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Arartekoaren 2015R-2605-14 Ebazpena; 2015eko maiatzaren 14koa. Horren 
bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio espediente baten 
data atzera eraman dezan; alegia, Lanbidek eskatuta, kexagileak agiriak aurkeztu 
zituen egunera, eta ondoriorik gabe utz dezan diru-sarrerak bermatzeko errenta 
jasotzeko eskubidearen ukapena.

Aurrekariak

2014ko abenduaren 17an   (...)   sustatutako kexa bat izapidetzea onartu 
zen; bertan, Lanbidek emandako ebazpen batekiko desadostasuna agertzen zuen, 
diru-sarrerak bermatzeko errentaren eskaeran atzera egin zuela adierazten baitzen.

Kexagileak berari dagokion Lanbide bulegoan (Barakaldoko Beurko auzoan) 
aurkeztu zuen eskaera urte hartako ekainaren 27an.

18/2008 Legearen 62.2. artikuluak administrazioari mota horretako eskaerak 
ebazteko ematen dion epea igarota, bi hilabetekoa, kexagileak Lanbideren idazki 
bat jaso zuen etxean abuztuaren 28an; horren bidez informazio osagarria aurkeztea 
eskatu zitzaion, zenbait hilabetera arte berarekin bizi izan zen pertsonarekin 
ahaidetasunik ez zuela frogatzeko. Pertsona horrek eta kexagileak abizen bera 
dute, eta horren inguruko azalpenak eskatzen ziren; izan ere, familia loturarik 
egongo balitz, kexagileak beharbada ez lituzke 18/2008 Legearen 16b) artikuluan 
eta 147/2010 Dekretuaren 9.1 artikuluan ezarritako baldintzak beteko; izan ere, 
bizikidetza unitate beregaina osatu baldin bazuten, beharrezkoa baitzen urtebete 
igarotzea diru-sarrerak bermatzeko errenta eskatu ahal izateko.

Lanbidek, zehazki, bi pertsona horien aita eta aitonen agirien kopia bana eskatzen 
zuen, euren artean familia loturarik ez zegoela frogatzeko.

Kexagilea senegaldarra da, eta bere herrialdean abizen hori oso arrunta dela dio. 
Beharrezko agiriak lortzeko asmoz, Lanbidek eskatutako nortasun agirien kopia 
bana eskatu zion pisu-kide ohiari, senideak ez zirela frogatu ahal izateko.

Horren ostean, kexagilea pisu-kide ohiaren amarekin jarri zen harremanetan, 
Senegaleko herrixka batean bizi dena, familiaren agiriaren kopia bat bidal ziezaion. 

Ezin izan zituen agiriok Lanbidek emandako hamar eguneko epean lortu, eta, beraz, 
epez kanpo aurkeztu zituen. Horiek horrela, abuztuaren 28ko idazkia, zenbait agiri 
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aurkeztea eskatzen zuena, irailaren 5ean jakinarazi zioten, eta agiriok, aldiz, 
urriaren 2an aurkeztu zituen.

Aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarri ostean, otsailaren 17an Lanbidek atzera 
bota zuen errekurtsoa, ebazpeneko hirugarren oinarri juridikoan azaltzen den arrazoi 
hau emanez: “…sin que la alegación del recurrente en el sentido de que tuvo 
muchas dificultades para conseguirlo (el certificado), desvirtúe la resolución de 
archivo de solicitud, ya que ni especifica documentalmente qué tipo de dificultades 
fueron, ni tampoco justifica el haber solicitado la documentación requerida dentro 
del plazo y estar a la espera de conseguirla”..

Gogoetak

1. Gizarteratzeko eta diru-sarrerak bermatzeko 18/2008 Legearen 9.1b 
artikuluak zera xedatzen du: elkarrekin bizi diren pertsonak elkarren artean 
batuta daudenean laugarren mailarainoko odol-ahaidetasunaren edo bigarren 
mailarainoko ezkontza-ahaidetasunaren bidez, bizikidetza unitate bakarra 
osatu behar dutela diru-sarrerak bermatzeko errenta eskatu edo jasoko 
badute. Eta haietako batek familiaren etxea uzten badu, ezingo duela diru-
sarrerak bermatzeko errenta eskuratu etxez aldatu denetik urtebete 
igarotzen ez den arte, 18/2008 Legearen 16b) artikuluak eta 147/2010 
Dekretuaren 9.1 artikuluak xedatzen dutenarekin bat etorriz.

