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Arartekoaren 2016S-1793-14 Ebazpena, 2016ko maiatzaren 12koa. Horren 

bidez, Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta Justizia Sailari iradokitzen zaio 

orientazio psikologikoa edo soziala emateko aukera aztertzeko, aita baten eta 

bere alabaren artean dagoen kaltetutako lotura berrezartze aldera. Horiek Bilboko 

deribazio judizialaren bidezko familia elkargune baten erabiltzaileak dira. 

 

 

Aurrekariak 

 

1. 2014ko irailean, herritar bat Arartekora zuzendu zen, erabiltzen duen Bilboko 

deribazio judizialaren bidezko Familia Elkarguneak ezarritako gidalerro 

batzuekin ados ez zegoela adierazteko. Izan ere, uste du gidalerro horiek 

eragozten ari direla judizialki bere bederatzi urteko alabarekin komunikatzeko 

ezarri den erregimena betetzea.  

 

Interesdunak adierazi du, 2014ko maiatzean, Bizkaiko Foru Aldundiko 

Emakumeak Babesteko eta Familiak Laguntzeko Zerbitzuak, une hartan 

elkargunea kudeatzen zuenak, jarduketa-arau batzuk ezarri zituela: ezarritako 

harremana eten zuten bere alabak bi aldiz ahoz esan zuelako ez zuela nahi 

egun horretan bere aitarekin hitz egin. Dirudienez, arau horiek ezarri aurretik, 

elkarguneko profesionalak neska animatzen saiatzen ziren eta hasierako 

erresistentzietan bitartekaritza-lana egiten; hala ere, gidalerroak onartzean, hori 

egiteari utzi zioten. Kexagileak behin eta berriz eskatu dio administrazio horri 

arauak idatziz bidaltzeko; ez dizkiote entregatu. 

 

Kexagilearen ustez, Emakumea Babesteko Zerbitzuak gatazkan jarrera partziala 

hartu du bere bikote ohiaren alde; biek gatazka luzea izan dute bere alabaren 

zaintzagatik. Hala, uste du jarrera hori ez dela egokia horrelako zerbitzu 

batentzat. 

 

Interesdunak adierazi du ez daukala kexarik elkargunea kudeatzen duen 

erakundeko profesional taldeak emandako arretari dagokionez; bera ez dago 

ados Bizkaiko Foru Aldundiaren kudeaketarekin ezta arretarekin ere, eta 

zehazki, gidalerro horien aplikazioarekin eta horiek ez bidaltzearekin. 

 

2. Kexa izapidean onartu ostean eta interesdunak aurkeztutako dokumentazioa 

aztertu ostean, 2014ko urrian Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta 

Justizia Sailera jo genuen, EAEko deribazio judizialaren bidezko Familia 

Elkargune guztien funtzionamenduaren arduradun gisa. Horretara jo genuen 

aurkeztutako kexak eragiten zizkigun elementu kezkagarri nagusiei buruzko 

informazioa eskatzeko. 

 

Eusko Jaurlaritzak une hartan Bilboko elkargunearen kudeaketa Bizkaiko Foru 

Aldundiko Emakumea Babesteko eta Familiei Laguntzeko Zerbitzuaren 

ardurapean zuen; horrek, aldi berean, Bizgarri elkarteari azpikontratatu zion.  
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Eusko Jaurlaritzaren Justizia Sailari aurkeztu genion lehenengo gaia izan zen, 

hain zuzen ere, elkargunearen kudeaketaren esleipenaren ezaugarri nagusiak, 

eta zehazki, galdetu genuen nola zegoen definituta organo judizialekiko 

elkarrizketa, txostenen igorpena, etab. Izan ere, aztertu ahal izan genuen 

dokumentazioan zenbait elementu kezkagarri aurkitu genituen (deribazioa 

egindako epaitegiari bidalitako txostenak, bai erakunde kudeatzailetik bai 

Bizkaiko Foru Aldunditik, baina ez Eusko Jaurlaritzatik; argitasun gutxi 

elkargunearen arduradunaren identitateari dagokionez; eta bereziki, 

inkoherentziak oso data hurbiletan epaitegira bidalitako txosten batzuetan, 

horrek aita eta alabarentzako ezartzen zuen komunikazio-erregimenari 

dagokionez. Gure ustez, hori oso larria da, familiarekin egiten ari den esku-

hartzea kalte dezakeelako). 

