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Arartekoaren 2016R-154-15 Ebazpena, 2016ko urtarrilaren 27koa. Horren bidez, 
Enplegu eta Gizarte Politika Sailari gomendatu zaio azter dezala diru-sarrerak 
bermatzeko errentarako eskubidea ez berritzeagatiko iraungitzea eta efekturik gabe 
utz dezala 16.195 euroko erreklamazioa, ez baitira bidegabeak izan diru-sarrerak 
bermatzeko errenta gisa jasotako zenbatekoak. 

 
 

Aurrekariak 
 

Urtarrilaren 16an (…) andreak abiarazitako kexa izapidetzea onartu genuen. 
Diru-sarrerak bermatzeko errentarako eskubidea iraungi ziotelako jarri zuen 
kexa. Lanbideren 2014ko abenduaren 20ko ebazpenez egin zen iraungitzea, eta 
honakoa zuen arrazoiketa: kexagileak ez zuela eskubide ekonomiko bat baliarazi, 
horren bikotekideak ez zuelako, emaztearengandik dibortziatzeko xedez, doako 
justizia eskatzeko izapideekin jarraitu. Hogeita bi urte ziren harremana galdu 
zutela. Iraungitzearekin batera, bidegabe jasotako zenbatekoengatik 16.195 
euroko zorra sortu ahal izan zuela jakinarazi zioten kexagileari. 
 
Kexagileak adierazi zuen bikotekidearekin bizi dela hura bere emaztearengandik 
izatez banandu zenetik, eta familia-unitatea osatu dutela, beranduago elkarrekin 
eduki dituzten hiru seme-alabekin batera. 
 
Kexagileak emandako informazioaren arabera, 2012ko uztailaren 20an jakinarazi 
zion Lanbidek kexagilearen bikotekideari ezkontzaren bidez berari lotutako 
pertsonarengandik dibortziatu behar zuela, 18/2008 Legearen 9.1.c) artikuluko 
betekizuna bete ahal izateko, bizikidetza-unitatearen definizioari begira: 
“Etxebizitza edo bizitoki batean bakarrik bizi direnak; sailkapen horretatik 
kanpo geratuko dira, bakarrik bizi arren, ezkontzaren edo antzeko harreman 
iraunkor baten bidez beste bati lotuta daudenak, non eta ez dabiltzan 
banantzeko edo dibortziatzeko izapideak egiten edo non eta ez den 
erregelamendu bidez zehaztuko den bestelako salbuespenezko egoerarik 
gertatzen. 
 
2014ko maiatzean hasi zituen kexagilearen bikotekideak doako justizia 
eskatzeko izapideak. Azkenean, Madrilgo Lehen Auzialdiko (…). Epaitegiak 
onartu zuen dibortzio-eskaera izapidetzea, urte hartako irailaren 17an. 
 
Gerora, azaroan, Lanbideren urriaren 23ko idazkia jaso zuen kexagileak. Horren 
bidez, diru-sarrerak bermatzeko errenta iraungitzeko prozeduraren hasieraren 
berri eman zioten, ez zuelako Titularrari edo bizikidetza-unitateko edozein kideri 
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legokiokeen eskubide edo prestazio ekonomiko oro baliatzea prestazioak irauten 
duen aldi osoan. Datuak ezkutatzea.(sic) 
 
Kexagilea ez zegoen arrazoiketarekin ados, izan ere, Lanbide iraungitzeari 
ekiteko izapideak egiten hasi baino lehenago (urriko jakinarazpena) egin ziren 
doako justizia eskatzeko izapideak eta dibortzio-eskaera izapidetzeko onarpena. 
Bada, arrazoibideak aurkeztu zituen, ildo horretan, eta adierazi zuen, gainera, 
doako justizia eskatzeko izapidea denboran luzatzen ari zela, Madrilen eskatzen 
ari zirelako. 
 
Lanbidek atzera bota zituen arrazoibide horiek, eta diru-sarrerak bermatzeko 
errenta iraungitzeari ekin zion, xede horretarako idatzitako abenduaren 20ko 
ebazpenaren bidez, adierazi den bezala. 
Horregatik, 2015eko urtarrilaren 30ean, Arartekoak idazki bat bidali zion 
Lanbideri. Bertan, espedientean gehien nabarmendutako hiru alderdiei buruzko 
informazioa eskatu genion, hau da: 
 

 Kexagilearen bikotekideak dibortziorako izapideak has zitzan ezarritako 
epea. 
 

 Lanbidek nola baloratu zuen aipatu izapideak iraungitzeko prozeduraren 
hasiera jakinarazi baino lehen hasi izana. 

