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Arartekoaren 2022R-1162-20 Ebazpena, 2022ko maiatzaren 24koa. Horren bidez, 

Eusko Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Sailari gomendatzen zaio baliogabetu dezala 

kexaren sustatzailearen diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzako 

gastuetarako prestazio osagarriaren ordainketa kautelaz eteteko erabakia, 

Zuzenbidearen araberakoa ez delakoan. 

Aurrekariak 

1.- Arartekoak kexa bat izapidetzea onartu zuen. Kexa horretan, herritar batek 

desadostasuna agertu zuen diru-sarrerak bermatzeko errentaren (DBE) eta 

etxebizitzako prestazio osagarriaren (EPO) ordainketa etetearekin. 

Interesdunak azaldu zuenez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak (aurrerantzean, 

Lanbide) 2020ko otsailean eten egin zuen aipaturiko ordainketa, eta kexagileak ez 

zuen etete-ebazpenaren berri izan. 

2.- Hala eta guztiz ere, interesdunak aurkeztutako dokumentuen artean, 

entzunaldi-izapide bati lotutako errekerimendua zegoen, 2020ko otsailaren 

10ekoa. Errekerimendu horren bidez, interesdunari jakinarazi zitzaion DSBE eta 

EPO prestazioak jasotzeko eskubidea kautelaz etengo zitzaiola. Hona hemen 

kautelazko etenduraren arrazoia: “SARTUKO HITZORDURA EZ AURKEZTEA”. 

Horri dagokionez, interesdunak aurkaratu zuen ez ziotela Sartura joateko deirik 

egin, eta, beraz, ez zuela ulertzen zergatik utzi zion Lanbidek prestazioak 

ordaintzeari. Eta egia esatera, Sartuko hitzordu horri dagokionez, kexagileak 

erakunde horren ziurtagiria aurkeztu zuen, ondokoa ziurtatzen duena: “SARTUn 

aurkezteko hitzordurik ez ziotela igorri”. Beste alde batetik, interesdunak Lanbiden 

aurkeztu zuen ziurtagiria, 2020ko martxoaren 6an, 2020/72076 sarrera-

erregistroaren egiaztagiriaren arabera.

Aurrekoaz gain, interesdunak adierazi zuen DSBE eta EPO prestazioak berriro 

jasotzeko eskaera formala egin zuela, baina Lanbidek, aldiz, ez zuela inongo 

prestaziorik ordaindu. 

3.- Testuinguru horretan, Arartekoak laguntza eskatu zion Enplegu eta Gizarte 

Politiken Sailari, hots, une hartan, eskumena zuen sailari, kexa-espedientearen 

inguruko zenbait xehetasun argitzeko. Zehazki, honako hauei buruzko informazioa 

eskatu zuen: 

a) Etete-ebazpenaren posta bidezko jakinarazpenik egin zen ala ez, eta zein 

egunetan egin zen. 
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b) Lanbidek, lankidetza-eskaera honi dagokion egunean, kexagileak 

prestazioak jasotzeko zuen eskubidea etenda izateko arrazoiak. 

c) Prestazioak ordaintzeari berrekiteko data. 

d) Baldin eta prestazioon ordainketa berriz hasten bazen, Lanbidek 

interesdunari atzerapenak aintzatetsiko dizkionetz. 

4.- Arartekoaren informazio-eskaerari erantzunez, Lanbideko zuzendari nagusiaren 

txostena jaso zen Arartekoaren erregistro orokorrean, martxoaren 7an, eta 

txostenak erantzun zehatza jasotzen du egindako galdera bakoitzeko. Hala, 

txostenak honako hau adierazten du: 

“GAIA: Erantzuna, (…) andreak aurkeztutako kexari lotuta Ararteko erakundeak 

azaldu dituen lau gaiei. 

1. Prestazioa eteteko ebazpena postaz jakinarazi den eta, hala egin bada, zer 

egunetan jakinarazi den. 

2020/REV/014877 espedientea izapidetzean erabakitakoaren ondorioz, 

otsailean kautelaz eten zen prestazioa. Azken ebazpena 2020ko urriaren 25ean 

eman da. (…). 

Correos ebazpena jakinarazten ahalegindu zen; jakinarazpena egiteko bi 

saiakera egin zituen, baina ezinezkoa izan zen. 

- 1. saiakera 2020-11-04an egin zuen, 11:57an, 425302 zenbakia duen 

langileak. Emaitza: 03 Ez dago. 

- 2.saiakera 2020-11-13an egin zuen, 16:44an, 435540 zenbakia duen 

langileak. Emaitza: 03 Ez dago. Postontzian abisua utzi zen. Jakinarazpena 

2020-11-26ra arte egon zen bulegoan, baina interesduna ez zen agertu. 

Beraz, ebazpena ezin izan zenez interesdunak zehaztutako helbidean jakinarazi, 

BOEn iragarki bat argitaratu zen jakinarazpen gisa, hala ezartzen baitu 39/2015 

Legeak 44. artikuluan. 

2. Laguntza-eskaera hau egitean, oraindik, Lanbidek erreklamaziogilearen 

prestazioak jasotzeko eskubidea etenda edukitzeko arrazoiak. 

Eskaera egitean prestazioa etenda edukitzeko arrazoi bi daude: 

1. EZ DA AGERTU BATEGIN-EN ZUEN ORIENTAZIO HITZORDURA 2019-11-

13AN 
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(…) andrea ez zen agertu 2019-11-13an Bategin Gipuzkoan zuen hitzordura (3. 

DOKUMENTUA). Hortaz, ez du bete 147/2010 Dekretuak 12.1.i artikuluan 

ezartzen duen betebeharra (Administrazioaren aurrean agertzea eta. harekin 

lankidetzan aritzea, hori eskatzen bazaie; nolanahi ere, kontuan izango dira 

Gizarteratze Hitzarmenean jasotako kasu bereziak), eta ez ditu bete 2013ko 

maiatzaren 15ean Inklusio Aktiborako Hitzarmena sinatzean bere gain 

hartutako betebeharrak (laneratzeko jarduerak egitea, eta Lanbidek 

proposatutako hitzordu guztietara joatea). 