 

Horrez gain, galdetu genuen zein den jokatzeko modua Bilboko 

elkargunearentzako funtzionamendu-arau bereiziak ezartzeari dagokionez; 

horien kopia bat eskatu genuen. Gainera, eskatu genuen kexaren sustatzaileari 

kopia bat ez emateko arrazoiei buruzko azalpen bat. Kexagileak askotan 

eskatu ditu arauak. 

 

Azkenik, informazioa eskatu genuen Sailak familia elkargunera bideratutako 

kasuen jarraipenean inplikatuta dauden profesionalen jarduketan neutraltasuna 

eta inpartzialtasuna bermatzeko aurreikusi dituen mekanismoei buruz.  

 

3. Ez ziotenez gure informazio-eskaerari erantzuten, 2015eko otsailaren 10ean 

errekerimendu bat bidali genuen. Errekerimendu horrek ez zuen erantzunik jaso 

2016ko otsailaren 28ra arte; egun hartan, erakunde honetan Eusko 

Jaurlaritzaren Herri Administrazio eta Justizia Sailaren idazkia sartu zen. 

 

4. Kexaren sustatzaileak Arartekora jo zuenetik igarotako denboran, aldaketa 

nabariak egon dira bai aita eta alabaren arteko harremanean bai elkargunearen 

kudeaketan; kexagileak eman digu horren berri. Geroago, informazio hori 

egiaztatu da Eusko Jaurlaritzak emandako erantzunarekin. 

 

Kudeaketa Bizkaiko Foru Aldundiaren esku uzteari buruz dugun interesari 

dagokionez, erantzunarekin batera, hitzarmenaren kopia bat eransten da. 

Bertan, horren betebeharrak jasotzen dira, besteak beste, organo judizialekiko 

harremana mantentzea eta horiei txostenak bidaltzea. 

 

Jakinarazten da Eusko Jaurlaritzan familia elkarguneen erantzukizuna Enplegua 

eta Gizarte Gaietarako Sailetik Herri Administrazio eta Justizia Sailera1 igaro 

zela; horregatik, prozesu bat hasi zen autonomi erkidego osoko familia 

elkarguneen kudeaketa zuzenean bere gain hartzeko. Orientazio aldaketa 

horrek hauxe dakar: 

 

                                                 
1 Zerbitzuaren erantzukizuna Justizia Sailari dagokio 2012ko urtarriletik 1etik.  
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 “Familia Elkarguneetan zerbitzuak eskaintzen dituzten erakundeen 

kontratazio zuzena. 

 Araudia interpretatzeko irizpideak bateratzea. 

 Harreman zuzena organo judizialekin eta familiekin. 

 Informazioa sistematikoki hiru hilero biltzea. 

 Jarduketen koordinazioa eta kontrol zuzena. 

 Informazioa biltzeko, helarazteko, etab. eredu estandarizatuak egiteko 

beharra. 

 Partekatutako tresna informatikoak izatea, Justizia Zuzendaritzan talde 

espezifiko bat sortzea, etab.”  

 

Erreformen testuinguru honetan, 2015eko uztailaren 1etik aurrera, 

indargabetu egin da Bizkaiko Foru Aldundiari egindako kudeaketa-enkomienda; 

ordutik, Herri Administrazio eta Justizia Saila arduratzen da Bilboko 

elkargunearen kudeaketa zuzenaz. 

 

Bilboko elkargunearentzako funtzionamendu arauak ezartzeko jarduteko 

moduari erreparatuz, jakinarazten da arau orokor batzuk daudela elkargune 

guztientzat; arau horien kopia eransten da. Horrela, adierazten da bertan 

jasotzen ez diren jarduketetarako, irizpide orientatzailea uztailaren 1eko 

124/2008 Dekretuaren edukiak ezartzen duela, EAEn deribazio judizialaren 

bidezko familia elkarguneak arautzen dituena. Sailak ez du informaziorik 

ematen Bilboko elkargunearentzako arau espezifikoak ezartzeari buruz, ezta 

horiek hartzeko jarduteko moduari buruz ere. 

