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Legedia zibilean egindako hainbat eraberritzerekin, piskanaka, emakumeei, ezkontza-harremanetan eta seme-alabekiko, gizonen estatus juridiko bera eman zaie. Baina legeetan
berdintze hori gertatu arren, gizartean, oraindik, gizonak, baita famili barruan ere, emakumeak baino gehiago direnaren usteak dirau, konszienteki edo ez. Horrek arau juridikoak
diskriminatu gabe ezartzea zaildu egiten du.
Aipatu arauetako aldaketek eta gure gizartean azken urteetan izan diren gizarte-eraldaketek emakumeak familian eta gizartean zuen tokia aldatzea eragin dute. Aldaketa horiek, nagusiki, famili mota berriak sortzean datzate (egitatezko elkarketak, guraso bakarreko familiak), eta baita banantze eta dibortzioak gehitzean ere. Azken horrek, kasu askotan, tartean daudenen bizi-maila okerragotzea dakar, eta lehen ere txirotasuna emakumeengan handiagoa bazen, gertaera horiekin are gehiago.
Famili Zuzenbideak gizakioi bereziki eragiten diguten egoerak arautzen ditu. Hori dela eta,
sentikortasun handiarekin arautu eta epaitu behar dira mota horretako gatazkak. Baina,
akatsak eta hutsuneak daude araudian, ez dago prozedura egokirik, eta, auzian dauden
gaiak intimitatearen eremukoak direlako emozioak biziki daude jokoan. Horrek guztiak banantze eta dibortzio gaietan epaileak erabakiak hartzea zailago egiten du, bai eta horiek
gauzatzea ere. Azken horretan, hau da, erabakiak gauzatzerakoan, gertatzen dira ez betetze gehienak, bai alderdiek ez dituztelako epailearen erabakiak onartzen, bai organo jurisdikzionalek zailtasunak dituztelako beren aginduak betearazteko. Eta horren ondorioak
arlo askotan hedatzen dira: seme-alabengan (guraso-agintea, bisitaldien erregimena, zaintza), familiaren etxebizitzan, eta, ekonomi arloko puntu askotan. Esaterako, pentsioa ez ordaintzeak erosteko ahalmena txikitzen du, eta emakume asko eta beren seme-alabak txirotasun egoeran uzten ditu, gizonek ekarritako ekonomi baliabideen beharrean egon ohi baitira.
Horregatik guztiagatik, bikotea banantzeak edo hausteak eta horrek bikoteari eta seme-alabei dakarzkien ekonomi eta emoziozko ondorioek zuzenbidezko esparru egokia eskatzen
dute. Alegia, berdintasunez ezartzen den zuzenbidezko esparrua, arauak interpretatzerakoan sexuagatik diskriminatzea ekiditen duena, eta adin-txikikoak babestea bermatzen duena.
Bide judizialaren osagarri dugu famili bitartekotza, gatazkara hurbiltzeko aldi berean gizartekoa eta zuzenbidekoa den bidea. Famili bitartekotza gatazka era baketsuan konpontzen saiatzen da. Profesional neutral batek edo gehiagok parte hartzen dute eta alderdiei
honela laguntzen diete, arazoaren ikuspegi orokor bat ematen diete, besteak beste, psikologi, ekonomi, gizarte- eta lege-alderdiak lotuz, eta kasuen testuingurua aztertzen dute.
Helburua bikotearen eta seme-alaben etorkizuneko bizitza arautzeko baliogarri izango den
edozein gaitan bikotea bat jartzea lortzea da. Tartean daudenek egoera aztertzeak eta tartean daudenek beren erabakiak hartzeak erraztu egiten du gero erabakiak betetzea.
Emakundek, azaldutakoaren hildotik, araudia ezartzerakoan generoak eragiten duena z u zenbideko adituekin batera ausnartzeko, Famili Zuzenbideari buruzko Jardunaldiak antolatu zituen. Jardunaldien edukia biltzen dugu argitalpen honetan. Arazoa hobeto ulertzeko
eta araudia gizon eta emakumeen aukeren berdintasunaren ikuspegitik hobetu eta hobeto
ezartzeko lagungarria izango delakoan gaude.
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JUAN LUIS IBARRA ROBLES
Justizi AAinisterioko
Nazioarteko Kodifikazio
eta Lankidetza Juridikoko
zuzendari nagusia