Agertu ez zenez, 2020/REV/014877 espedientea hasi zen eta, bertan, bi 

entzunaldi-izapide egin ziren: 

- 2020-02-10ean egin zen lehenengo entzunaldi-izapidea; kautelazko etetea 

agindu zen (4. DOKUMENTUA) honako hau jasoz: Administrazioaren aurrean 

agertzea eta harekin lankidetzan aritzea, hori eskatzen badu gizarteratzearen 

arloan eskuduna den edozein erakundek. EZ DA AGERTU SARTU-N ZUEN 

HITZORDURA. Izapidea 2020-02-24an jakinarazi zitzaion interesdunari.  

- 2020-03-06an, interesdunak Erroak Sartu-ren ziurtagiria aurkeztu zuen eta, 

horren bidez, elkarteak egiaztatu zuen interesdunak ez zuela hitzordurik 

Sartu-n. 

- Hori dela eta, 2020-05-22an egin zen bigarren entzunaldi-izapidea; 

kautelazko etetea agindu zen (…) honako hau jasoz: Administrazioaren 

aurrean agertzea eta harekin lankidetzan aritzea, hori eskatzen badu 

gizarteratzearen arloan eskuduna den edozein erakundek. EZ DA AGERTU 

BATEGIN-EN ZUEN HITZORDURA 2019-11-29AN. Correos izapide hori 

jakinarazten ahalegindu zen: lehen saiakera 2020-06-30ean egin zen, eta 

bigarrena 2020-07-08an, baina bietan ez zen Tartu jakinarazpena egitea. 

Horrenbestez, azkenik, BOEn iragarki bat argitaratuta egin zen jakinarazpena 

(jakinarazpenaren data: 2020-08-21). (…) 

Bigarren entzunaldiaren izapidean jasotzen da 2019-11-29an zuela hitzordua 

Bategin-en, baina hitzordu hori 2019-11-13rako zen. Interesdunak erakunde 

laguntzailearekin zuen hirugarren hitzordua zen hori, lehen hitzordua 2019-10-

22an izan zelako (…) eta bigarrena 2019-10-29an (…). Lehenengo hitzordua 

telefonoz adostu zen, baina Bategin-eko bigarren eta hirugarren hitzorduak 

bertara agertu zen egunean bertan adostu ziren interesdunarekin. Hau da, 

2019-10-22an bigarren hitzordua adostu zen, eta 2019-10-29an hirugarren 

hitzordua. 

Alabaina, 2019ko azaroaren 13an interesduna ez zen adostutako hirugarren 

hitzordura agertu; eta 2019-11-29an, Bategin-eko orientatzaileak idatzizko 
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ohar bat egin zuen, honako hau adieraziz: «Ez da hitzordura agertu, eta ez ditu 

deiak hartzen.» (…). 

Interesdunari aurrez aurreko hitzordu batean baino gehiagotan jakinarazi zaio 

bigarren entzunaldi-izapidea bidali zitzaiola, eta bertan azaltzen zela Bategin-era 

joan behar zuela; baina, hala ere, 2020ko abenduaren 22an, ez da erakunde 

horretan agertu. Ondorioz, 2020/REV/014877 espedientea irekitzeko ez-

betetzeak bere horretan dirau. 

2. EZ DATOZ BAT BENETAKO BIZILEKUA ETA ERROLDAN AGERTZEN DENA 

2020/REV/014877 espedientea amaitu ostean, aurrez aurreko hitzordu batzuk 

izan dira interesdunarekin Intxaurrondoko bulegoan. 

Jakinarazpenak bere bizilekuan ez jasotzeko edo Correosetik ez batzeko 

arrazoiak zein diren galdetuta, interesdunak adierazi du dagoeneko ez dela bizi 

erroldan agertzen den helbidean. 2020ko azaroaren 5ean, gertaeren 

jakinarazpena erregistratu zen; horren bidez, DSBE berriz emateko eskatu zuen 

eta honako hau adierazi zuen: «Ez dut laguntzarik kobratzen otsailetik; beraz, 

alokairua ordaindu ez dudanez, erroldan agertzen naizen etxebizitzaren jabeak 

pisua urteko eskatu zidan. Orain lagun batek hartu nau, kalean ez geratzeko» 

(…). 

Izan ere, 2020ko azaroan adierazi zuen ez zela bizi erroldan agertzen zen 

helbidean, baina 2020ko abuztuaren 13an gertaeren eta erroldaren 

jakinarazpena aurkeztu zuen eta bertan azaldutakoaren arabera ulertu behar da 

egun horretarako dagoeneko ez zela bizi erroldan agertzen zen helbidean: «Ez 

daukat lanik, ez eta diru-sarrerarik edo gizarte-laguntzarik ere; duela sei 

hilabete baino denbora luzeagoan muturreko pobrezia-egoeran nago. Horregatik 

erregutzen diot dagokionari, premiaz, laguntza eman diezadan (mesedez), 

jateko eta bizilekutzat hartzeko moduko (lela bat alokatzeko (mila esker).» 

Baina egintza horretan errolda-ziurtagiria aurkeztu zuen, eta horregatik gabiltza 

oraindik ere jakinarazpenak helbide horretara bidaltzen (…). 

Gaur egun, beraz, interesdunak Donostian dauka errolda oraindik (…), baina ez 

da helbide horretan bizi (…). 

Azaldutako guztia dela bide, ezin dugu jakin interesduna benetan non bizi den. 

Are gehiago, ezin dugu zehaztu zein bizikidetza-unitate duen, ezin baitugu 

egiaztatu espedientean jasotzen den bizikidetza-unitatea (otsailean, 4 kidek 

osatzen zuten bizikidetza-unitate hori; uztailean 3 kidek, horietako batek baja 

hartu zuelako erroldan) harrezkero batuta dagoen, kide batek ere ez daukalako 

benetako bizilekua erroldan jasotzen den helbidean. 
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Dena den, (…) andreak azaldu duen egoera larria denez, prestazioa berriz 

onartzeko ondorioetarako bakarrik, interesdunari eskatu zitzaion gizarte-

zerbitzuetara joateko eta han azaltzeko zein den bizi duen egoera berezia. 