Horrek esan nahi du Lanbidek kexagilearen eta bere pisu-kide ohiaren 
abizenak bat zetozela ikusita, egiaztatu behar izan zuela bi pertsona horien 
artean ahaidetasun loturarik zegoen edo ez, eskaera aurkeztu baino urtebete 
lehenago bizikidetza unitate beregainik osatu ote zuten jakiteko, eta horrela, 
baldintzak betetzen ziren edo ez ebazteko.

Beraz, kexagilearen eta pisu-kide ohiaren artean familia loturarik zegoen edo 
ez frogatzeko, "aita eta aitonen datuak dituzten agiriak" aurkeztea 
beharrezkoa zela erabaki zuen Lanbidek, abuztuaren 28ko agiri-eskaeran 
adierazten den bezala; eta horiek horrela, kexagileari hamar eguneko epea 
eman zion agiriok aurkezteko, aipatu den moduan.

Senegalen pertsona ezezagunen agirien kopiak lortzeko izan zituen 
zailtasunen ondorioz kexagileak epez kanpo aurkeztu zituen agiriak, aipatu 
den moduan.
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2. Hauek dira epez kanpo aurkeztu ziren agiriak: kexagilearen aitaren 
Senegaleko NANaren kopia, kexagilearen pisu-kide ohiaren Senegaleko 
egoera zibilaren akta (gurasoen datu pertsonalak agertzen dira bertan), pisu-
kide ohiaren aitaren Senegaleko NANaren kopia, eta dagoeneko Lanbideren 
eskuetan zegoen kexagilearen Senegaleko NANa. Agiri horien arabera, 
kexagilearen eta pisu-kide ohiaren aitonek izen desberdinak dituzte, baina 
abizen bera. 

Beste estatuetan izapideak egiteak iraupen luzeagoa dakar beti, are gehiago 
Senegal moduko herrialdeetan, non administrazioaren antolamendua gurea 
ez bezalakoa den. Gogora dezagun, kexagileak dioenez, agiri batzuk 
Senegaleko herrixka batean bizi den pertsona bati eskatu behar izan 
zizkiola, eta horrek agiriak gure inguruan lortzea baino zailtasun handiagoak 
dakartza.

Jakin badakigu, printzipioz, Lanbidek eskatutako agiriak ez zirela inongo 
erakunde ofizialetan eskatu behar, kexagileak kontaktatu behar izan dituen 
pertsonen eskuetan baitzeuden, eta horrek, agian, prozesua bizkortu duela; 
hala ere, uste dugu, aipatu den bezala, hamar egun ez direla nahikoa 
beharrezko agiriak eskatu eta horiek Senegaleko herrixka batetik igortzeko.

3. Bestalde, atzera egin izanaren adierazpenari dagokionez, 30/1992 Legearen 
71. artikuluak zera xedatzen du: “prozedura hasteko eskabidean betetzen ez 
badira aurreko artikuluko baldintzak edo aplikagarri den berariazko legedian 
eskatutakoak, interesdunari eskakizuna egingo zaio hamar eguneko epean 
akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko. Era 
berean, jakinarazi egingo zaio, horrela egiten ez badu, eskaeran atzera egin 
duela ulertuko dela, horretarako ebazpena 42. artikuluan jasotako moduan 
eman ondoren”.

147/2010 Dekretuaren 30.3 artikuluak honako hau ezartzen du: eskaeran 
errakuntzak edo kontraesanak aurkitzen badira, edo eskaera osatu gabe 
baldin badago edo ez baditu dekretu honen 28. eta 29. artikuluetako 
baldintzak betetzen, espedientea osatzeko edo konpontzeko beharrezkotzat 
jotzen den beste edozein datu, agiri edo txosten eskatuko zaio eskatzaileari 
edo beste edozein erakunde edo entitate publiko edo pribaturi. Edonola ere, 
eskatzaileak hamar eguneko epea izango du eskaera eskatutako moduan 
konpontzeko edo osatzeko, eta ez badu hori egiten, "eskaeran atzera egin 
duela joko da, udalak2 aztergai den zirkunstantzia, izandako gertakariak eta 
aplikatzekoak diren arauak adierazten dituen ebazpen bat eman ondoren".