 

Interesdunak aipatutako elkargunean 2014ko maiatzean aplikatzen hasi zen 

araudiari buruz azaldutako arazoei dagokienez, hauxe baino ez da adierazten: 

 

“Erreferentziako kexaren kasu zehatzean, aipatutako hitzarmenari 

dagokionez Bizkaiko Foru Aldundiak hau adierazi du: “Barneko 

koordinaziorako bilera huts batek interpretazio okerrak eragin ditu; 

horrenbestez, beharrezko jarraibideak emango ditugu horiek zuzentzeko”. 

 

Sailak elkarguneen kudeaketan inplikatuta dauden profesionalen jarduketa 

inpartziala eta neutrala izan dadin bermatzeko aurreikusi dituen mekanismoen 

artean adierazten da hasierako lanbide-trebakuntza eta etengabeko 

prestakuntza izateko eskaera, zerbitzuaren erabiltzaileen esku dauden kexa 

edo iradokizun mekanismoak, datu-bilketa, koordinazio-bilerak eta berehalako 

komunikazio-kanal baten ezarpena Gazte Justizia Zerbitzuarekin eta Familia 

elkarguneekin, sortzen diren intzidentziak jakinarazteko.  

 

Honaino Justizia Auzitegiak jakinarazi dizkigun aldaketak elkargunearen 

kudeaketari dagokionez. Hala ere, ez du erantzun ezta azaldu ere zeintzuk izan 

ziren kexaren sustatzaileari bere kexa eragin zuten arauen edo gidalerroen 

kopia bat ez emateko arrazoia; horrek, esan dugunez, behin eta berriro eskatu 

zituen. 
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Aita eta alabaren arteko harremanari dagokionez, adierazi behar dugu 

harremana nabari narriatu dela aipatutako gidalerroak ezarri zirenetik. Gainera, 

Arartekora jo zuenetik igarotako denbora luzean, deribazioa egindako 

epaitegiak ezarritako komunikazio-erregimena ezin izan da gauzatu. Epaitegiak 

familia elkargunera bideratu zuen harremana bultzatzeko; hori kontuan hartuz, 

azpimarratu behar da neskak ez duela harremanik izan bere aitaren familiako 

gainerako senideekin, aitona eta amona barne. 

 

 

Gogoetak 

 

1. Nazio Batuek 1989an onartutako Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioak 

beren aita eta/edo amarengandik bereiz bizi diren haurrek eta nerabeek biekin 

erregularki harreman pertsonalak eta harreman zuzena izateko duten eskubidea 

aitortzen du, harreman horiek adingabekoaren interes gorenaren aurkakoak ez 

badira behintzat.  

 

Deribazio judizialaren bidezko familia elkarguneak honela definitzen dira: 

“Banatze, dibortzio, deuseztasun edo izatezko neurriak arautzeko prozesuen 

ondoriozko egoeretan, seme-alaben eta euren aitaren, amaren, bien familiaren, 

tutoretza edo zaintza duen pertsonaren, edo inguruko pertsonen arteko 

harremanak aldi baterako bermatu eta erraztera bideratutako gizarte-zerbitzuak 

dira”2. Babes-baliabide gisa eratzen dira, helburu bikoitzarekin; batetik, haurren 

eta gurasoen arteko harremanak egonkorrak izan daitezen bermatzea 

segurtasun-baldintzetan, eta bestetik, ama-aita eta haurren arteko harremanak 

hobetzea, guraso-eskumenak bereganatzea erraztuz. Zalantzarik gabe, 

nahitaezkoak dira bermatzeko haurrek eta nerabeek familia egoera zailetan 

gurasoekin harremana izateko eskubideak bermatzeko. 