Oraingo erroldan baja emateko eskatu zitzaion — ez da helbide horretan bizi, 

eta horregatik ez ditu jasotzen Correos-eko abisuak—, eta benetako helbidea 

jasotzeko erroldan. Horregatik, 2020ko azaroaren amaierara arte aurrez aurreko 

hitzordu batzuk egin ziren erabiltzailearekin, erroldaren arazoa Gizarte 

Zerbitzuen bidez konpontzeko asmoz. Aurrez aurreko hitzorduan, alabaina, 

Gizarte Zerbitzuetako jarduketen gainean galdetu zitzaion eta interesdunak 

adierazi zuen ez zela hara joan eta ez zela joango lanean hasi behar zuelako. 

3. Prestazioak berriz emateko data. 

Ez-betetzeagatik eten diren prestazioak berriz ematen dira interesdunak 

betebeharra betetzen hasten denean. 

Interesdunak ez du egiaztatu berriro Bategin-era joan denik. Baina kontuan izan 

behar dugu, aipatu espedientea itxi ostean antzeman dela prestazioa jasotzeko 

oinarrizkoa eta beharrezkoa den baldintza bat ez duela betetzen: ez datoz bat 

errolda eta benetako bizilekua. 

Horri dagokionez, Diru-sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko 147/2010 

Dekretuak 9.2 artikuluan honako hau xedatzen du: «2.- Prestazioa eskatzen 

den udalerrian erroldatuta egotea eta bertan benetan bizitzea eskaera aurkeztu 

zen unean eta prestazioa jasotzen den denbora guztian, (…). 

Manu hori garatuz, eta diru-sarrerak bermatzeko errentari lotuta 2017ko 

maiatzean eguneratu ziren eta Lanbideren webgunean argitaratu ziren irizpideen 

arabera: «DSBE eskuratzeko, EAEn erroldatuta egoteko eta EAEn benetan 

bizitzeko baldintzak bete behar dira, eta horietakoren bat ez betez gero, 

prestazioa ukatu ahalko da. Erroldak beti adierazi beharko du etxebizitzaren 

egoera erreala. Horrenbestez, etxebizitzan benetan bizi diren pertsona guztiek 

erroldan erregistratuta egon behar dute eta, halaber, etxebizitzan bizi ez den 

inork ere ezin du egon etxebizitza horretan erroldatuta. Horregatik guztiagatik, 

erroldaren eta benetako bizitokiaren artean inkongruentziaren bat badago 

prestazioa ukatu edo iraungiko da. arestian adierazitako baldintzak frogatuta ez 

geratzeagatik». 

4. Prestazioak berriz ordaintzen hasten denean, Lanbidek interesdunari 

atzerakinak aitortuko dizkion, eta horrela bada, aitortutako atzerakin horiek zein 

egunetan izango dituzten ondorioak. 
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Atzerakinak aitortzeari dagokionez, lehen adierazitako puntuetara jo behar 

dugu, eta; bereziki, bizikidetza-unitateko kideek erroldatuta dauden etxebizitzan 

benetan bizilekua ez izateari buruzko puntura. Ez-betetze horren ondorioz ezin 

da zehaztu bizikidetza-unitateko kideak non bizi ziren edo zein kidek osatzen 

duten bizikidetza-unitate hori; izan ere, interesdunak azaldu du gaur egun lagun 

batek hartu duela etxean, baina ez dugu hori egiaztatzeko modurik, ezta 

bizikidetza-unitateko gainerako kideak non egon diren jakiterik ere. Lanbiden 

2019ko otsailean justifikatu ditu azken aldiz alokairuko gastuak. 

Azaldutako guztia dela bide, ez da bidezkotzat jotzen prestazioa berriz ematea, 

ezta atzerakinak ordaintzea ere”. 

5.- Horrela, Arartekoak jakin ahal izan du 2020/REV/014877 espedientea 

izapidetzean, Lanbidek kautelaz erabaki zuela, 2020ko otsailean, prestazioen 

ordainketa etetea, baina 2020ko urriaren 25era arte ez zuela eman kexagilearen 

DSBE eta EPO prestazioak aldi baterako eteteko ebazpena, honako oinarri hau dela 

bide: 

“147/2010 Dekretuaren 12.1.i artikuluan ezarritako betebeharra ez betetzea: 

Administrazioaren aurrean agertzea eta harekin lankidetzan aritzea, hori 

eskatzen bazaie; nolanahi ere, kontuan izango dira Gizarteratze Hitzarmenean 

jasotako kasu bereziak. 

Gizarteratzearen inguruan eskuduna den edozein erakundek eskatzen dionean, 

Administrazioaren dagokion tokira ez bertaratzea edo ez hari laguntzea”. 

6.- Azaldutako aurrekarietan oinarrituz, eta beharrezkoak diren egitate nahiz 

oinarriak daudela iritzita, honako gogoeta hauek egiten dira: 

Gogoetak 

Lehenengoa.- Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko Euskal Sistemaren 

helburua da bazterkeria-prozesuak edo -egoerak bizi dituzten pertsonei eta familiei 

ezinbesteko gutxieneko bat bermatzea, oinarrizko premiei erantzun ahal izateko. 

Era berean, gizarte bazterketa, lan bazterketa eta bazterketa pertsonaleko egoerak 

arintzeko eta herritarren eskubideak baliatzeko beharrezko baliabiderik ez dutenei 

gizarteratzen laguntzeko helburua ere badu. 

Haren ezaugarrietako bat unibertsaltasun-bokazioa da, izan ere, Diru-sarrerak 

Bermatzeko eta Gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legeak (aurrerantzean, 

18/2008 Legea) eta Diru-sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko maiatzaren 25eko 

147/2010 Dekretuak (aurrerantzean, 147/2010 Dekretua) horretarako ezartzen 
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dituzten baldintzak eta betebeharrak betetzen dituzten pertsona guztiei aitortzen 

eta bermatzen baitzaie. 

Horren haritik, badirudi baiezta daitekeela, inolako zalantzarik gabe, kexagileak ez 

duela bete 147/2010 Dekretuaren 12.1.i artikuluak ezarritako betebeharra, 

Administrazioaren aurrean agertzeari eta harekin lankidetzan aritzeari buruzkoa, 

Lanbideren enplegu-lankidetzako Bategin zerbitzuarekin adostutako hirugarren 

hitzordura joan ez denean. Horrenbestez, 2020ko urriaren 25eko etendura-

ebazpena Zuzenbidearen araberakoa da. 

