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Aurrekariak 
 

 
1. Hiritarrek Arartekoaren esku-hartzea eskatu dute, babes ofizialeko etxebizitza 

bat eskuratzeko zailtasuna ikusita. 
 

2. Kexagilea bere alaben zaintza partekatua duen emakume banandua da eta 
familiaren egoitza gisa izendatutako etxebizitzaren seihileko erabilera eta 
titulartasuna partekatzen ditu. Familiaren etxebizitza bere senar ohiak okupatzen 
duen aldietarako alokairuko babes ofizialeko etxebizitza bat behar duela adierazi 
du. 
 

3. Kexaren sustatzaileari ukatu egin zaio Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izena 
emateko aukera, etxebizitza baten titularra delako. Bere esanetan, bisitatu 
dituen herri administrazioek ez diote erantzun positiborik eman bere etxebizitza-
beharrizanari eta babes ofizialeko etxebizitzen esleipena arautzen duen araudian  
berea bezalako kasuak aurreikusten ez direla salatu du. Beren seme-alaben 
zaintza partekatua duten eta urtearen zati batean familiaren egoitzan egon 
daitezkeen arren gainerako aldian babestutako alokairu-etxebizitza bat behar 
duten bikote bereiziez ari da. 
 

4. Hiritarraren erreklamazioa aztertuta, lankidetza-eskaera bidali genion lehengo 
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailari eta kexagileak adierazitako kasua 
aztertzeko eskatu genion. Era berean, beren ondorengoen baterako zaintza 
duten bikote bereiziei alokairuko etxebizitza babestuaz gozatzeko aukera 
errazteko irtenbideak bilatzeko eskatu genion. 
 

5. Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak emandako erantzunean ez da eman kexaren 
sustatzaileak planteatzen duen bizitoki-arazorako irtenbiderik. Etxebizitza 
Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritzak igorritako txostenak honakoa 
dio: 

 
 

“2012ko Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren aginduaren, 

etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz 

araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei 

buruzkoaren, 9. artikuluan araudiak baimendutako etxebizitza-premiaren 

eskakizunaren salbuespenak zehaztuta daude. 
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Tamalez jakinarazi behar dizugu kasu hori ez dagoela jasota salbuespenen 

artean; halaber, adierazi behar dizugu salbuespena banantzeko, dibortziatzeko 

edo izatezko bikotea desegiteko prozesu baten ostean beste ezkontidearen 

familia-egoitza gisa epaiketa bidez izendatzearekin lotuta egon behar dela jo 

dugula, premiaren eskakizuna betetzeko salbuespenen beharrezko 

murrizketari dagokionez ager daitezkeen kasu kopurua oro har ebaluatu 

ondoren.”. 
 
6. Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak emandako erantzuna ikusita, bigarren 

lankidetza-eskaera egin genuen, kexagilearen eta txandaka etxebizitza 
babestua behar duten gainerako pertsona bereizi eta bananduen kasurako 
irtenbide-proposamen bat jasoz. Hala, proposamen hori aztertzeko eskatu 
genion sailari. 

 
7. Proposamenak, etxebizitza baten jabe diren pertsona berezi edo bananduei 

babes ofizialeko etxebizitza bat gozatzeko eta erabiltzeko aukera ematen diena 
salbuespenen interpretazio finalista eginik, eta ez baztertzailea, ez zuen aldeko 
erantzunik jaso eta Etxebizitza Plangintzaren eta Prozesu Eragileen 
Zuzendaritzak igorritako txosten berriak ia hitzez hitz adierazi zuen aurreko 
txostenean ezarritako ondorioa. 

 
Arartekoak planteatutako kasua ez dago jasota salbuespen horietan, eta 

honen bidez jakinarazi nahi dizugu, oro har baloratuta etxebizitza-premia 

betetzeko salbuespenen beharrezko murrizketari buruz plantea daitezkeen 

kasuen kopurua, kontuan hartu dela salbuespena lotu behar zaiola epai-

esleipenari beste ezkontidearen egoitza gisa, banantzeko edo dibortziatzeko 

edo izatezko bikotea amaitzeko prozesu baten ostean. 

 
Aurrekari horiek kontuan hartuta, egokia iruditu zaigu honako ebazpen hau egitea, 
gogoeta hauen arabera: 
 
 

Gogoetak 
 
1. Babes ofizialeko edozein etxebizitza eskuratzeko eskatutako oinarrizko arau-

baldintzetako bat "etxebizitza-beharrizana edukitzea" da. Etxebizitza-
beharrizanak lotura zuzena du bizikidetza-unitatea osatzen duten kideek 
etxebizitzarik ez dutela egiaztatzearekin, dela jabetzan, jabetza soilean, azalera-
eskubidean edo usufruktuan. 
 