 

Kexa honetan salatu den egoeragatik kaltetua izan den haurraren gurasoek 

gatazka luzea izan dute alabaren zaintzagatik eta horrekin komunikatzegatik; 

izan ere, zerbitzuaren erabiltzaileak dira 2010etik. Kexaren sustatzaileak 

Arartekora jo zuenean, judizialki ezarritako erregimena harremanekoa zen3; 

horrela, aurreikusten zen aita eta alaba astean bi arratsaldetan topatuko zirela 

eta aldizkako asteburu bat, gaua pasatzea barne. Amari zaintza eta kustodia 

esleitu zion 2010eko uztaileko epaiak aitarentzako bisita-erregimen graduala 

ezarri zuen. Ikusita amak ez zuela nahi bigarren fasera igaro, aitak neurriak 

aldatzeko demanda bat jarri zuen; horren ebazpena 2012ko azaroan eman zen 

                                                 
2 Uztailaren 1eko 124/2008 Dekretuaren 2.2 artikulua, Euskal Autonomia Erkidegoan deribazio judizialaren 

bidezko familia elkarguneak arautzen dituena. 
3 Uztailaren 1eko 124/2008 Dekretua, Euskal Autonomi Erkidegoan deribazio judizialaren bidezko familia 

elkarguneak arautzen dituena. 

“5. artikulua.– Emandako zerbitzuak 

1.– Familia Elkarguneek ondoko zerbitzuak emangodituzte: 

(…) 

d) Trukeak. Familia Elkarguneak haurrak eta nerabeak hartu eta jasotzen direla ikuskatzeko bakarrik erabiliko dira 

eta bisita zentrotik kanpo egingo da.” 
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eta hiru aldi xedatu zituen bisiten garapenean. Gaur egun, ezin izan da aurretik 

adierazitako hirugarren aldira igaro; beraz, aitarekiko eta aitaren familiarekiko 

harremana asko kaltetu da. 

 

Ohar labur hauekin gatazkaren konplexutasuna eta iraupena irudikatu nahi izan 

dugu; elkargunean gatazka hori ezagutzen dute.  

 

2. Orain Bilboko elkargunean araudi bat edo gidalerro zehatz batzuen aplikazioa 

aztertuko dugu, horiek direlako kexa eragin dutenak. Sailak emandako 

erantzunagatik ulertzen dugu, nahiz eta ez den argi azaltzen, administrazio 

horrek uneren batean Bizkaiko Foru Aldundira jo zuela, aipatutako gidalerroei 

buruzko informazioa eskatuz. Hauxe izan zen erantzuna: “koordinazioko barne-

bilera batek interpretazio okerrak eragin ditu; beraz, beharrezkoak diren 

instrukzioak emango dira hori berresteko”. Erantzun hori, gutxienez, 

kezkagarria iruditzen zaigu; izan ere, horrek esan nahi du sail arduradunak ez 

zituela ezagutzen Bilboko elkargunearen gidalerroak edo jardunbideak. 

Bestetik, ez gaude batere ados emandako azalpenarekin; kexagileak emandako 

informazioan adierazten da ez zela bakarrik interpretazio okerrak eragindako 

bilera bat izan. Azter dezagun gai hau sakonki. 

 

Gidalerro horiek edo funtzionamendu arau horiek existitu ziren eta aplikatu 

beharrekoak izan ziren, behintzat familia honen kasuan, 2014ko maiatza eta 

azaroaren artean. Elkarguneak data horietan epaitegira bidalitako txosten 

batzuetan, kexaren sustatzaileak salatzen dituen arauak aipatzen dira. Horrez 

gain, elkargunearen programaren erabiltzaileei arreta emateko unitatetik 

kexagilearen kexen aurrean igorritako bi ebazpenetan ere aipatzen dira 

(elkargunearen erakunde kudeatzailea den Bizgarrik igorri ditu ebazpenak).  

Adibidez, kexetako bat ebazten duen 2014ko urriaren 31ko ebazpenean hauxe 

adierazten da: 

 

“Por lo tanto, dando respuesta a la solicitud del usuario, se le informa 

formalmente, mediante la presente resolución, de que en la reunión de 

seguimiento del programa Punto de Encuentro Familiar de Bizkaia de fecha 

14.05.2014, se acordó adoptar la siguiente medida: 

 

“Cuando él o la menor lleguen al local del Punto de Encuentro Familiar para 

efectuar la visita o realizar el intercambio la figura profesional que le 

atiende le invitará a materializar el encuentro utilizando estrategias 

adecuadas a su edad y circunstancias, y respetando siempre su derecho a 

manifestar su negativa a la realización de la visita o intercambio. 