Bigarrena.- Horrenbestez, gomendio honen xedea ez da arestian esandako 

etendura-ebazpen, 2020/REV/014877 prozedura izapidetzeko edo bideratzeko 

modua baizik, eta, bereziki, Lanbidek prestazioen ordainketa kautelaz eteteko 

erabakia, prozedura hori bideratu aurretik.  

Azken gai horri gagozkiola, hasteko, esan behar da 18/2008 Legearen 27. eta 42. 

artikuluek eta 147/2010 Dekretuaren 48. artikuluak arautzen dutela Lanbidek 

DSBE eta EPO kautelaz eteteko neurria hartzeko aukera.  

Hala, 27. artikuluak, DSBE kautelaz eteteaz diharduenean, honako hau xedatzen 

du: 

“Organo eskudunak prestazioaren ordainketa kautelaz etetea erabaki ahalko du, 

baldin eta bizikidetza-unitatean zantzuren batzuk detektatzen badira prestazioa 

jasotzeko eskubidea aitortzeko edo mantentzeko eskatutako baldintzetakoren 

bat galdu dela adierazten dutenak; eta gehienez ere hiru hilabeteko epean, 

prestazioa kautelaz eten denetik kontatzen hasita, ebatziko du prestazioa 

jasotzeko eskubidea mantentzea, etetea edo azkentzea. Baldin eta prestazioa 

mantentzea ebazten bada, prestazioa etenda egon den bitartean jaso ez dituen 

zenbatekoak jasotzeko eskubidea aitortuko zaio prestazioaren titularrari”. 

Antzeko moduan arautzen du EPOren kautelazko etendura 18/2008 Legearen 42. 

artikuluak. 

Bestalde, 147/2010 Dekretuaren 48.b) artikuluak hauxe xedatzen du: 

“1.– Aurreko artikuluetan aurreikusitakoa bazter utzi gabe, eta azkentzeko 

prozedura bat hasi den edo ez kontuan izan gabe, foru- aldundiak, ofizioz, hala 

badagokio aldez aurretik Gizarteratze Hitzarmenaren esparruan interesdunaren 

jarraipenaz arduratzen den Oinarrizko Gizarte Zerbitzuari kontsulta eginez, eta 

zerbitzu horrek era berean Lanbide- Euskal Enplegu Zerbitzuari kontsulta 

eginez, azken zerbitzu hori ere esku hartzen ari bada, prestazioaren ordainketa 

kautelaz eten ahal izango du bizikidetza- unitatean prestazioa onartzeko eta 
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mantentzeko eskatzen diren baldintzetakoren bat galtzea dakarren egoera 

baten zantzuak ikusten dituenean. 

2.– Foru- aldundi eskudunak kautezlako etetea hartu denetik zenbatzen hasi 

eta hiru hilabeteko epean ebatzi beharko du prestazioa jasotzeko eskubidea 

mantentzen, eteten edo azkentzen ote den. Prestazioa mantentzea ebazten 

bada, prestazioa etenda egon den bitartean jaso ez dituen zenbatekoak 

jasotzeko eskubidea onartuko zaio prestazioaren titularrari”. 

Gauzak horrela, esate baterako, DSBE eta EPO prestazioak kautelaz eteteko 

neurria hartzeak arauzko babesa duela berrets badaiteke ere, beharrezkoa da 

honako hau azpimarratzea: artikulu horiek –lehenago irakurri ahal izan denez– 

kautelazko etendura ezartzen dute soil-soilik DSBE jasotzen duen bizikidetza-

unitateak baldintzak galdu izanaren arrazoizko zantzuak dauden kasuetan. Beraz, 

neurri hori ez dago araututa, kasurako, aztergai darabilgun auziaren modukoetan, 

non prestazioaren titularrari esleitzen zaion hutsa betebehar jakin bat ez betetzea 

izan den. 

Badirudi neurri horren arrazoizko azalpena hauxe dela: kautelazko etendura 

larritasun handiko neurria da, eta, horren bidez, Lanbidek prestazioaren ordainketa 

eten egiten du berehala, DSBEren titularrari prozeduraren instrukzio egoki batek 

ematen dion bermerik gabe.  

Nolanahi ere den, auzi honetan, Lanbidek, prestazioaren ordainketa kautelaz eteten 

duenean, betebehar bat bete ez delako arrazoizko zantzuak ditu, baina ez 

betekizun jakin bat galdu delako zantzurik. Beraz, Arartekoaren iritziz, hizpide 

darabilgun auzian, aipatutako erakundeak ez zuen DSBEren ordainketa eten behar 

izan, ezta EPO prestazioarena ere, kautelaz, 2020ko otsailean. 

Kasu honetan, kautelazko eteteak arau-babesik ez duela alde batera utzita, 

zentzuzkoa dirudi esateak, nolanahi ere, neurri horren interpretazio murriztailea 

egin behar dela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 

urriaren 1eko 39/2015 Legearen (39/2015 Legea) 56. artikuluak ezarritako 

arauzko manuekin eta mugekin bat etorriz1. Bereziki, 56. artikuluaren laugarren 

1 56. artikulua. Behin-behineko neurriak. 

1. Prozedura hasi ondoren, ebazteko eskumena duen administrazio-organoak, ofizioz edo alderdi batek eskaturik 

eta modu arrazoituan, ebazpenaren efikazia ziurtatzeko egoki deritzen behin-behineko neurriak har ditzake, 

horretarako datu nahikoa baldin baditu proportzionaltasunaren, eraginkortasunaren eta gutxieneko kaltearen 

printzipioen arabera. 

2. Administrazio-prozedura hasi aurretik, prozedura hasteko edo instruitzeko eskumena duen organoak, ofizioz edo 
alderdi batek eskaturik, presa geroraezineko kasuetan eta ukitutako interesak behin-behinekoz babesteko, 
beharrezko eta proportziozko gertatzen diren neurriak hartu ahal izango ditu modu arrazoituan. Behin-behineko 
neurri horiek berretsi, aldatu edo kendu egin beharko dira prozedura hasteko erabakian. Erabaki hori hamabost 
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atalak ezarritakoaren arabera. Honakoa dio idatz-zati horrek: “Ezin da behin-

behineko neurririk hartu interesdunei kalte erreparagaitza edo erreparaezina 

dakarkienik”. 

