
 

 

BEHIN BEHINEKO LAN KONTRATUA AMAITUTAKOAN 
KALTE ORDAINEI BURUZKO EBAZPENEN INGURUAN 

 
Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak irailaren 14an ezagutzera eman berri 
duen ebazpenenaren bidez adierazi du lana bitarteko kontratu batekin egin izanak ez  
duela ekarri behar ezinbestean langileak kontratua amaitzeagatik dagokion kalte-
ordaina eskuratzeko eskubiderik ez izatea. Beraz, kaleratzeagatik ematen diren 
kalte-ordainak guztientzat berdinak izatearen aldekoa da, kaleratzerako “arrazoi 
objektiborik” ez dagoen bitartean, bederen. Arrazoi horien artean ez dago kontratua 
mugagabea izatea ala ez. Madrileko nahiz Euskadi Autonomia Erkidegoko Auzitegi 
Nagusiek berretsi egin dute sententzia hau. 
 

Gure sektoreari dagokionez, ebazpenak eragina izan dezake bi kasutan :  
 

1.-Sententziak bitarteko kontratua (gaixotasunagatik bajak, eszedentziak... direla 
medio lanpostua gordetzeko eskubidea duen ordezkapena) amaitutakoan kalte-
ordainak eskatzeko eskubidea aitortzen du. Orain arte horrelako kontratuak 
iraungitzeak ez zekarren kalte-ordainik kobratzerik. Hemendik aurrera 20 
egun/urteko kalte-ordaina izango dute. Antza denez, kalte-ordaina erreklamatzerik 
izango dute bere kontratuaren iraungitze data 2015eko irailaren 14tik aurrera izan 
dutenek. Hala ere, badago kalte-ordaina erreklamatzeko epea kontratua iraungi
denetik urtebetera interpretatzen duenik.  
 
2.- Dirudienez, gainerako lan-legepeko aldi baterako kontratuetan (gure 
sektorean lan nahiz zerbitzu jakinetarako kontratuak, lan pilaketagatik egiten 
direnak...) ere izan dezake eraginik. Izan ere iraungitze kasuetan, orain arte 12 
eguneko kalte-ordaina kobratzen bada, badirudi EBko Justizia Auzitegiaren 
sententziaren arabera aipatu 12 egun eta 20 egun arteko aldea
erreklamatzeko aukera zabaldu dela norbanako kantitate-erreklamazio demanda
baten bitartez. Ebazpenak aldi baterako kontratudunak eta mugagabea dutenak
parekatzen ditu. Kalte-ordainetan izandako aldaketa hau hemendik aurrera 
erreklama daiteke.  2015ko irailaren 14tik aurrera iraungi ziren kontratuen 
kasuan ere eskatzea dago. Hemen ere dago erreklamazio-epea kontratua iraungi 
zenetik urtebetera dela dioenik. 
 
Kasu batean zein bestean, langileak berak lan-arloko epaitegietan egin ahal du 
erreklamazioa abokatu baten laguntzarik gabe. Edozein kasutan, pertsona afiliatuak 
sindikatuaren zerbitzu juridikoez baliatu daitezke tramite hori burutzeko. 
 
Horietako egoera batean daudenei dagokion erreklamazioaren prozesua hasteko dei 

egiten diegu. Horretarako, steilas-en zerbitzu juridikoekin harremanetan jarri 
beharko dira, ohiko moduan. Denbora garrantzitsua da, eskubideak galdu daitezke 
eta. 
 

2016ko azaroaren 4an 
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