Justizia eta Barne Ministerioak V. legealdian zehar Famili Zuzenbidearen esparruan bultzatu dituen ekimenak modu egokian ulertzeko behar-beharrezkoa da aldez aurretik ongi ulertzea aipatu ekimen horiek zein eremutan kokatzen diren, hots, ekimen horiek parte hartzen
duteneko eskenatoki osoa zein den. Eta hori ez da besterik legegintza sustatzeko programa
deitu dutena baino, Ministerioko Departamentu honek prestatu duena. Programa hori helburu zabalak bezain anbiziosoekin diseinatu da, eta helburu horiek azken finean funtsezko
ideia batean konkreta daitezke. Ideia hori honako hau litzateke, antolamendu juridiko eraginkor bat lortzea, eta aldi berean, gure justizi sistemaren erantzuteko ahalmena zaluago
egitea.
O i n a r r i z k o bi ideia hauek, eraginkortasunak

eta zalutasunak, inspiratzen dute Ministe-

rioaren legegintza sustatzeko aktibitatea. Justizi administrazioa zerbitzu publikoa baizik ez
da, eta horren kariaz hiritarren eskariei eta beharrei erantzuteko dago. Hori horrela, zerbitzu publiko horrek espero diren xedeak eta eskatzen zaizkionak bete ditzan, zer irizpide
hartu behar ditu kontutan bere funtzionamenduan eta garapenean? Hitz gutxitan esateko,
esan dezagun Justizia horrek, zerbitzu publikoa den aldetik, gatazkak konpontzeko eta hiritarren arteko harreman juridikoak arautzeko gai izan behar du, eta arrazoizkotzat jotzen
den denbora batean gai izan dadin erantzun eraginkorrak emateko, berdintasun, justizia
eta legalitatezko irizpideetan oinarrituta.
Horretarako, Justizi eta Barne Ministerioaren legegintza sustatzeko programak funtsezko
hiru norabide ditu:
•

Lehenik eta behin, hasiera eman zaio transferentzi prozesu bati, zeinen azken helburua
baita Botere Judizialaren Konrseilu Nagusiaren eta Komunitate Autonomoen esku jartzea
Ministerioak dituen eskumenen, baliabide materialen eta giza materialen parte bat.
Horren arrazoia da alde batetik Gobernuaren asmo irmoa Botere Judizialaren Kontseilu
Nagusiak behar dituen lanabesez hornitzeko, eginkizun konstituzionala modurik hoberenean bete ditzan eta, beste alde batetik, eskumenen banaketa egitea, arrazionalizaz i o administratiboak eta Autonomien Estatua zehatz-mehatz gauzatzeak eskatzen duten
bezala.

•

Bigarrenik, Ministerioaren eginkizunen beste irakurketa bat egiten ari da. Horren arabera koordinazioa

azpimarratu

beharra dago, ez autonomikoa bakarrik, baita Estatu
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Zentralaren barnekoa ere, arauen sorrerako prozesu orokorra bateratu eta modu eraginkorrean

koordinatzeko

horien

jarduna

epaitegien

aurrean.

Alde

horretatik,

Ministerioaren sustapena eta ekimen legislatiboa bultzatu beharra dago Gobernuaren
lege-eskumenaren garapena armonizatzeko eta arau ugaltze gehiegizkoa, gatazka guneak sor litzakeena, ekiditeko, batez ere oinarrizko eskubideen babesak arautegi osoan
duen eragina ikusirik.
•