Hirugarrena.- Orain arte esandakoaz gain, lehen aipatutako artikuluek xedatzen 

dute DSBE eta EPO prestazioak jasotzeko eskubideari eustea, eskubidea etetea 

edo azkentzea erabakitzen duen ebazpena, gehienez ere, hiru hilabeteko epean 

eman behar dela, prestazioa kautelaz eteten denetik zenbatzen hasita. 

Hala eta guztiz ere, kasu honetan, aztertu ahal izan dugun bezala, kautelazko 

neurria hartzeaz batera, Lanbidek entzunaldi-izapidea igorri zuen, 2020ko 

otsailaren 10ean. Dena dela, izapidean akatsa egon zela ikusi dugu, eta, beraz, 

bigarren entzunaldi-izapidea bideratu zuen, maiatzaren 22an. Azkenik, 2020ko 

urriaren 25ean, etendura-ebazpena eman zuen. Hau da, kautelazko etenduraren 

izapidetzeak ia bederatzi hilabete iraun du, baina, gehienez ere, hiru hilabete iraun 

behar izan du, eta bitarte horretan guztian, Lanbidek DSBE eta EPO prestazioen 

ordainketaren etendurari heldu zion, horretarako behar zen abiapuntuko oinarria 

ere gertatzen ez zelarik, bigarren kontuan hartuzkoan adierazi den bezala. 

Arartekoaren iritziz, Lanbidek egokiagoa zukeen, akatsa hautematean eta, horren 

ondorioz, prozeduraren instrukzioa hiru hilabetetik gora luzatuko zela 

aurreikustean, prozeduraren iraungipena deklaratzea, edo, besterik gabe, 

kautelazko etendura kentzea, 39/2015 Legearen 56.5 artikuluarekin bat etorriz, 

egunen barruan hartu beharko da, behin-behineko neurriak hartzen direnetik aurrera, eta dagokion errekurtsoa jarri 
ahal izango da haren kontra. 
3. Aurreko bi zenbakietan aurreikusitakoaren arabera, behin-behineko neurri hauek hartu ahala izango dira, 

Prozedura Zibilari buruzko urtarrilaren 7ko 1/2000 Legean aurreikusitako moduan: 

a) Jarduera aldi baterako etetea. 

b) Fidantza jartzea. 

c) Ekoizpen-ondasunak erretiratzea edo haietan esku hartzea, edo zerbitzuak aldi baterako etetea osasun-, 

higiene- edo segurtasun-arrazoiengatik; establezimendua aldi baterako ixtea arrazoi horiengatik edo aplikatzekoa 

den araudi erregulatzailean aurreikusitako beste batzuengatik. 

d) Dirutan neur daitezkeen ondasun, errenta eta gauza suntsikorrak prebentzioz enbargatzea, prezio zehatzak 

aplikatuz. 

e) Gauza higigarri bat gordailuan jartzea, atxikitzea edo immobilizatzea. 

f) Legez kanpokotzat jotzen den eta debekatu edo utzarazi nahi den jarduera baten bitartez lortutako diru-

sarreretan esku hartzea edo gordailuan jartzea. 

g) Erreklamatzen diren diru-kopuruak kontsignatzea edo gordailuan jartzea. 

h) Administrazio publikoek ordaindu beharreko konturako sarrerak atxikitzea. 

i) Beste neurri batzuk, interesdunen eskubideak babesteko xedez legeek espresuki aurreikusiak edo ebazpena 

eraginkor izango dela segurtatzeko beharrezkotzat jotzen direnak. 

4. Ezin da behin-behineko neurririk hartu interesdunei kalte erreparagaitza edo erreparaezina dakarkienik edo 

legeek babestutako eskubideak urratzen dituenik. 

5. Behin-behineko neurriak kendu edo aldatu ahal izango dira prozedura izapidetzen den bitartean, ofizioz edo 

alderdi batek eskaturik, baldin eta neurriak hartu zirenean kontuan hartu ezin ziren gorabeherak edota gerora 

sortutakoak azaltzen badira. 

Betiere, neurri horiek baliorik gabe geratuko dira prozedura amaitzeko administrazio-ebazpena eraginkor bihurtzen 

den unean bertan.
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gerora sortutako inguruabarrak tartean egon zirelako eta horiek ezin izan zirelako 

aintzat hartu ebazpena ematerakoan. Auzi horretan, eta datei erreparatuta, alarma-

egoeraren deklarazioa SARS COVID 19 koronabirusak eragindako osasun-krisia 

kudeatzeko, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua dela bide. 

Laugarrena.- Agerian geratu denez, badirudi Lanbide erakunde autonomoak 

espedientea nola izapidetu duen hobetzeko tarte handia dagoela. 

Ildo horretan, paperezko jakinarazpenak egiteko modua ere aipatu nahi dut. Jakina 

denez, 39/2015 Legearen 42.2 artikuluak zehatz-mehatz arautzen du  paperezko 

jakinarazpenak nola egin behar diren interesdunaren etxean. Besteak beste, 

artikulu horrek berariaz adierazten du bi jakinarazpen-saiakera egin behar direla, eta 

bigarren saiakera lehenengoa egin eta hurrengo hiru egunen buruan egin behar 

dela. 

Aipaturiko espedientean, entzunaldiaren izapidea jakinarazteko lehen ahalegina 

2020ko ekainaren 30ean egin zen, asteazkenarekin, eta bigarrena, berriz, 

uztailaren 8an. Hain zuzen ere, astebete geroago. Gauza bera esan daiteke 

etendura-ebazpenari buruz: lehenengo jakinarazpen-saiakera 2020ko azaroaren 

4an izan zen, asteazkenarekin, eta bigarrena azaroaren 13an, hau da, hurrengo 

asteko ostiralean.  

Jakinarazpen-aldiak zuzeneko lotura du Espainiako Konstituzioaren 24. artikuluaren 

babes eraginkorrerako eskubidearekin; izan ere, administrazio-prozedura batean, 

interesdunari entzun eta, hala badagokio, desadostasuna adieraz dezake, 

jakinarazpenaren edukia ezagutzen badu, ez bestela.  

Horri dagokionez, Konstituzio Auzitegiak esan du administrazio-egintza erabat 

deuseza dela jakinarazpenak egiteko moduagatik defentsa-gabezia materiala sortu 

bada2.  