2. Baldintza orokor horrek salbuespenak onartzen ditu etxebizitzaren gaineko 
eskumena duen sailburuaren agindu bidez. Gaur egun salbuespen horiek Babes 
Ofizialeko Etxebizitzak eta Araubide Autonomikoko Hornidura Ostatuak 

                                        
1 Babes ofizialeko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitza eta lurzoruaren gaineko 
finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuko 16. artikulua eta hurrengoak. 
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esleitzeko prozedurari eta etxebizitza-eskatzaileen erregistroari buruzko 2012ko 
urriaren 15eko Aginduko 9. artikuluan arautzen dira2.  
 
Bere ohiko edo etengabeko etxebizitza denaren edo izan denaren jabea 
etxebizitza babestuko esleipendun izateko aukera ematen duten inguruabarren 
artean sartzen da pertsona titularraren etxebizitza "judizialki esleitzen denean 

beste ezkontidearen familia-egoitza gisa, banaketa edo bereizketako prozesu 

baten ondoren edo izatezko bikoteak eteten direnean”. 
 

3. Ondorioz, arauaren arabera bikotekideek edo ezkontideek harremana hausten 
duten prozesuetan, familia-etxebizitza esleituta ez daukan ezkontide jabekideak 
etxebizitza-beharrizana egiaztatuta dauka, eta, beraz, Etxebizitza Eskatzaileen 
Erregistroan izena eman dezake. Hau da, egokia bada, babes ofizialeko 
etxebizitza baten onuradun izan daiteke.  
 
Kexaren sustatzaileak bere senar ohiarekiko adostasunez sinatu zuen hitzarmen 
bat, beraien bereizketaren ondorioak arautuz. Bertan, alaba adingabeen zaintza 
bien artean egingo dela adierazten da eta familia-egoitzaren erabilerari buruz 
honako aurreikuspena ezartzen da: 
 

 
“Ambos cónyuges han acordado proceder en este momento a la 

determinación expresa de la atribución de uso y disfrute del inmueble que ha 

sido último domicilio conyugal, sito en……., correspondiéndole de manera 

alternativa por semestres a cada uno de los cónyuges, y en el que seguirán 

residiendo con las hijas menores”. 

 
Familia-etxebizitzaren erabilera txandaka esleitzean, alabak zaintzeko aldiekin 
bat eginez, urtean sei hilabetez kexagilearen senar ohiari dagokio judizialki 
kexagilearen eta bere jabetzako etxebizitza, familia-egoitza gisa, eta, ondorioz, 
kexagileak aldi horretan bete egiten ditu babes ofizialeko etxebizitza batez 
gozatzeko 2012ko urriaren 15eko Aginduko 9. artikuluan ezartzen diren 
baldintzak. 

 
Era berean, ezkontide ohiak ere legez eskatutako etxebizitza-beharrizanaren 
baldintza betetzen du bere jabetzako familia-etxebizitzaren erabilera kexagileari 
dagokion seihilekoan zehar. 
 
Hau da, gure ustez, arauaren xedea errespetatzen duen eta bereizketa edo 
banaketa kasuetan etxebizitza-faltaren baldintzarako salbuespenak arautzen 
dituen interpretazioak etxebizitza babestua txandaka erabiltzeko aukera eman 

                                        
2 2013ko urtarrilaren 2ra arte salbuespen horiek Etxebizitza eta Gizarte Gaietako 
sailburuaren etxebizitza-beharrizaneko inguruabarrei buruzko 2008ko apirilaren 16ko 
Aginduan arautzen ziren. 
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beharko lieke judizialki familia-etxebizitzaren aldizkako gozamena esleituta 
duten pertsona bereizi edo banatuei. 

 
4. Kexagileak Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan sartzeko egindako eskaera 

ukatzean Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak egin duen interpretazio 
mugatzailea, dirudienez, duela urte batzuk arte ematen ziren kasuetarako soilik 
pentsatuta dago, hau da, familia-egoitzaren erabilera ezkontideetako bati 
esleitzen zitzaionerako, harreman horretatik jaiotako seme-alaben zaintza ere 
ezkontideetako bakarrari esleitzen zitzaion bezala. 
 