Eta, hirugarrenik eta azkenik, aipatu dudan funtsezko helburuarekin bat etorriko litzatekeen

hirugarren

arteztarau

nagusi

bezala,

behar-beharrezkoa

da

lortzea Justizi

Administrazioaren zerbitzu publikoa, nolabait esatearren, "errentagarria" izan dadila,
hau da, Justizi Administrazio mota bat diseinatu behar da, kalitatekoa, zalua, azkarra,
eraginkorra eta ulergarria. Horrela hiritarrak antzeman behar du zuzenean eta positiboki haren funtzionamendua.
Modu horretan finkaturik legegintza sustatzeko programaren lerro orientatzaileak bere osotasunean ulertzeko zehaztu behar da, lehenbizi, horren edukia zein iturritatik elikatzen den,
eta bigarrenik, eduki hori egituratzeko lehentasunezko irizpideak zein diren.
Sustapen legislatiboaren iturriak dei daitezkeenak, hau da, programa osatzen duten manuen eta konpromezuen zedarriak eta jatorria, modu askotakoak dira. Baina, nolanahi ere,
hiru kategoria handitan bil ditzakegu:
•

Izaera parlamentarioko iturriak: kategoria horren barrenean sar ditzakegu hartu diren
konpromezuak bai Gobernuburuaren eskuhartze eta agerraldietan

baita Justizi eta

Barne Ministroak egindakoetan ere, hala Kongresuan nola Senatuan, eta orobat osoko
bilkuretan

eta

Justizi

eta

Barne

Batzordeak

hartutako

ebazpenak

(adibidez,

Gobernuburutzarako hautagaiaren inbestidurako 1 9 9 3 k o apirilaren 8an eta 9an eginiko debatearen ondorioz hartutako konpromezuak, edo Estatuari buruzko 1 9 9 4 k o apirilaren 19an eta 2 0 a n eginiko debatea); Kongresuaren Erregelamenduko 1 2 4 . artikuluan
eta

Senatuaren Erregelamenduko

1 0 8 eta

1 0 9 . artikuluetan aipatzen

diren Lege

Proposamenak, Ministerioaren eskumenekin lotzen diren gaiei dagozkienak; beste ekimen parlamentario batzuk, hala nola legez besteko proposamenak eta mozio parlamentarioak; bai eta 1 9 9 4 k o uztailaren 20an Sozialisten Talde Parlamentarioko diputatu
eta senatoreekin egindako bileran Justizi eta Barne ministroak iragarri zituen legegintzarako proiektuak ere.
•

Hitz egin dezakegu, halaber, Zuzenbide komunitariotik heldu diren iturriez ere, kategoria horretan sartzen baitira arteztarau komunitarioak barne antolamendu espainiarrera
iraganarazteko xedapenak. Eremu horretan, Justizi eta Barne Ministerioaren zeregina
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izan daiteke Departamentu arduradunarena

(hau da, legegintzaz aurretiko lanen z u -

zendari eta koordinatzaile izatearena) edo soil-soilik Departamentu eskudunarena (esan
nahi baita, kolaboratzaile arduradunarena).
•

Eta hirugarren kategoria bat ere egongo litzateke, hainbat iturrirena, eta horien barrenean

sartuko lirateke

garapen

konstituzionala, nazioarteko

itun

eta

akordioak,

Kodifikazio Batzorde Nagusia, Zuzendaritza Zentroen edo Departamentuko Lan Taldeen
ekimenak, beste Ministerio batzuen ekimenak, zeinetan Justizi eta Barne Ministerioak
ere proposamenak egiten dituen, e.a.
Esan dezagun, bada, iturri hauek guztiek legegintza sustatzeko programa zehazten dutela
eta edukia ematen diotela. Baina, era berean, esan dudanari jarraituz, izan daitezkeen ekimenen sorta horren zabala denez, beharrezkoa da lehentasun irizpideak finkatzea, legegintza lanen urgentzia handiagoa edo txikiagoa den erabakitzeko. Alde horretatik, programak hiru lehentasun maila bereizten ditu (erabateko lehentasuna, lehentasunezko tramitazioa eta tramitazio arrunta) eta horien neurria emateko parametro hauei jarrairzen zaie: burutzeko mugaeguna, Parlamentuak ezarritakoa, hark deklaratu duen urgentzia maila, burutzeko epeak, Arteztarau komunitarioek ezarritakoak, Sailburuak edo goragoko