Egia da hori ez dela aztertzen ari garen kasuan gertatutakoa. Lanbidek 

jakinarazpenak bidali zituen interesdunak jakinarazpen ondorioetarako adierazitako 

helbidera. Eta, bestalde, Lanbideko zuzendari nagusiaren txostenetik 

ondorioztatzen denez, aurrez aurreko hitzorduak direla eta, erakunde autonomoak 

entzunaldiaren bigarren izapidearen berri jakinarazi zion interesdunari, eta bertan 

adierazi zion Bategin erakundera joan behar zuela. Hori guztia, etenduraren 

arrazoia bertan behera geratzeko xedez. Ildo horretan, ezin da baieztatu 

2 Ikusi, adibidez: Konstituzio Auzitegiaren 155/1989 Epaia, azaroaren 7koa, hirugarren arrazoibide juridikoa; 
ECLI:ES:TC:1989:155; helbide honetan eskuragarri: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-
ES/Resolucion/Show/1361; eta Auzitegi Gorenaren 6516/2012 Ebazpena, urriaren 1ekoa, bigarren arrazoibide 
juridikoa.  ECLI:ES:TS:2012:6516; helbide honetan eskuragarri: 
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jakinarazpenak egiteko moduak dakarren akatsa babesgabetasun materialaren 

kausa izateko bezain larria izan zenik. 

Hala ere, Administrazioari egotz dakiokeen defentsa-gabeziarik egon ez den arren, 

Correos erakundearen jarduera 2020/REV/014877 prozeduraren instrukzioaren atal 

izan da, eta, beraz, egokia da esatea Lanbideren erantzukizuna dela jarduera hori 

39/2015 Legearen 42.2 artikuluaren manuek xedatzen dutenaren arabera egiten 

dela zaintzea. 

Bosgarrena.- Honaino iritsita, arrazoizkoa dirudi galdetzea Lanbidek emandako 

ebazpena berbera izango litzatekeen, baldin eta eteteko prozeduraren instrukzioa 

147/2010 Dekretuaren 53. artikulutik 55. artikulura artean ezarritako prozedura-

arau erkideei jarraiki garatu izan balitz. 

Baietz esan behar da, ez baitago zalantzan jartzerik interesdunak 147/2010 

Dekretuaren 12.1.i artikuluak ezarritako betebeharra bete ez duela. Horri gehitu 

beharko genioke dekretu honen 43. artikuluak xedatzen duena, bigarren 

paragrafoaren c letran bertan behera uzten baita Gizarteratze Hitzarmenaren 

esparruan hartutako konpromisoak ez betetzea. 

Horrela, bada, bataren eta bestearen arteko aldea, funtsean, hauxe izango 

litzateke. prestazioen ordainketa 2020ko urriaren 25eko ebazpena eman arte eten 

ez izana. Eta, kasuaren inguruabarrak ikusita, gai hori ez da hutsala.  

Ildo horretan, badirudi txostena irakurrita ondoriozta daitekeela kausazko lotura bat 

dagoela kexaren sustatzaileari prestazioak ordaintzeko etenduraren eta hura bizi 

zeneko etxebizitza nahitaez uztearen artean. Ikusten denez, kexaren sustatzaileak, 

prestazioak jasotzeari uzten dionean, ezin duela errenta ordaindu. Ondorioz, ordura 

arte bizi zen etxebizitzatik bidali zuten, ez zuen etxebizitza egonkorrik izan eta 

beste arazo batzuk hasi ziren, besteak beste, Lanbiderekin lotutakoak. 

Hala, txostenean, jakinarazpenak jasotzeari buruzkoak aipatzen dira, edo egun 

arteko larriena, hau da, bizi ez den etxebizitza batean erroldatuta egotea. 

Funtsean, bizileku egonkorrik ez duelako eta, hortaz, erroldatzeko leku jakinik. 

Ildo horretan, Lanbidek 147/2010 Dekretuaren 9.2 artikuluak ezarritako baldintza 

ez betetzea egotzi zion: “Prestazioa eskatzen den udalerrian erroldatuta egotea eta 

bertan benetan bizitzea eskaera aurkeztu zen unean eta prestazioa jasotzen den 

denbora guztian (…)”. 

https://www.poderjudicial.es/search/openCDocument/47c54a4d73e1a1966a7c70e9593956f2d22adbdf4319c9
2a. 
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Baldintza hori hainbat modutan interpretatu da Lanbidek argitaratu dituen DSBE 

arloko irizpideen dokumentuetan. Horren haritik, erakunde autonomoak uste du 

errolda eta benetako bizilekua bi baldintza desberdin direla, eta bi-biak aldi berean 

bete behar direla. 

Gainera, erroldak bizilekuaren benetako egoera adieraz dezala eskatzen du. 

Ondorioz, bizilekuan egiatan bizi diren pertsona guztiak erroldatuta agertzeaz gain, 

bizileku horretan bertan bizi ez den inor ez da erroldatu behar. Lanbideren iritziz, 

betekizun hori ezinbestekoa da, erroldaren eta benetako bizilekuaren baldintza 

betetzen dela egiaztatzeko ez ezik, bizikidetza-unitatearen osaerari buruzko 

147/2010 Dekretuaren 5.1.b) artikuluaren baldintza betetzen dela egiaztatzeko 

ere. 

Horregatik, erroldako etxebizitzaren egoitzaren eta benetako bizilekuaren artean 

dagoen inkongruentziak prestazioa ukatzea edo azkentzea ekarri ohi du, lehen 

azaldutako baldintzak egiaztatzea ezinezkoa delako. 

Seigarrena.- Gauzak horrela, Arartekoaren ustez, beharrezkoa da 39/2015 

Legearen 56. artikulua aipatzea. Zehazki, laugarren atalean xedatzen denez, “ezin 

da behin-behineko neurririk hartu interesdunei kalte erreparagaitza edo 

erreparaezina dakarkienik”. 

Kasuari doazkion inguruabarrak ikusita, nekez pentsa daiteke kautelazko etendurak 

kalte konpongaitzik edo konponezinik eragin ez dionik kexa honen sustatzaileari. 

