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Jaun andreok, egunon guztioi eta eskerrak etortzeagatik 

Buenos días a todas y todos.  

Irakasleei, hizlariei, ikasleei, askotariko diziplinetako profesionalei, eragile juridikoei 

eta, bereziki, EAEko Auzitegi Nagusiko presidenteari eta EAEko Fiskal Nagusiari, nire 

esker onak inaugurazio honetan bidelagun zaituztedalako. 

Zorionak, Fernando Alvarez eta Loly de Juan, uda-ikastaro hau egiteko modua jarri 

duzuelako, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak antolatutako 

besteen artean. 

Egun hauetan, aukera ederra izango duzue ospe eta itzal handiko ahotsak entzuteko, 

zertaz eta familiaren kontzeptuaz, haren egituraz eta osaeraz, eta munduan gertatzen ari 

diren gizarte-, kultura- eta ekonomia-aldaketetara egokitzeko haiek duten moduaz. 

Familia barneko gatazka errealitate bat da, eta hausturari uztartuta etor daiteke, eta 

hausturak auzitegietan amai dezake. 

Ikastaroaren antolatzaileek diseinatu eta haren aurkezpenean agertzen den bezala, hiru 

egun hauetan, informazio eta eztabaidaren bitartez, aurrera egin nahi dugu legeko zein 

arlo psikosozialeko estandarrak bateratzeko bidean, baita haurren zaintza ebaluatzeko 

prozesuak hobetzeko praktika egokietan ere, dibortzio osteko gurasotasun-plan hobe eta 

egokiagoak egin ahal izateko.  

Ezin dugu ahaztu ere badirela gatazka edo/eta indarkeria maila handiko familiak, eta 

horiek interbentzio bereziak eskatzen dituztela.  

Beste helburu bat da estatuko zein nazioarteko lege- eta zuzenbide-araudia 

erreferentziatzat hartzea, haurren zaintzaren ebaluazioa oinarritzeko froga zientifikoak 

erakustea, eta haurren zaintza ebaluatzeko prozesuak familia-dinamiken ezagutzan 

kokatzea, direla osasuntsuak, direla gaiztoak, arreta biziki gatazkatsuak diren 

hausturetan jarriz.  
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Gainera, era honetako problematikak tratatzeko eraginkorrenak izan diren askotariko 

aukerak ezagutuko ditugu, baita horiek bideratzeko irizpideak eta emaitzak ere. 

Laburbilduz, teknikari, profesional eta eragile juridikoei haustura osteko gurasotasun-

planak egiten lagundu nahi diegu, malguak eta familia-egoera bakoitzari egokituak izan 

daitezen.   

Horretarako, gatazka mota horietan tradizio eta froga enpiriko handienak dituzten 

estatuko zein nazioarteko errealitateak, esperientziak eta praktika egokiak ekarri nahi 

ditugu.  

Ez dut zalantzarik hiru egun hauetan ikastaroan parte hartzen duten pertsona guztiek 

goi-mailako heziketa eta informazioa eskuratuko dutela, eta horrek geroko praxi hobea 

eragingo duela guztiz. 

Nik, bestalde, Lan eta Justizia Sailean epaileei, familiei eta, oro har, gizarteari 

eskaintzen dizkiegun zerbitzuen berri eman nahi dizuet, familia-haustura liskartsu eta 

judizializatuen ondorioak albait txikienak izaten laguntzeko. 

Lege-araudiaren barruan, Euskal Autonomia Erkidegoan, 7/2015 Legea, gurasoen 

banantze edo haustura kasuetako familia harremanei buruzkoa (gurasoen zaintza 

partekatuaren legea ere deitua) oinarrizko erreferentea da.  

Lege horren oinarria lau printzipioaren uztarketa da, seme-alabak dituen bikote baten 

haustura-kasuetan zaintza orientatzeko kontuan hartu behar direnak: 

1.- Gurasoen erantzukidetasuna 

2.- Adin txikikoek duten zaintza partekaturako eskubidea 

3.- Zaintzarik ez duen gurasoarekin eta bien familia hedatuekin maitasunez adin 

txikikoak harremana izateko duen eskubidea.  

4.- Gizon-emakumeen berdintasuna. 