Organoek

jendaurreko agerraldietan bere egindako urgentzia, arauaren beharrizan kontrastatua, aurreikusitako onarpen soziala, erregulazio espezifikorik ez izatearen larria, alferrikako edo
zaharkitutako arautegiak aldatu beharra, etab.
Beraz, adierazitako arteztarauei egokitzea, konpromezua sortzen duen iturriak emandako
bultzada eta lehentasun irizpideen balorazioa izan dira legegintza sustatzeko programa
osatzen duten legegintza ekimenak definitzen dituzten elementuak. E z da ahaztu behar,
hala ere, V. legealdi honetan protagonismo bereziko beste elementu batzuk, esate baterako
erabakiak hartzerakoan eta proiektuak bultzatzeko garaian nabari den adostasun beharra,
legealdi honek bizi dituen zirkunstantzia konkretuetatik datorrena, edo ekimen oro "bultzada demokratikoaren" programa deitu duten horren printzipio inspiratzaileei egokitzea.
Horiek izan dira, hortaz, V. legealdian zehar Justizi Ministerioaren araugintzan erabakigarri izan diren elementuak eta, hain zuzen ere, elementu horiek hartu dira aintzakotzat Famili
zuzenbidearen esparruan hartu diren ekimenak, ondoren mintzagai izango ditudanak, bultzatzeko tenorean.
Edonola ere, horren aurretik eta zehaztu gogo dudan eskenatoki orokor horren barruan,
bada beste auzi bat bereziki aipatu nahi dudana, zera, araugintza bera edo legegintzaren
sustapena ukitzen duena, azken buruan, XIX. mendeaz geroztik kodifikazio hitzarekin ezagutzen dena.
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Izan ere, jarduera kodifikatzailea, zentzurik klasikoenean, Frantziako Iraultzatik datorkigun
zentzuan, alegia, eta Estatu liberalaren garaian aplikatuta, gaur egun krisian dagoen kontzeptu bat dela esan daiteke, hainbestean non plantea baitaiteke gaur egun defenda daitekeen kodifikazio kontzeptu klasiko hori indarrean ote dagoen ere.
Estatu liberalean, arauen sorkuntza funtsezko bi ideiatan oinarritzen z e n : lehenengoa, sorkuntza-gune bakarra izatean, Legegintza Botere bakarra, zentralizatua eta esku zuena hiritar guztien eta arlo guztien gainean eta, bigarrena, oinarrizko bi printzipio hauen lehentasunezko defentsan: askatasuna eta jabetza. Bi ideiak -Legegintza Botere bakarra eta askatasun eta jabetzaren printzipioak sistema juridikoaren eta justiziaren ardatzak bezala- krisialdian jartzen dira, alde batetik Zuzenbideko Estatu soziala eta demokratikoa eratzen denean, eta bestetik, arauak emateko boterea hainbat instantzia edo mailatan desegitean. Bi
alderdi hauetan zentratuko gara kodifikazio kontzeptuaren krisia zertan datzan hobeto
ulertzeko asmoz.
Aurrena, Estatuaren kontzeptuaren bilakaera, Estatu liberaletik hasi eta Zuzenbideko Estatu
sozial eta demokratiko bihurtzera arte, justizi sistema inspiratu behar duten printzipioen aldaketa nabaria da. Kontua ez da bakarrik hiritarraren askatasuna bermatzea, baizik eta
arauak, Justiziak, behar adina garantia eskaini behar dizkio beste printzipioei dagokienez.
Horrela, printzipio demokratikoek berdintasun garantia eskatzen dute hiritar guztientzat,
berdintasun juridikoa ezezik baita politikoa edo soziala ere. Era berean, Estatu sozialak hiritarrari bermatu behar dio Folsthoffek "bizitzeko laguntza" deitzen zuena, hau da, prestaz i o sozial minimo duin bat, osasuna, kultura, hezkuntza eta, oro har, hiritarraren bizi kalitatea bezalako esparruetan. Eta azkenik, Zuzenbideko Estatuak horri guztiari legezkotasun
bermea eman behar dio, segurtasun juridikoa, arau zalu bezain eraginkorren bitartez.
Azken finean, beraz, demokrazia sozialak gizartearen aldaketa galdatzen du, harreman
sozialena, Justiziaren bidez, eta betebehar horrek baldintzatzen du legegintzaren sustapena eta aldarazten du kodifikazio kontzeptua. Sistema batean, non jada arazoa ez den askatasun eta berdintasun parametroak finkatzea, baizik eta horrezaz gainera gizabanakoa
babestea, zaintzea, eta premiazkoa baldin bada haren esparru pribatuenean edo partikularrenean sartzera iritsi arte, arauek hiritarraren Estatutu orokorra dei genezakeena gainditu dute eta Estatutu pertsonalak eta berezituak sortzen dituzte babesaren behar larriena du-
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ten gizarte taldeentzat. Era horretan, gizarte talde batzuk, hala nola familia, adin-txikikoak
edo emakumea, kodifikazioaren gune polarizatu bihurtzen dira.
Baina gainera, bigarrenez, ez da bakarrik gertatzen arauen destinatarioak maila desberdinekoak izatea, baita ere arauen sorkuntza mailak desberdinak izatea ere gertatzen baita.
Horrela, gure lurraldearen kasuan, Botere Legegilea hiru eremutan berezirik agertzen zaigu: alde batetik, Estatu zentrala, oraindikere sistema juridikoaren funtsa moldatzen duen eskumen gunearen titularra dena; Komunitate Autonomoak, zeinak agertu zirenez geroztik
hautsi baitzen legegintzan zegoen bereizketa, Zuzenbidearen adarren araberakoa, handik
aurrera gai desberdinen gainean izaera partekatu, adostu edo propio bezala egituratzeko;
eta Europako Batasuna, nazioez gaindiko maila edo unitate bezala, araugintzako eskumenak bereganatzen dituena, Estatuak bere subiranotasunetik lagatako alderdietan, Horretatik
guztietatik sortzen da botere arauemaileen subjetibitate-aniztasuna, zeinetan jada ez duen
tokirik kodifikazioaren kontzeptu liberalak.
Bi aldeok, beraz, hariari jarraikiz, kodifikazioaren " k r i s i a z " hitz egitera