Kexagileak 2020ko otsailean utzi zion prestazio ekonomikoak jasotzeari, baina 

Lanbidek ez zuen berrikuspen-prozedura amaitzeko etendura-ebazpenik eman ia 

bederatzi hilabete gehiago igaro arte. Aldi horretan guztian, kexagileak ezin izan 

zien oinarrizko premiei aurre egin, ordura arte bizi zeneko etxebizitzatik alde egin 

behar izan zuen, eta gaur egun, erakunde horri jakinarazi dionez, oraindik ezin izan 

du modu egonkorrean bizi eta erroldatzeko lekurik lortu. Ondorioz, kexa eragin 

duen berrikuspen-prozedura izapidetzen ari zen bitartean, ezta gaur egun ere, ez 

du izan jakinarazpenetarako bizileku baliozkorik. 

Beste alde batetik, badirudi ezin dela alde batera utzi kexa eragin duen prozedura 

izapidetzeko testuingurua. SARS COVID 19 koronabirusak eragindako gizarte- eta 

osasun-krisia, alegia. Gogoratu behar da prestazioen ordainketa kautelaz etetearen 

berri ematen duen entzunaldi-izapidea 2020ko otsailaren 10ekoa dela, eta alarma-

egoera urte horretako martxoaren 14an deklaratu zela. 

Une horretan erabateko konfinamendu-egoera jasaten ari ginen, eta Administrazioa 

zegoen jendearen eskura ez zegoenez, nekez lagundu ziezaiokeen kexaren 

sustatzaileari prestazioei berriro ekiteko egin beharreko izapideei buruz. Horrez 
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gain, baina, estatuko Correos erakundearen zerbitzuak jakinarazpenak bidaltzeari 

utzi zion, eta badirudi hori izan zela Lanbidek bigarren entzunaldi-izapidea 

atzeratzeko arrazoi gertagarrietako bat, 2020ko maiatzaren 22ra arte gauzatu ez 

zena. 

Laburbilduz, prestazioa etenda egon zen denbora-tarte luzeak, neurri hori 

justifikatzen duen arrazoirik egon gabe –izan ere, betebehar bat bete ez zelako 

zantzu arrazoizkoak baino ez zeuden, baina ez betekizun vat bete ez zelako 

zantzurik–, eta, gainera, Lanbidek ia bederatzi hilabete igaro arte errekurtsoa jar 

zitekeen etendura-ebazpenik eman ez zuenez, kexaren sustatzailea erabateko 

kalteberatasun eta babesgabetasun egoeran jarri zuen. 

Arartekoaren aburuz, prozedura hiru hilabeteko epean ez ebazteak prozedura 

iraungitzea ekarri behar zuen, eta jarduketak artxibatu behar izan ziren eta, 

ondorioz, erabakitako kautelazko etenduraren zioz jaso ez ziren zenbatekoak 

ordaindu behar izan zituen. 

Nolanahi ere, Arartekoak uste du DSBE prestazioaren ordainketa kautelaz eteteak 

salbuespenezko neurri bat izan behar duela, betiere interpretazio murriztaile baten 

xede. 

Horrenbestez, 39/2015 Legearen 56.4 artikuluarekin bat etorriz, prestazioaren 

ordainketa eten aurretik, behar bezala aztertu behar da neurri horrek ez diola 

aterabide zaileko edo ezinezko kalterik eragingo DSBE jasotzen duen bizikidetza-

unitateari, eta ziur egon behar da ez dakarrela legeek babestutako eskubideen 

urraketarik.  

Esandakoaren haritik, Arartekoaren aburuz, DSBEren titularrak Lanbideri betekizun 

edo baldintza jakin bat betetzen ez duela jakinarazten ez badio, gainerako kasu 

guztietan, prestazioaren ordainketa eten aurretik, Lanbidek entzunaldi-izapidea 

bideratu behar du interesdunari jakinarazteko esleitu zaion betekizuna ez duela 

betetzen adierazita –egoki iritzitako alegazioak egin ditzan–, edo, kautelazko neurri 

gisa, prestazioa etengo dela jakinarazteko; aitzitik, jakinarazi behar du hiru 

hilabeteko epean etendurari eutsi diola, etendura-ebazpenaren dela bide, edo, hala 

badagokio, prestazioa berriro ordaintzen hasi edo azkendu dela adierazteko. 

Zazpigarrena.- Kexa honen sustatzailearen kalteberatasun- eta babesgabetasun-

egoerak, prestazioa kautelaz etenda egon den hilabeteetan, kritikagarria da 

nazioarteko zuzenbidearen ikusmoldetik. 
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Gogoratu behar da Europako Gutun Sozial Berrikusiaren (EGSB)3 13.1 artikuluak 

gizarte-laguntzarako eskubidea ezartzen duela. Espainian, EGSB 2021eko 

uztailaren 1ean indarrean hasi zenez, bertako xedapenak barne-ordenamendu 

juridikoaren atala dira, Espainiako Konstituzioaren 96. artikuluaren eta Nazioarteko 

Tratatu eta Akordioen azaroaren 27ko 25/2014 Legearen 28. Artikuluak 

xedatutakoari jarraikiz. Gainera, lege horren 29. artikuluaren arabera, agintari 

publiko guztiak behartuta daude nazioarteko betebeharrak errespetatzera eta behar 

bezala betetzen direla zaintzera, nork bere eskumen-eremuan. Ildo horretan, 

Konstituzio Auzitegiak, ekainaren 20ko 87/2019 Epaia dela bide, adierazi du 

betebehar hori, besteak beste, autonomietako agintariei dagokiela4. 

Gizarte Eskubideen Batzordeak (Batzordea)5 egin duen 13. artikuluaren garapenak  

agerian uzten du prestazio batzuk, hala nola DSBE, haren aplikazio-eremuaren 

barrukoak direla, prestazio helburua delarik gutxieneko diru-sarrera batzuk 

bermatzea bestelako diru-iturririk ez duten pertsonei (hala nola soldatak, biziarteko 

errentak, elikagaien pentsioak edo gizarte-segurantzako prestazioak), eta, beraz, 

giza duintasunarekin bat datorren bizi-maila lortzeko baliabiderik ez dutenei6. Egia 

esan, beharrizan-egoera dugu EGSBk gizarte-laguntzarako eskubideaz baliatzeko 

aurreikusten duen baldintza bakarra7, eta, hortaz, egoera horrek dirauen bitartean 

ordaindu behar dira prestazioak8. Ildo horretan, Batzordeak ebatzi du, 13. artikulu 

horren arabera, ez dela erabateko babesgabetasun-egoeran utzi behar beharrizan-

egoeran dagoen inor9. Areago esanda, eskubide hori baliatzeko muga bat 

justifikatuta dagoela uste duen kasuetan ere, interpretazio murriztailea egin behar 

dela adierazi du. Ildo horretan, lege-oinarriak argia izan behar du, bidezko helburu 

bat lortu behar du, eta justifikatuta egon behar du gizarte demokratiko batean10.  

