
(…) 
Bestalde, auzitegien eskumenari dagokionez, kasu honetan ez dute adierazi 
ez dutela eskumenik; izan ere, beste arrazoi batzuengatik amaitzen dituzte 
prozedurak. 
Gainera, Hagako Hitzarmeneko Mantenu Betebeharrei aplika dakiekeen 
Legeari buruzko Protokoloak 3. artikuluan adierazten duenez, 
mantenubetebeharrak zordunak ohiko bizilekua duen Estatuko legearen 
arabera arautuko dira; kasu honetan, Espainia da. Halaber, Botere 
Judizialaren Lege Organikoaren 22.3. artikuluak hau ezartzen du: ‘eskumen 
hauek izango dituzte Espainiako epaitegi eta auzitegiek: gurasoen eta seme-
alaben harremanei dagozkienak, demanda egiteko unean semeak edo alabak 
Espainian duenean ohiko bizilekua eta demandatzailea espainiarra denean 
edo ohiko bizilekua Espainian duenean.’”  

 
4-. Eskakizun horren azpian dagoen ideia prestaziorako eskubidea eratzeko orduan 
erabilitakoa da. Izan ere, 18/2008 Legearen 13. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, 
prestazioa “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”. 
 
Aztertzen ari garen kasuan, kexagileak doako justizia lehen aldiz eskatu zuen 
egunetik, 2012ko otsailean, adingabea adinez nagusi bihurtu zen egunera arte 
(2014ko apirilaren 10a) jasotako zenbatekoak itzuli behar dituela erabaki du 
Lanbidek. Azaltzen den arrazoia hauxe da: epai irmo baten bidez ezarritako 
mantenu-pentsioa ordaintzen ez denez, ez da era eraginkorrean eskatu eskubide 
hori betearaztea.  
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Arartekoaren iritziz, eskubide ekonomikoa baliatzeari buruzko baldintzak eta 
betebeharrak jokabide zehatz bat eskatzen die pertsonei, hala ere, araudiak ez du 
zehatz-mehatz azaltzen jokabide hori edo akzio judizial hori. Hori dela eta, 
kexagilearen jokabidea aztertu behar da, eta gero, erabaki behar da ea esan 
daitekeen eskubide ekonomiko guztiak baliatu dituela. 
 
Ildo horretan, maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 31.2 artikuluak, eskubidea 
aitortzeko eskabideak izapidetzea aipatzen du hasieran; hala ere, bigarren idatz-
zatian, ezkontzako bizikidetza, edo horren baliokidea, eten egin dela egiaztatzen 
den kasuetan, eskubidearen titularrek mantenu-eskubidea baliatzeko betebeharra 
dutela dio. 
 
Aurreikuspen horren babespean, Lanbidek beti eskatzen du mantenu-pentsioari 
buruzko epaia betearaztea, baita aztertzen ari garena bezalako kasuetan ere, 
ezkontide ohia beste herrialde batean dagoenean edo non dagoen jakiterik ez 
dagoenean.  
 
Zentzu horretan, Lanbideren txostenean adierazitakoa ikusita, neurriak 
betearazteko prozedura horietako lehenengoa artxibatu egin zen, auzi-jartzaileak ez 
baitzituen aurkeztu eskatutako dokumentu batzuk.  
 
Kexagileak berriz eskatu zuen neurriak betearaztea, 2014ko urtarrilaren 9an, 
Arabako Probintzia Auzitegian (Gasteizen) aurkeztu zuen salaketaren bidez. 
Prozesu berri horren ondorioz, jarduketak behin betiko artxibatu ziren, Gasteizko 
Lehen Auzialdiko 8. zenbakiko Epaitegiak ulertu baitzuen errekurtsogilearen alaba 
adin-nagusitasunera heldu zela.  
 
Informazio-idazkian, Lanbidek adierazi du kexagilearen esku zegoela auto horren 
aurka errekurtsoa jartzea eta, salaketa aurkeztu zenetik adin-nagusitasunera heldu 
arte, baita 18 urte bete ondoren ere, ekonomiaren aldetik amaren menpe egonez 
gero, igarotako denbora dela eta, bere alabari legokiokeena eskatzea.  
 