Printzipio horiek erraztu egin dute Euskadin gertatzen diren prozedura judizialetan  

legezko zaintza lehentasunez partekatua egitea, salbu eta adin txikikoaren interesetan ez 

denean. 

Erraztu dute, bestetik, balorazio judizialetan, frogaren karga gehiago zuzentzea zaintza 

partekatua bidezko egingo ez lituzketen arrazoiak erakustera. 

Sailak epaileen eskueran jartzen dituen zerbitzuetako bat Epaitegiko Lantalde 

Psikosoziala da, erakunde tekniko bat, Euskadiko Justizia Administrazioan laguntzeko 

ardura duena.  

Jatorria 1996an du, Adin Txikikoen Epaitegietan, Familia Epaitegietan, auzitegi-

kliniketan eta Espetxe Zaintzako Epaitegietan eginkizunak zituzten psikologoen, 

gizarte-langileen eta hezitzaileen Euskal Autonomia Erkidegorako transferentzietan. 
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Era horretako lantalde gisa 1998tik dago indarrean. 

84/2017 Egitura Dekretuaren arabera, Justizia Zuzendaritzari atxikia da, eta hark hornitu 

behar du lantaldeen antolamendu eta funtzionamendua, baita lantaldeak osatzen 

dituztenen prestakuntzaren ardura hartu ere. 

Haren egiturari dagokionez, Lantalde Psikosoziala zerbitzu-unitate bat da, eta 

Autonomia Erkidego osoa du ekintza-eremu; Bilbo, Donostia zein Vitoria-Gasteizko 

egoitza judizialetan kokatutako lantaldeetan antolatzen da. 

Giza taldea 34 pertsonak osatzen dute: Koordinatzaile Nagusia, 2 lurraldeko 

koordinatzaile, 16 psikologo, 7 gizarte-langile, 5 gizarte-hezitzaile, eta laguntza 

administratiboa emateko 3 pertsona.  

Eskerrak eman nahi dizkiet guztiei haien dedikazio eta profesionaltasunagatik, eta 

zoriondu nahi diet, halaber, lan oso kualifikatua egiten dutelako. 

Epaitegiko Lantalde Psikosozialak urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoak, adin 

txikikoen erantzukizun penala arautzen duenak, ezarritako eginkizunak ditu. 

Adin txikiko arau-hausleen aholkularitza- eta bitartekaritza-eginkizunak. 

Aurrez eratutako frogak prestatzeko laguntza-eginkizunak.  

Delituren baten biktimak izan diren adin txikikoen eta dibertsitate funtzional 

intelektuala duten pertsonen adierazpen judizialetan laguntza ematea, adituen bidez. 

Orain adieraziko ditudan eginkizunak ikastaro honen xedeari lotuago daude, eta 

aipatutako 7/2015 Legean, Kode Zibilean eta urtarrilaren 7ko Prozedura Zibileko 

1/2000 Legean oinarritzen dira. 

Jurisdikzio zibilari egiten diote erreferentzia:  

• Ezkontza-prozesuetako peritu-ebaluazio psikosoziala egitea: guardia eta zaintza, 

komunikazio eta egonaldien araubidea, ezkontzaren deuseztasun zibila.  

Hala Familia Epaitegiek nola Emakumeen aurkako Indarkeriaren arloko Epaitegiek edo 

Familian edo Emakumearen kontrako Indarkeria gaietan eskumenak dituzten “misto" 

deitutako epaitegiek eskatutako ebaluazioak egitea.  

Haustura gatazkatsuko prozesu judizial batean murgilduta dabilen lehen mailako 

familia-talde osoari zuzenean zuzentzen zaizkion ebaluazioak egitea. 

Bestetik, baditugu… 

• Peritu-ebaluazio psikosoziala egitea adin txikikoak babesteko prozeduretan, 

tutoretzako foru-aginduak aurkatzean, guraso-ahala kentzerakoan, familia-harrera eta 

adopzioetan eta abarretan.   
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Prozedura hauetan, aldeetako bat Foru Aldundiak izan daitezke, adin txikikoak babesten 

dituzten erakunde publikoa diren aldetik. 

2018an, Epaitegiko Lantalde Psikosozialak peritu-lana egiteko 1.076 eskaera jaso ditu 

gai zibiletarako, dela Familia Epaitegietatik, dela gai horietako eskumenak dituzten 

Emakumearen kontrako Indarkeria Epaitegi edo Epaitegi Mistoetatik.   