3 Espainiako Estatua Europako Gutun Sozial Berrikusian (EGSB) oinarritzen denez, gutun horretako xedapenak 

barne-antolamendu juridikoaren atal dira, Konstituzioaren 96. artikuluaren eta Nazioarteko Tratatu eta Akordioen 
25/2014 Legearen 28. artikuluaren arabera. 
4 Ikus aipatutako epaiaren zortzigarren oinarri juridikoa. ECLI:ES:TS:2019:87; helbide honetan eskuragarri: 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-10915. 
5 Eskubide Sozialen Europako Batzordea (ESEB) dugu estatuek Gutuna betetzen dutela zaintzeko ardura duen 
organoa. Europako Kontseiluko Ministroen Batzordeak hautatutako 15 kide independente eta inpartzialek osatzen 
dute, sei urterako, eta behin berritu daiteke. 
6 Ikus: European Roma Rights Centre Bulgariaren aurka, 48/2008 erreklamazio kolektiboaren funtsari buruzko 
erabakia, 38. parag. Helbide honetan eskuragarri: 
https://hudoc.esc.coe.int/eng/#{%22sort%22:[%22ESCPublicationDate%20Descending%22],%22ESCDcIdentifie
r%22:[%22cc-48-2008-dmerits-fr%22]} 
7 Ikus: Finnish Society for Social Rights Finlandiaren aurka, 88/2013 errklamazio kolektiboa, 110, 111 parag. 
Helbide honetan eskuragarri: 
https://hudoc.esc.coe.int/eng/#{%22sort%22:[%22ESCPublicationDate%20Descending%22],%22ESCDcIdentifie
r%22:[%22cc-88-2012-dmerits-fr%22]}. 
8 Ikus European Roma Rights Centre Bulgariaren aurka, 43 parag; bai eta Espainiari buruzko XVIII-1 Ondorioak 
(2006) ere.  
9 Ikus XIV-1 Ondorioak, 1998, 13. artikuluaren interpretaziozko adierazpena. 
10 Ikus: Greek General Confederation of Labour Greziaren aurka, 111/2014 erreklamazio koloktiboa, 83 parag. 
Helbide honetan eskuragarri: 
https://hudoc.esc.coe.int/eng/#{%22sort%22:[%22ESCPublicationDate%20Descending%22],%22ESCDcIdentifie
r%22:[%22cc-111-2014-dmerits-en%22]}.
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Aztergai darabilgun kasuan, egiaztatu ahal izan da kautelazko etendura beharrezko 

lege-oinarririk gabe hartu zela, eta, beraz, neurria nekez egon daiteke justifikatuta. 

Eta azaldutakoaren arabera, ezin da esan interpretazio murriztailea izan zuenik. 

Ezin da baieztatu, ezta ere, Lanbidek, neurria hartu aurretik, kexaren 

sustatzailearen beharrizan-egoera nolakoa zen egiaztatu zuenik, edo kautelazko 

etendurak interesduna zegoen gizarte-bazterketako egoera zein neurritan 

larriagotuko zukeen. 

Azkenik, Batzordeak adierazi du prestazio bat jasotzeari behin-behinean edo behin 

betiko amaiera ematen dion ebazpenaren aurkako errekurtsoa jartzeko aukera egon 

behar dela11.  

Berez, DSBEren ordainketa kautelaz eteteari ezin zaio inoiz errekurtsorik jarri. 

Alegazioak aurkeztu ahal izango dira berrikuspen-prozedura entzunaldi-izapide 

baten bidez hasten den kasuetan. Nolanahi ere, errekurtsoa Lanbidek prozedura 

amaitzeko ebazpena eman ondoren bakarrik jarri ahal izango da. Errepikakorrak 

izateko asmorik gabe, berriro gogorarazi behar dugu, auzi honetan, ia bederatzi 

hilabete igaro zirela prestazioa kautelaz eten zenetik, 2020ko otsailetik,  etendura-

ebazpena eman zen arte, hots, urte horretako urriaren 25era arte. Eta data 

horretara iritsi bitartean, interesdunak ezin izan zuela errekurtsorik aurkeztu. 

Gauzak horrela, esan beharra dago Lanbideren jarduteko modu hori ez dela 

Europako Gutun Sozial Berrikusiaren 13. artikuluak xedatutakoaren araberakoa. 

Azaldutakoan oinarrituta, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak –erakunde hau sortu eta 

arautzekoak- 11.b) artikuluan ezarritakoaren arabera, honako gomendio hau egin 

zaio Lan eta Enplegu Sailari: 

Gomendioa 

Aztergai erabili dugun espedientea berrikus dezala, eta baliorik gabe utz dezala 

DSBE eta EPO prestazioak kexaren sustatzaileari kautelaz eteteko erabakia, 

honako arrazoi hauengatik: 

1.- Arau-babesik ez duen kasu batean, prestazioaren ordainketa kautelaz eteteko 

neurria hartu izana. 

2.- Legeak prestazioari eusteko, prestazioa eteteko edo azkentzeko ebazpena 

emateko araututako hiru hilabeteko epea igaro ondoren hasitako prozedura 

iraungitzat jo ez izana. 

11 Ikus European Roma Rights Centre Bulgariaren aurka, 39 parag. 
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3.- Prestazioa kautelaz eteteak kexa honen sustatzaileari eragin ziezazkiokeen kalte 

konpongaitzak edo konponezinak behar bezala neurtu ez izana. 

Horren guztiaren ondorioz, interesdunari ordain diezazkiola hark jaso gabeko 

zenbatekoak, 2020ko otsailetik irailera bitartekoak, biak aintzat hartuta. 

Nolanahi ere, kautelazko etendura bat erabaki aurretik, kontuan har dezala 

prestazioaren ordainketa eteteak neurri arras ezohikoa izan behar duela, eta 

interpretazio murriztaile baten xede izan behar duela. 