 

La firme negativa del niño, niña o adolescente conllevará la cancelación del 

encuentro por dicho motivo. Esto tendrá como fin evitar que el niño, niña o 

adolescente se vean en la obligación de reiterarse una y otra vez en su 

rechazo y a expresarlo con intensidad antes de que desde el Punto de 

Encuentro Familiar se proceda a la cancelación de la visita por la 

imposibilidad material de realizarla. Se considera que prolongar en el tiempo 
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la necesidad de expresar su rechazo y/o su negativa conlleva una 

exposición innecesaria a una situación de estrés emocional. 

 

Por ello, salvo circunstancias excepcionales que orienten a proceder de otro 

modo, en aquellos casos en los que inicialmente los y las menores 

verbalicen o manifiesten mediante su comportamiento la voluntad de no 

querer realizar el encuentro y su determinación de obstaculizarlo, la labor 

del equipo profesional del Punto de Encuentro Familiar, consistirá en 

intentar nuevamente la materialización del mismo, en recoger las 

manifestaciones orales, emocionales y conductuales por las cuales el niño, 

niña o adolescente expresa su negativa reiterada, en suspender la visita 

tomando como motivación la firme negativa del niño, niña o adolescente y 

en recoger esta información en el expediente y en el correspondiente 

informe de seguimiento -emitido según la periodicidad establecida en el 

caso- para su remisión al juzgado derivante, a fin de que éste conozca la 

situación y adopte las medidas que valore como oportunas. 

 

En consecuencia, la decisión de suspensión del encuentro se adoptará por 

parte del equipo profesional cuando se produzca “oposición consistente y 

firme” por parte del niño, niña o adolescente a realizar la v isita. La 

consideración de esa “consistencia y firmeza”, en el rechazo vendrá 

determinada tras la realización por parte del equipo de profesionales de 

dos “invitaciones” infructuosas para la celebración de la misma, lo que, 

en todo caso, no deberá suponer una permanencia de más de 10 minutos 

en el centro del niño, niña o adolescente”4. 

 

Interesdunak jakinarazi digu 2014-12-13an elkargunean ebazpen berri bat 

jakinarazi zitzaiola, arreta-unitate beraren aurrean jarritako kexa berri bati 

erantzunez. Horren bidez, formalki jakinarazi zitzaion araudiaren etenaldia:  

–“orain jakinarazten da neurri hori funtzionamendu arau gisa ezeztatu zela; 

bere erabilera 2014-11-18an eten zen”–. Horren kopia eman zitzaion.  

 

Idazki horiek ikusita, argi dago 2014ko maiatzean funtzionamendu arau berri 

bat edo gidalerro bat ezarri zela, bere familiak ikustera joaten diren haurrek, 

senideekin harremanik izan nahi ez badute, gehitutako estres egoera bat bizi 

ez dezaten saihesteko. Horren helburua familia topaguneetan bitartekaritza 

lana egiten duten profesionalen jardunbidea aldatzea edo argitzea zen. 

Gainera, begi bistakoa da ez dela familia honentzako aholku espezifiko bat, 

interpretazio okerrak eragin ahal izan zituena. Izan ere, ematen du kasu 

guztietan aplikatzeko hartutako orientazio edo gidalerro bat zela. 

 

Ez dugu zalantzan jartzen funtzionamendu arau hauek ezartzearekin lortu nahi 

zen helburua adingabeko pertsonen kaltea saihestea zenik, senidearekin 

egoteko arbuioa adierazteko beharra denboran ez luzatzeko, emozionalki 

                                                 
4 Azpimarratuak gureak dira. 
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egoera estresagarri bat delako. Hala eta guztiz ere, familia honen kasuan, nahi 

ez ziren ondorio batzuk eragin dira. 