 
 Kexagilea eta horren bikotekidea izatezko bikoteen erregistroan 

inskribatuta dauden, eta nola baloratzen duen Lanbidek egitate hori, 
bizikidetza-unitateko datuak ezkutatzeari dagokionez, iraungitzeko 
ebazpenean aipatu bezala. 

Erantzun gabeziaren aurrean, errekerimendu bat igorri zitzaion Lanbideri 
2015eko martxoaren 17an. Bertan, herri-administrazioek Arartekoak egindako 
informazio-eskaerei epean erantzuteko duten betebeharra gogorarazi zitzaion.  
Maiatzaren 4an, Lanbidek igorritako erantzun-idazkia sartu zen gure erregistrora. 
Honela laburtuko genuke gure informazio-eskaerari emandako erantzunaren 
edukia: 
 
 Ez zen eperik ezarri dibortziorako izapideak hasteari dagokionez. Zehazki, 

hau jakinarazi digute: “Ia bi urte igaro dira konpromiso-adierazpen hori 
egin zuen egunetik, 2012/07/20tik, izapide horiei ekiten dien egunera 
bitartean, eta Lanbidek uste du epe hori ez dela arrazoizkoa. Izapide 
horiek, edo gutxienez, ofiziozko abokatu baten eskaera, egoeraten berri 
izan ondoren abiarazi behar ziren” 
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 Hain zuzen ere, dibortzioa eskatzeko izapideak 2014ko ekainaren 21ean 

hasi zirela adierazi dute, Madrilen doako justizia eskatzearekin batera. 
Ondorioz, zera ulertu du Lanbidek: 2012/07/20an izapide horiei ekin 
behar diela jakiten duenetik 2014ko ekainera bitartean (hori da jasota 
daukagun lehen data), “ ez duela ezer ere egin” baldintza edo eskakizun 
hori betetzeko, eta, ondorioz, ez zegokiela DBE kobratzea 2012/08/1etik 
aurrera gutxienez 

 
 Ez dirudi kexagilea eta horren bikotekidea izatezko bikoteen inolako 

erregistrotan inskribatuta daudenik. Hala ere, harreman hori badela 
baieztatzeko zinpeko adierazpena dago. 

Kexagileari behar bezalako arreta eman ahal izateko informazioa osatu behar 
zela uste genuenez, bigarren idazkia igorri genion Lanbideri maiatzaren 20an. 
Horren bidez, zenbait gogoeta helarazi genizkion. Ebazpen honen gogoeten 
atalari dagokion zati nagusia osatzen dute gogoeta horiek, eta, batez ere, epea 
igarotzeari eta hori jakinarazteari buruzkoak dira, 30/1992 Legearen 76. 
artikuluaren xedeetarako, bai eta 16.195 euroko zorra sortu izanarekiko dugun 
kezkari buruzkoak ere. 
 
Erantzun gabeziaren aurrean, ekainaren 26an errekerimendu bat igorri zitzaion 
Lanbideri. Bertan, herri-administrazioek Arartekoak egindako informazio-eskaerei 
epean erantzuteko betebeharra dutela gogorarazi zitzaion. 
 
Lanbideren erantzuna abuztuaren 17an sartu zen gure erregistrora. 
Funtsean, Lanbidek jakinarazi du kexagilearen bikotekideak 2012ko uztailaren 
20an hartu zuela bere egoera formala egoera materialari egokitzeko 
konpromisoa, emaztearengandik dibortziatuz arrazoizko epetzat jotzen denaren 
barruan. Zera adierazi digute: “Bistakoa denez, berorren iddazkitik 
ondorioztatzen den bezala, ez zen berariazko eperik ezarri, baina maiatzaren 
25eko 147/2010 Dekretuko 5.1 eta 49. Artikuluen interpretzaio analogikoa 
eginik, Lanbidek ontzat ematen du urtebeteko epea, gutxienez izendapena 
eskatzeko. 
 