 4
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102

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

 

Zentzu horretan, eskaeran atzera egin zuela adierazteko arrazoirik egon 
bazegoen (hobe esanda, eskaera egiteko eskubidearen indargabetzea), 
eskatutako agiriak espedienterako erabakigarriak baitziren.

Hala ere, 30/1992 Legearen 76.3. artikuluak hau xedatzen du interesdunak 
eskatutako agiriak epe barruan aurkezten ez dituenean, eta alde batek 
eskatutako jardunak direnean, oraingoan bezalaxe: “aurreko paragrafoetan 
jasotakoa betetzen ez duten interesdunek izapidea betetzeko eskubidea 
galdu dutela jo daiteke; dena den, interesdunaren jarduna onartu egingo da 
eta lege-ondorioak izango ditu, epea amaitutzat jotzen duen ebazpena 
jakinarazten zaion egunean bertan edo lehenago egiten badu”.

Ebazpen hori azaroaren 26koa da, eta, beraz, kexagileak eskatutako agiriak 
aurkeztu ondoren egin zen, izan ere, azaroaren 2an aurkeztu baitzituen 
agiriak kexagileak; ondorioz, gure ustetan ezin da kexagileak eskaera 
egiteko eskubidea galdu duela jo.

Denboraren iraganak administrazio prozedurengan duen eraginaren 
berezitasun hori laburtua izan zen Auzitegi Gorenaren 1988ko martxoaren 
16ko epai batean; izan ere, 30/1992 Legearen aurrekoa den arren, oraindik 
ere jarraibide da alor horretan, araudiaren alderdi zehatz hori ez baita aldatu 
aurretiko APLri dagokionez. Zehazki, Hirugarren Oinarri Juridikoaren b) 
puntuan zera aipatzen du: “iraungipena ez da ematen denboraren igarotze 
automatikoagatik, baizik eta iraungipen hori adierazten duen egintzagatik; 
beraz, adierazpena egin aurretik dokumentuak aurkeztu baldin badira, ezin 
da iraungitzat jo eta funtsa ebatzi behar da”.

Kexagileak bere diru-sarrerak bermatzeko errentaren eskaeran atzera egin duela 
adierazi du Lanbidek, espedienterako erabakigarriak ziren agiriak, lortzen zailak 
zirenak, epez kanpo aurkeztu izanagatik. 18/2008 Legearen 62.2. artikuluak 
ezarritakoaren arabera Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errentaren eskaerak 
ebazteko duen epea bi hilabetekoa da, baina agirien eskaera epez kanpo helarazi 
zioten kexagileari. Eskaera horri epez kanpo eman zitzaion erantzuna, eta hilabete 
ondoren aurkeztutako dokumentazioaren bidez frogatu ahal izan zen kexagileak eta 
bere pisu-kide ohiak ez zutela inolako ahaidetasun loturarik. Hala ere, Lanbidek ez 
zuen epearen iraungipenaren gaineko inolako izapiderik egin azaroaren 26ra arte, 

2 147/2010 Dekretua ez dago egokituta 4/2011 Legeak (18/2008 Legea berriztatzekoa) egin dituen 
aldaketetara. Horregatik, udal edo foru erakundeei buruzko aipamen oro Lanbideren gaineko 
aipamentzat jo beharko da. 
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hau da, kexagileak agiriak epez kanpo (azaroaren 2an) aurkeztu eta gero egin ziren 
izapideak; ondorioz, 30/1992 Legearen 76.3. artikulua aplika daiteke, eta 
interesdunaren jardunak bidezko ondorioak izan beharko lituzke.

Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten diogu Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta 
Gizarte Politiketako Sailari, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak –erakunde hau sortu 
eta arautzekoak– 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera:

GOMENDIOA

Kexagileak diru-sarrerak bermatzeko errentaren eskaera bertan behera utzi duela 
dioen ebazpena ondoriorik gabe utz dadin eta espedientea atzera eraman dezan 
2014ko azaroaren 2an aurkeztutako agiriak aintzat har daitezen.