5-. Eskakizun hori, Arartekoaren iritziz, oso interpretazio zabala da, Diru Sarrerak 
Bermatzeko Errentari buruzko 147/2010 Dekretuaren 12. artikulua kontuan hartzen 
bada: “12. b) Titularrari edo bizikidetza-unitateko edozein kideri legokiokeen 
eskubide edo prestazio ekonomiko oro baliatzea, prestazioak irauten duen aldi 
osoan.” 
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Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien 3. zenbakiko Epaitegiak dagoeneko 
eman du bere iritzia Lanbideren irizpide horren inguruan, abenduaren 18ko 
252/2014 Epaian, honako hau adierazita: 
 

“Es cierto 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 recurrente 
representa dicha misión, algo difícil, o casi imposible, pues se alega que el 
sujeto XXX, se encuentra en paradero desconocido (…) En definitiva, no 
apreciamos que la causa invocada para denegarle la renta sea de recibo y 
ello porque se le exige el cumplimiento de una obligación casi imposible.” 

 
Estatuko lurraldean ez dagoen pertsona batek neurriak bete ditzan eskatzea berez 
zaila da, eta gainera, prestazioen titularrak azpimarratu du adingabearen aita 
Mendebaldeko Saharako kanpamentuetan (Tinduf, Arjelia) dagoela. Hortaz, bere 
ustez, argi zegoen ezin izango zuela bere alabaren mantenu-pentsioa ordaindu, 
“bere egoera, beste errefuxiatuen bezala, bizirauteko baliabiderik eza baita, 
laguntza humanitarioari esker bizi dira eta”.  
 
Hori dela eta, Arartekoaren iritziz, Lanbidek aitzat hartu beharko lituzke kexagileak 
aipatutako zailtasunak, azken batean, kexagilearen erantzukizunekoak ez diren 
arrazoiek oztopatu baitute bere bi seme-alaba adingabeen mantenu-pentsioa aitortu 
duen neurria betearaztea. Horrekin bat, azpimarratzen da uneoro kontuan izan 
behar direla Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren helburuak; izan ere, 
18/2008 Legeak berak, lehenengo artikuluan ezartzen du babes-sistemaren xedeak 
honako hauek direla: “(…) herritar izateak dakartzan eskubide sozialak benetan 
baliatzeko orduan behar beste baliabide pertsonal, sozial edo ekonomiko ez dutenei 
laguntzeko, bai bazterkeria-arriskuari aurre egiten, bai bazterkeria pertsonala, 
soziala eta laborala arintzen, bai gizarteratzea errazten”. 
 
6-. Azaldutako guztiaren ondorioz, erakunde honen iritziz, kexagileak 2012ko 
otsailetik 2014ko apirilera jaso zituen zenbateko guztiak erreklamatzea 
neurrigabekeria da eta eskubide ekonomiko guztiak baliatzeari buruzko baldintzaren 
eta betebeharraren gehiegizko interpretazioa dakar.  
 
Ildo horretan, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko legearen 4. 
artikulua aipa daiteke, hitzez hitz, hauxe diona: “Las Administraciones Públicas 
que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que 
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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 actuación 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”. 
 
Arartekoaren iritziz, aitzat hartu behar dira kasu honetan dauden inguruabar 
bereziak: kexagileak bere esku zegoena (zentzuzkoa) egin du alabaren mantenu-
pentsiorako eskubidea aitortzea lortzeko; aita Mendebaldeko Saharako 
kanpamentuetan dago, gatazkan dagoen lurraldean, Nazio Batuen agindupean, 
MINURSO Mendebaldeko Saharan Erreferenduma Antolatzeko Nazio Batuen 
Misioko lurraldean, alegia1. Interesdunak berak azaldu duenez, jakina da 
kanpamentu horietan jarduera ekonomikorik ez dagoenez, diru-sarrera bakarrak 
laguntza humanitariotik datozela.  
 
Horregatik guztiagatik, eta otsailaren 27ko 3/1985 Legeak –erakunde hau sortu 
eta arautzekoak– 11.b) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, honako iradokizun 
hau eman nahi diogu sail horri: 
 
 

Gomendioa 
 
 
Lanbidek berriz azter dezan bere ebazpena, kexagileari 16.739,46 euro itzultzeko 
eskatzen duena eta aintzat har ditzan Arartekoak Diagnostiko-txostena, Lanbidek 
diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren 
prestazioak hobeto kudeatzeko proposamenak jasotzen dituena izenburuko 
txostenean helarazi dituen gomendioak, besteak beste, honako hau: “Eskubidearen 
titularrari eskatu ahal zaion ardura haztatzea, eduki ekonomikoko eskubideak ez 
baliatzeagatik prestazioa etetea edo iraungitzea eragin dezakeen edozein erabaki 
hartu aurretik”. 
 

                                         
1 http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/minurso/  
Esteka 2017ko maiatzaren 22an begiratu da 