Informatu digute kexagileari ez zitzaiola zirkunstantzia horren berri eman, eta 
nahikotzat jo zela, dibortzio-eskaera izapidetzeko onartu ondoren, iraungitzeko 
prozeduraren hasierari buruzko jakinarazpena bidaltzea,  30/1992 Legearen 76. 
artikuluko agindua betetze aldera. Aurrerago mintzatuko gara horren gainean. 
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Era berean, kexagilearen bikotekidearen jarreraren kalifikazioari dagokionez, izan 
ere, ustez, ez du eskubide ekonomiko bat baliarazi, mantenu-pentsioa edo 
pentsio berdintzailea eskatzeko ustezko aukera egonik, zera jakinarazi digute:“ 
Adierazi behar da izaera ekonomikoko eskubide bat baliarazteak ez dituela soilik 
barnean hartzen esandako konpentsazio-eta/edo elikagai-pentsioak (azkeneko 
hau guztiz baztergarria, ez dutelako seme-alabarik elkarren artean), baizik eta 
haien ezkontza-loturaren araubide ekonomikoaren indarrez, errekurtso-
jartzailearen bikotekideak eskubidea izango lukeela esandako ezkontza-araubidea 
likidatzearen ondoriozko ehuneko jakin baterako. Esandako likidazioari dagokion 
saldoa erabil lezake errekurtso-jartzailearen bikotekideak bere oraingo bizikidetza-
unitatearen oinarrizko premiei aurre egiteko eta, nolanahi ere, diru-sarrera 
konputagarriak lirateke, abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 52. Artikuluak 
xedatuari jarraiki, non bizikidetza-unitateen baliabideen osoko konputua egiteko 
agintzen baita. Ondorioz, egiaztatuta geratzen da ez dela baliarazi abenduaren 
23ko 18/2008 Legearen 19.1 b) artikuluan aipatzen den eta maiatzaren 25eko 
147/2010 Dekretuko 12.1 b) artikuluarekin lotura duen izaera ekonomikoko 
eskubidea; hortaz, behar bezain justifikatuta dago prestazioa iraungitzea, 
aipatutako Dekretuaren 49 k) artikuluaren indarrez, gorago adierazitako 
obligazioa bete ez delako. 
 

 
Gogoetak 

 
Nahiz eta positiboki balioztatzen dugun Lanbidek 2012an diru-sarrerak 
bermatzeko errentarako eskubidea berritzea onartu izana, kexagilearen 
bikotekidea beste pertsona batekin ezkonduta egonik, eta dibortziatzeko 
baldintzapean, hogei urte baino gehiago baitaramatzate bananduta eta hiru 
seme-alaba baitauzka kexagilearekin, era berean uste dugu izapide horiek 
amaitzeko eperik eman eta jakinarazi ez izanak, praktikan, kexagileak diru-
sarrerak bermatzeko errentarako eskubidea babesteko dituen bermeak 
murriztea ekarri duela. 
 
Lanbidek jakinarazi duenez, 2012an eskubidea berritu zuenetik 2014an 
iraungitzea amaitu zen arte, kexagilearen bikotekideak astia izan zuen doako 
justizia eskatzeko eta banantzeko zein dibortziatzeko izapideak hasteko 
horrela. Horrelaxe ageri da 2014ko abenduaren 20ko iraungitzeko 
ebazpenaren testuan, honako betebeharra bete ez izana baitauka arrazoitzat: 
“…titularrari (…) legokiokeen eskubide edo prestazio ekonomiko oro (…) 
baliatzea”. 
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Hurrengo arrazoiengatik, ezin gaitezke ados egon ez arrazoi horrekin, ez 
horren kausarekin: 

 
1. Kausari dagokionez, Lanbidek ebazpenean baieztatu duenaren 

kontrara, baina Arartekoari bidalitako idazkian adierazi duen bezala, 
kexagilearen bikotekideak dibortziatzeko izapideak hasi zituen, 
Lanbidek horretarako eperik ezarri gabe. Lanbidek informatu duenez, 
ofiziozko abokatua esleitu zioten 2014ko ekainean, eta irailean 
aurkeztu zuen dibortzio-eskaera. 
 
Bere idazkian, adierazi dugun bezala, zera jakinarazi digu: “Ia bi urte 
igaro dira konpromiso-adierazpen hori egin zuen egunetik, 
2015/07/20tik, izapide horieri ekiten dien egunera bitartean, eta 
Lanbidek uste du epe hori ez dela arrazoizkoa.  
 
Gure ustez, Lanbidek eperik ezarri ez bazuen baldintza hori bete 
zezan, ezin dezake balioetsi kexagilearen bikotekideak "ezer egin ez 
duela" 2012tik, Arartekoari bidalitako idazkian adierazi duen bezala. 
Era berean, espedientearen puntu bakar batetik ere ezin daiteke 
informaziorik atera konpromisoa betetzeko "arrazoizko epea" zer izan 
daitekeen jakiteko. 
 
Gure ustean, Lanbidek entzuteko izapiderako deitu beharko zukeen 
kexagilea, bere bikotekidearen dibortziorako izapideak egiten hasteko 
konpromisoa eragingarri egiteko xedez, horretarako epea ezarriz. 
 