 

 Azken batean, dena delakoa zirela, arauak, instrukzioak, orientazioak, ezin 

dugu ukatu denboran luzatu den eta aita eta alabaren arteko topaketaren 

hasieran profesionalek zuten jokabidea nabarmen aldatu zuen jarduketa horrek 

eragin negatiboa izan duela topaketa horietan, edo behintzat, ez duela  

abiapuntuko egoera hobetu. 

 

Gogorarazi behar da kexagileak bi urte daramala bere alabarekin komunikatzeko 

eskubidea gauzatu gabe, judizialki ezarri zen bezala; berak uste du, 2014ko 

azarotik aurrera formalki araudia erabiltzeari utzi bazioten ere, dinamika bat 

sortu dela non bere alabak sei hilabetez barneratu duen funtzionatzeko modu 

bat, hau da, topaketei uko egitea. Egoera horrek gaur egun arte irauten du. 

Sailak ez du azaldu esku-hartzerik aurreikusi duen familia-harreman horretan 

eragindako kaltea berrezartzeko. 

 

3. Euskal Autonomia Erkidegoan deribazio judizialaren bidezko Familia 

Elkarguneak arautzen dituen uztailaren 1eko 124/2008 Dekretuaren 5. 

artikuluak ezartzen du zeintzuk diren horietan eskaini beharreko zerbitzuak. 3. 

atalean, jarraian hitzez hitz jasota dagoenean, ezartzen da baliabide horiek 

guraso eta seme-alaben arteko harremanen hobekuntza sustatu beharko 

dutela, eta horretarako orientazio psikologikoa eta soziala eskainiko dutela: 

 
5. artikulua.– Emandako zerbitzuak 

(…) 

3.– Familia Elkarguneek orientazio psikologikoa eta soziala erraztuko dute. Orientazioaren 

funtzioa aitamen eta seme-alaben arteko harremanen hobekuntza sustatzea izango da eta 

amek eta aitek akordioak ezartzean egokitzen zaizkien ardurak beren gain hartzea 

ahalbidetzea, eta akordio horiek betez, euren adingabeko seme-alabekiko komunikazio eta 

bisita araubideari dagozkienak. Hala behar denean, halaber, zerbitzu hauek Familia 

Elkarguneak erabiltzen dituzten haurren eta nerabeen eta tutorea edo zaintzailea edo 

bestelako senide edo ahaideen arteko harremanak hobetzea sustatuko dute. 

 

Kasu honetan, 2014ko maiatzetik azarora Bilboko familia elkargunean aplikatu 

zen araudi espezifikoak ondorio negatiboak eragin ahal izan ditu aita eta 

alabaren arteko harremanean, edo behintzat, ez du lagundu harremana 

normalizatzera. Beraz, uste dugu sailak, hala badagokio, aztertu beharko 

lukeela esku-hartze hezitzaile bat egiteko aukera, aita eta alabaren arteko 

harremana bultzatzeko, edo behintzat, kaltetu den lotura berrezartzera 

laguntzen duen orientazio psikologiko edo soziala errazteko aukera. 

 

4. Beste gauza bat da Bilboko elkargunean aplikatzen ari zen araudi espezifikoa 

interesdunari entregatzeko atzerapena.  

 

Familia elkarguneak arautzen dituen 124/2008 Dekretuaren 10 e) artikuluak 

ezartzen du zerbitzuaren erabiltzaileek eskubidea dutela”Familia Elkarguneen 

funtzionamendu-arauen eta topaketa zein eratan gertatuko denaren berri 



   
 8  

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

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

jasotzea, eta bai ezarritako arauak ez betetzeak ekar ditzakeen ondorioen berri 

ere” Sailak familia erabiltzaile guztiei entregatzen zaien familia elkargunearen 

arauen kopia bat bidali digu. Horietan ez da ezer aipatzen Bilboko elkargunean 

2014ko maiatzetik azarora aplikatu ziren funtzionamendu arauei buruz.  

 

Adierazi egin da kexagileak behin eta berriro eskatu zuela 2014ko maiatzaren 

14an onartutako eta berehala aplikatzen hasi ziren arau edo gidalerroen kopia 

bat. Hala eta guztiz ere, 2014ko urriaren 31ra arte, aplikagarriak izateari utzi 

baino egun batzuk lehenago, ez zitzaion arau horien kopiarik eman. Hori da 

berak adierazi duena, sailak ez duelako ezer esan gai horri buruz. 