Gaur egun, hala ere, geroz eta maizago ikusten dira bereizitako edo banatutako 
bikotekideek beren seme-alaba komunen zaintza partekatua dutela ezartzen 
duten ebazpen judizialak, eta, neurri horretan, etxebizitza komuna erabiltzen 
dute txandaka, epailearen ustez erabaki horrek biei ematen baitie aukera beren 
seme-alabekiko betebeharrak bete eta eskubideez baliatzeko, azken 
horientzako ahalik eta onura gehien bilatuz. 
 

5. Hori guztia dela eta, Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailari eskatu diogu 
etxebizitza babestuen esleipena arautzen duen egungo legediaren interpretazio 
berri bat egin dezala, egungo garaien araberakoa, zaintza partekatua duten eta 
familia-egoitza txandaka erabiltzen duten bikotekideek babes ofizialeko 
etxebizitza bat eskuratzeko aukera izan dezaten erabilera hori beste 
bikotekideari dagokion aldietan. 
 
Hala egin ezean, bereizi edo banandu ondoren beren ondorengoen zaintza 
partekatua eta, beraz, familia-egoitzaren erabilera partekatua duten bikotekide 
eta ezkontideei etxebizitza babestuaz gozatzeko orduan tratu diskriminatzailea 
ematen zaiela ulertzen dugu. 
 

6. Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak kexagilearen etxebizitza-beharrizanari 
irtenbidea bilatzeko emandako etengabeko ezezkoek ez dute erabaki hori 
justifikatzen duten argudio sendorik eman eta, era berean, ez da azaldu 
zeintzuk diren kexagileak edo bere senar ohiak Etxebizitza Eskatzaileen 
Erregistroan izena emateko eragozpen formalak, beren bereizketaren ondoreak 
arautzen dituen hitzarmenean ezarritakoaren arabera sei hilabetez familia-
egoitza utzi behar dutenean etxebizitza babestu bakarraren erabilera partekatua 
erabili ahal izateari dagokionez. 
 

7. Sailak emandako azken bi txostenetatik ondorioztatu daitekeenez, kexagilearen 
asmoaren aldeko interpretazioa eta erakunde honen proposamena onartzeko 
ukapenaren oinarri bakarra planteatu litezkeen horrelako kasuak gutxi eta urriak 
izatea da (“ager daitezkeen kasu kopurua oro har ebaluatu ondoren”). Hala ere, 
gure ustez, tratu-berdintasunaren printzipioa eta berau urratzen duen edozein 
jardueraren debekua aplikatuz, jarduera diskriminatzaile posible bakar bat 
antzemanez gero herri administrazio eskudunaren erantzun egoki bat jaso 
beharko litzateke beti, edonolako diskriminazioa gainditzeko. 
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8. Azkenik, Arartekoak azken urteetan hainbat aldiz egin du bereizitako 

bikotekideen seme-alaben zaintzan gurasoen erantzukizun partekatua sustatzen 
duten neurrien alde, eta, zehazki, botere publikoei eskatu die beharrezko 
legedi-aldaketak egin ditzatela bereizketa eta banaketa kasuetan aukerarik 
gomendagarriena seme-alaba komunen zaintza bi gurasoen artekoa izan dadin, 
erantzukizun partekatuan, edonola ere adingabeen lehentasunezko interesa 
zainduz. 
 
Kexa sustatu duen andrearen kasua ezkontza-harremana hautsi ondoren alaben 
zaintzan erantzukizun partekatua hartu duten pertsonen adibide bat da eta 
aukera hori normaltasunez gara dadin herri administrazioen jarduera proaktiboa 
behar da. Horregatik, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak ere jarduera 
positiboren bat gauzatu beharko luke kexagileari eta babes ofizialeko 
etxebizitza bat behar duten eta berau txandaka erabiltzeko prest dauden 
pertsona bereizi edo bananduei etxebizitza-aukera bat emateko. 
 

Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 
-erakunde hau sortu eta arautzekoak- 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 
 
 

GOMENDIOA 
 
 
- Beharrezko neurriak har ditzala beren ondorengoen zaintza partekatua duten 
pertsona bereizi edo bananduek alokairu-araubideko babes ofizialeko etxebizitza bat 
txandaka gozatzeko aukera izan dezaten. 
 

                                        
3 - Arartekoaren ekimena, Kode Zibila gurasoen erantzukizun partekatuaren arabera 
aldatzeko (2010. urtea). 
- Arartekoaren 1/2010 gomendio orokorra, urriaren 15ekoa. Gurasoen erantzukizun 
partekatua banandutako bikoteetan: botere publikoen eginkizuna. 
- Arartekoaren agerraldia Eusko Jaurlaritzako Erakunde, Segurtasun eta Justizia Batzordean 
(2013. urtea). 
 