Beraz, ezin daiteke pentsatu dibortziorako izapideak hasteko 
konpromisoa denboraz kanpo bete denik, ez baitzen inolako mugarik 
zein eperik ezarri. 
 

2. Edonola ere, gogorarazi beharra dago, izapide hori betetzeko epea jarri 
izan balitz ere, epearen iraungitzea ez zatekeela automatikoki 
gertatuko, hau da, epearen iraungitze horrek efektua eduki zezan 
beharrezkoa izango zatekeela Lanbideren adierazpena egotea. Halaxe 
ezarri du 30/1992 Legearen 76.3. artikuluak: “(.  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” 
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Modu horretara, gure ikuspuntutik, dokumentua aurkezteko beharra 
zegoela ohartarazi izan balio Lanbidek kexagileari, eta horretarako 
epea jarri, dokumentazioa epez kanpo aurkeztuta ere, Lanbidek aipatu 
epearen iraungitzea adierazi izan ez balu, izapidea baliozkoa izango 
zatekeen.  
 
Ondorioz, iruditzen zaigu ez dela onargarria kexagileak bere 
betebeharra epe barruan bete ez duela balioestea Lanbidek, eperik 
adierazi ez denean, konpromisoa betetzeko beharra gogorarazteko 
entzuteko izapidea bidali ez denean, eta inongo eperik iraungi denik 
adierazi ez denean. 
 

3. Beste alde batetik, arrazoiari dagokionez, eskubide ekonomiko bat 
baliarazteko betebeharra ez betetzearekin lotu du egitate hori 
Lanbidek. 
 
Ez dakigu zein arrazoirengatik balioetsi den kontua horrela, izan ere, 
dibortziatzeak berak ez du zertan inolako eskubide ekonomikorik 
baliaraztea ekarri; are gehiago esku artean dugun kasuan, eta 
daukagun informazioaren arabera, hogei urtetik gora igaro baitira 
bikotekideak emaztea ikusi ez duela, eta hiru seme-alaba baititu 
kexagilearekin. Hortaz, mantenu-pentsioa edo pentsio berdintzailea 
jasotzeko aukera, berez, baztertu egin beharko genuke. 
 
Irabazpidezko ondasunen balizko banaketari dagokionez, hau da, 
Lanbidek arrazoi hori aplikatzeko kausatzat adierazi duen horri 
dagokionez, Lanbidek onartu egin du ez dakiela ondasun horietarako 
eskubiderik ote dagoen. Beraz, eskubide horri berariazko ezezkorik 
eman ezean, kausarik ez dagoela uste dugu. 
 
Horrenbestez, ulertu dugunaren arabera, ba ote den ere ez dakien 
eskubide ekonomikoari uko egin zaiola balioetsi du Lanbidek, eta, gure 
iritziz, hori ez da onargarria. 
 

4. Lanbideren jokaera horren ondorioen gaineko kezka erakutsi behar 
dugu, izan ere, iraungitzeak diru-sarrerak bermatzeko errenta azken 
aldiz berritu zenetik (2012ko uztailetik) omen dituenez efektuak, 
16.195 euroko zorra sortu dela jakinarazi dio Lanbidek kexagileari, 
hots, eskubidea berritu zen dataren hurrengo hiletik jasotako 
zenbatekoei dagokiena, hau da, 2012ko abuztutik aurrerakoa. 
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Gorago adierazi dugun bezala, Lanbideren hasierako jokaera ondo 
baloratu dugu: kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko errentarako 
eskubidea aitortu zuen, bikotekidea beste batekin ezkonduta egon 
arren. Uste dugu positibo baloratu zutela bananduta hogei urte 
eramatea eta kexagilearekin hiru seme-alaba edukitzea, eta horregatik 
jokatu zutela horrela; izan ere, kexagilearekin bizi da emaztearekin 
bizitzeari utzi zionetik. 
 
Alabaina, iruditzen zaigu, Lanbideren geroko jardueren ondorioz, bere 
egunean kexagilearen bikotekidearen egoera pertsonalaren gainean 
egin zen balioespenak kalte izugarria eragin diola bizikidetza-unitate 
horri, ezin izango baitio aurre egin, gure ustez, behar besteko oinarri 
juridikorik ez duen hain zor handiari. 
 