 

5. Amaitu aurretik, elkarguneen ezaugarri nagusietako bat aztertu nahiko genuke 

Dekretu arautzailearen 2. artikuluak hauxe xedatzen du: “Familia Elkargunea 

espazio neutral eta egokia izango da, non diziplina anitzeko ekipo tekniko 

baten laguntzarekin eta segurtasun eta ongizate bermearekin, krisi egoeran 

den (…) familia bateko kideen arteko topaketa gertatuko den”. 

 

4. artikuluak ere funtsezko gai hori aipatzen du, familia elkargunearen helburu 

espezifikoak zeintzuk diren adieraztean: “e) Ardura duen hirugarren pertsona 

inpartzial eta neutral baten presentzia bermatzea, hala behar bada, haur eta 

nerabeen eta euren gurasoen, senitartekoen edo zaintza eta babespea 

esleituta ez duten bestelako ahaideen arteko bisitak egiten direla ikuskatzeko.” 

 

6.2 artikuluak ezartzen du elkarguneen jarduera eraendu behar duten printzipio 

orokorretako bat dela inpartzialtasun printzipioa, horren arabera “Familia 

Elkargunean burututako jardunean objektibotasuna eta inpartzialtasuna 

gailenduko dira gatazkan dauden alderdiekin esku hartzean”. 

 

Erakunde honek ez du zalantzan jartzen Bizkaiko Foru Aldundiko Emakumea 

Babesteko eta Familiei Laguntzeko Zerbitzutik zerbitzua ematen duten edo 

horren kudeaketaz arduratzen diren pertsonen profesionaltasuna ezta 

gaitasuna ere. Hala eta guztiz ere, ulertzen dugu, kudeaketa emakumea 

babesteko zerbitzuaren esku uztean, zerbitzuaren erabiltzaile diren gizon 

batzuek zerbitzu horrek izan behar dituen inpartzialtasuna eta neutraltasuna 

lurruntzen dela pentsatzea. Izan ere, zerbitzu horrek, gatazka eta krisi egoeran 

dauden familiekin lan egiten duenez, bermatu behar du, hain zuzen ere, 

neutraltasun hori. 

Beraz, uste dugu berri ona dela, 2015eko uztailetik, Eusko Jaurlaritzak 

zuzenean kudeatzea elkargunea. Izan ere, gure aburuz, Familia Elkargune 

guztien funtzionamendu arauak edo gidalerroak ezartzea Justizia Zuzendaritza 

horri dagokio, EAEko erabiltzaile guztiei zerbitzu bera bermatze aldera, aipatu 

ditugun beharrezko inpartzialtasun eta neutraltasun bermeekin. 

 

*** 

 

Aurretik azaldutakoa kusita, ondorioztatu behar dugu, erakunde honetan kexa 

jartzea eragin zuten eta Bilboko elkargunean 2014ko maiatzetik azarora 
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aplikatu ziren funtzionamendu arauak jadanik eraginkorrak ez diren arren, 

hilabete horietan horiek erabiltzeak, eta asko luzatutako gatazka baten familia-

testuinguruan, dinamika hau eragin duela; adingabeak funtzionatzeko modu 

bat barneratu du, aita ikustea ukatzea, eta egoera horrek gaur egun arte 

irauten du.  

 

Horregatik guztiagatik, iradokizun hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 

Legeak erakunde hau sortu eta arautzekoak 11 b) artikuluan ezarritakoaren 

arabera: 

 

 

IRADOKIZUNA 

 

Horregatik guztiagatik, Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta Justizia Sailari 

iradokizun hau egiten diogu: Bilboko familia elkargunean 2014ko maiatzetik 

azarora aplikatu zen araudi espezifikoak aita eta alabaren arteko harremanean 

ondorioak izan dituenez, azter dezan, hala badagokio, kaltetutako lotura 

berrezartzera laguntzen duen orientazio psikologikoa edo soziala emateko aukera. 