Alegia, seme-alabak edukita haustura gatazkatsuko prozesuan murgilduta dabiltzan edo 

ondoriozko guraso eta seme-alabentzako neurriak eraldatzeko bidean diren 1.076 

familia-unitateri buruzko ebaluazioa, alegia, 5.164 parte-hartzaile, bi gurasoak eta haien 

seme-alabak kontuan hartzen baditugu. 

Peritu-proba psikologiko edo psikosozialerako froga zientifiko gehienak ekartzeko 

helburu horiei erantzunez, baita familia-prozeduretan parte hartzen duten ebaluatzaile 

eta eragile juridikoen prestakuntza-espezializazioa bultzatzeko ere, aurreratu egin nahi 

dugu, gainera, protokoloak, prozedurak eta ebaluazio-irizpideak eta praktika egokien 

gidak garatzen, hala erabiltzaileei nola eragile juridikoei segurtasuna eskaintzeko.     

Horregatik, Familia eta Adin Txikikoen Babes prozeduretan peritu-txostenak ontzeko 

orduan, Epaitegiko Lantalde Psikosozialaren ekintza-protokoloak garrantzi berezia 

hartzen du, egun hauetan aurkeztuko duguna; izan ere, gure erkidegoko interbentzioak 

bateratu nahi ditugu. 

Protokoloak bilatzen du, halaber, estandarrak eta praktika egoki partekatuak ezartzea, 

Epaitegiko Lantalde Psikosozialeko profesionalei, Lan eta Justizia Sailari, eragile 

juridikoei eta ebaluatuak izan daitezkeen erabiltzaileei berei segurtasuna emango dien 

minimoen agiri baten bitartez. 

Bestetik, enkargua eman diot Justizia Zuzendariari, Epaitegiko Lantalde Psikosozialeko 

eta Biktimaren Arretarako Zerbitzuko arduradunekin batera, gurasotasunaren 

koordinatzaile ardurak gure egituran izan lezakeen tokia azter dezaten, Familia 

Epaitegiei epai gatazkatsu eta judizializatuak exekutatzen laguntzeko. 

Ikastaro honetako saioetako bat Epaileak Agindutako Familia Elkarguneen ingurukoa 

izango da. Nik, berriz, zerbitzuaren azalpen labur bat egin nahi dizuet orain, eta askoz 

sakonago aztertuko dugu gaia hilak 3an, Jon Goikoetxearen eskutik. 

Epaileak Agindutako Familia Elkarguneak uztailaren 1eko 124/2008 Dekretuaren bidez 

sortu eta arautzen dira.  

Epaileak Agindutako Familia Elkarguneen helburua da guraso eta seme-alaben arteko 

harremanei, albait baldintza onenetan, eusteko haurrak duen interes gorena gordetzea,  

eta, gurasoen artean akordiorik ez balego, epaitegiek ematen dituzten neurriak 

aplikatzea. 

Gune horiek doakoak dira, neutralak, eta segurtasun eta ongizaterako berme osokoak.  
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Puntu horiek profesional espezialistek artatzen dituzte, eta aldizkako txostenak ontzen.  

Txosten horiek, berriz, epaile-erabakietarako elementu lagungarriak dira; izan ere, 

zentro hauek aldi baterakoak dira, arrakasta seme-alaben eta gurasoen arteko harremana 

hortik at egitea izango bailitzateke. 

Legealdi honetarako, Lan eta Justizia Sailean jarri genuen helburuetako bat Familia 

Elkarguneen kopurua handitzea zen, zerbitzua deszentralizatzeko eta hala seme-alabek 

nola senitarteko erabiltzaileek desplazamenduak eta deserosotasunak egin behar ez 

izateko. 

2017 hasieran, bost Familia Elkargune zeuden Euskadin. 

Hiru hiriburuetakoak eta, gainera, Barakaldokoa eta Portugaletekoa.  

Bi urte eta erdi honetan, berri bat inauguratu dugu Bilbon, aurreko instalazioak 

nabarmen hobetuz, eta Durangon, Gernikan zein Tolosan bana ireki dira; beraz, bost 

izatetik zortzi izatera pasa gara. 