Gainera, Lanbidek ez du zorra sortzeko jarraitu diren izapideen berri 
eman, 147/2010 Dekretuaren 38. artikuluak honakoa ezarri duela 
baino ez baitu adierazi: "diru-sarrerak bermatzeko errentarako 
eskubidea aitortuko da, emakida arrazoitu zuten kausek iraun 
bitartean eta aurreikusitako betebeharrak betetzen diren heinean". 
Idazkiak aurrera egin du, adieraziz Lanbiderentzat Behar bezala 
egiaztatuta gelditzen da errekurtso-jartzaileak ez zituela obligazioak 
betetzen, eta ez-betetze hori, gutxienez, 2012/08/01etik gertatzen 
zela, data horretatik kobratu baitzuen DBE, eta, beraz.egokia da egun 
hori ezartzea eraginen hasierako data gisa, bidegabeki jasotako 
kopuruak kontabilizatzeari begira; data hori kontuan hartuta, beraz, 
16.195 euro sortu dira guztira. 
 
Gure ikuspegitik, kexagilearen eskubidea iraungi izanaren efektuen 
atzeraeragin hori ez da  batere proportzionatua, bikotekidearen 
jokaerari dagokionez; izan ere, atzeraeraginezko efektuak dituen 
iraungitzea baita praktikan, eta, adierazi dugun bezala, oso egoera 
estuan utzi baitu bizikidetza-unitate hori. Lanbidek igorritako eta 
kexagileak emandako informaziotik ondorioztatu dugu ez dela ildo 
horretako ebazpenik egin, eta, beraz, erreklamazioa ez dela irmoa 
ulertu dugu. 
 

Nahiz eta pentsa daitekeen kexagilearen bikotekideak hartu zuen konpromisoa 
lehenago bete zitekeela, Lanbidek eperik ezarri ez izanak ezin ditzake hain ondorio 
txarrak eduki bizikidetza-unitatearentzat. 
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Gure ustez, bikote-unitate horren jardueretan asmo txarrik egon ez dela baloratu 
beharko luke Lanbidek. Gainera, horien egoera ez da hogei urtean aldatu, hiru 
seme-alaba eduki izanaren salbuespenarekin. 
 
Bidegabe jasotako zenbatekoak eskatzeari dagokionez, Arartekoaren 2015eko 
abenduaren 22ko 2015R-835-15 Ebazpenera joko dugu. Horren bidez, Enplegu eta 
Gizarte Politika Sailari gomendatu zaio, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari 
zehazki, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarri 
gisa bidegabe jasotako zenbatekoak eskatzean jardunbide jakin batzuk burutu 
ditzala. 
 
Gomendio horren arabera, prestazio ekonomikoak bidegabe jaso direla egiaztatzen 
duenean bakarrik izapidetu beharko lituzke Lanbidek bidegabeko prestazioak 
eskatzeko prozedurak. Hori egiaztatzeko, edo betekizunak galdu dira, edo aldaketa 
egon da zirkunstantzietan, eta jasotzea egokituko litzaiokeen zenbatekoa moldatzea 
ekarriko luke horrek.  
 
Lanbidek ez lituzke prestazioak eskatzeko prozedurak izapidetu beharko 
betebeharrak bete ez diren kasuetan, bizikidetza-unitateek diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren prestazioetarako onuradunak 
izateko betekizunak betetzen jarraitzen badute. Izan ere, kasu horietan ez da 
frogatzen zenbatekoak bidegabe jaso direnik, eta ondorio negatiboaren xede izan 
dira jada, prestazioa aldi batez eteten baita edo ezin izaten baita urtebetez eskatu.  
 
Azkenik, gure ustez, behin dibortzioari ekiteko izapideak hasita (gogora dezagun 
iraungitzeko prozedura hasi baino lehen hasi zirela), eta Lanbidek ez zuenez 
aurretiko inolako ohartarazpenik egin, ezin daiteke zalantzan jarri prestaziorako 
eskubidea aitortu zen unean hartu zen konpromisoa jada bete dela. 
 
Horregatik guztiarengatik, eta otsailaren 27ko 3/1985 Legeak -Ararteko erakundea 
sortu eta arautzekoak- 11.b) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, honako 
gomendioa luzatzen zaio Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politika Sailari: 
 
 

Gomendioa 
 
Berraztertu dezala kexagilearen diru-sarrerak bermatzeko errentaren iraungitzea, 
hau da, 2014ko abenduaren 20ko ebazpenaren bidezko iraungitzea. 
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Nolanahi ere, efekturik gabe utz dezala 16.195 euroko balizko zorra; izan ere, 
bizikidetza-unitateak errenta jasotzeko betekizunak betetzen dituenez, ez baitira 
bidegabeak izan diru-sarrerak bermatzeko errenta gisa jasotako zenbatekoak. 
 
 