Tokiko erakundeen lankidetza eta abegia ezin bestekoak izan dira horiek ireki ahal 

izateko. 

Titulartasun publikoko Familia Elkargune horiek hirugarren sektoreko erakundeen 

lankidetzaz kudeatzen dira, adibidez, IRSE Álava Vitoria-Gasteizekoan, BIZGARRI 

Bilbo, Donostia, Durango eta Tolosakoetan, eta EGINTZA Portugalete eta 

Barakaldokoetan. 

Epaileak Agindutako Familia Elkargune horietan beren eginkizun profesionalean 

diharduten pertsona guztiei esker onak eman eta zoriondu egin nahi ditut. 

Gaitzeko lana egiten dute: kontu egin behar dugu 2018an bakarrik 28.275 ekintza 

programatu direla guztira, adin txikiko 1.299 pertsonari eta 1.913 pertsona helduri arreta 

emateko, 936 familiatakoak.  

Merezi du nabarmentzea kexuak, erreklamazioak, iradokizunak eta egoera gatazkatsuak 

2017an 167 izatetik iaz 111 izatera pasa direla. 

Ikastaroaren sarrera honi amaiera emateko, labur komentatuko dut Lan eta Justizia 

Sailean egiten dugun beste ekintzetako bat, jurisdikzio penalean amaitzen duten familia-

hausturen kasuei lotuta.  

Abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoak, Genero Indarkeriaren aurkako Babes 

Integraleko Neurriei buruzkoak,  Osoko Balorazio Forentseko Unitate bereziak sortzeko 

modua eman zuen, epaileek, fiskalek edo auzitegiko medikuek errekerituta peritu-

txostenak igortzen dituztenak.  

Unitate horiek diziplinartekoak dira, eta honexen bidez sortu ziren: Ebazpena, 2009ko 

otsailaren 4koa, Eusko Jaurlaritzako Justizia Administrazioarekiko Giza Baliabideen 

zuzendariarena. Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuari atxikirik daude.  
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Bada, Ebazpen horretako hirugarren artikuluak Lurralde Historiko bakoitzari atxikitzen 

dizkio pertsona- eta material-baliabideak, guztira 20 profesional, auzitegiko mediku, 

psikologo eta gizarte-langileen artean.  

Eskertu egin nahi diet, eta zoriondu, halaber, profesional horiei egiten duten lan 

garrantzitsua. 

Osoko Balorazio Forentseko Unitateek epaitegiek eskatu ahala lan egiten dute arlo 

penalaren barruan, alegia, Genero Indarkeriako kasuetako Instrukzioko Epaitegiek eta 

Emakumeen aurkako Indarkeriaren arloko Epaitegiek eskatzen dietenean.  

Kasu zehatz bakoitzean, eskatzen bada, biktimaren eta ikertuaren zein seme-alaben 

faktore indibidualak eta haien arteko harremana aztertzen dira.  

Azterketa bideratzen da ez bakarrik indarkeriak utzitako aztarna fisikoa ezagutzera, 

baizik eta biktimaren baitan indarkeria-ekintzak utzitako arrasto psikologikoa 

ezagutzera.  

Ustezko biktimagileari buruz, gizarte-, psikologia- eta psikopatologia-faktoreak ikertzen 

dira, eta indarkeria-harreman eta -jokabideetan nola eragiten duten. 

Familia-haustura kasuetan, epaileak beharrezko ikusten badu (guraso batek edo adin 

txikiko batek buruko arazoak edo mendekotasunak izan ditzakeelako), auzitegiko 

medikuen balorazioa egingo litzateke (egilea ez da izan behar Osoko Balorazio 

Forentseko Unitatea). 

2018. ekitaldian, OBFUk genero-indarkeriazko erasoen 872 espediente egin behar izan 

ditu guztira (gizonak emakumeari eraso egitea), eta etxeko indarkeriazko 513 (familia-

ingurunean izandako erasoa, salbu eta gizonak emakumeari egiten diona).  

Jaun-andreak, saiatu naiz, ikastaro honetako gaiaren inguruan, Lan eta Justizia Sailaren 

jarduera eta zerbitzuen azterketa labur bat egiten.  

Espero dut zuek denek gure errealitatea hobe ezagutzeko balioko zuela. 

Eskerrik asko eta ondo izan uda ikastaro honetan 

 