garamatzate.

Krisialdi hori sortu da, alde batetik, lege erreformak bereziki talde sozial jakin batzuetan
kontzentratzeak ondorio traumatikoak sor ditzakeelako eta, bestetik, arau sorkuntzaren maila desberdin horiek nolabaiteko anabasa, sistema juridikoaren barne koherentziarik eza,
ekar dezakeelako, baldin eta aurrekoarekin batera ez badaude elkarren arteko harremanetarako tentu handiko eta ongi hausnartutako irizpideak, hau da, arauen arteko "lotura" sortu eta sistema juridiko orok eraginkor izateko eskatzen duen batasun zentzua, barne logika
eta segurtasuna ekarri eta bermatuko dituzten irizpideak.
Azaldu ditudan arazoetarik lehenbizikoa jorratu nahi nuke bereziki, hots, Zuzenbide "pertsonalizatu" eta gizarte talde jakin batzuei zuzendutako horren agerketa eta, nire i r i t z i z , horien aurrean Justiziak bete behar duen eginkizuna. Gizarte sektore batzuek eskatzen duten
legezko babes bereziaren aurrean, kodifikazioa krisialdian sartzen da pentsatzen denean
legea, bera bakarrik, ez dela aski indartsua gizartea aldatzeko: ez da nahikoa legearen
araugintzan eragitea gizartean aldaketa bat sortzeko. Legeak, berak bakarrik, ez ditu eraginkor bihurtu sozial-demokraziaren baloreak, arauen bitartez justizia sozialaren printzipioan gauzatzen direnak. Eta egiaztapen horrek behartzen gaitu hainbat galdera planteatzera, ene ustez funtsezkoak: E z al dago esaterik errealitate politikoaren edo sozialaren eta
errealitate juridikoaren arteko loturarik ezak kodetzearen krisia dakarrela? E z ote da onartu
beharko, post-modernismo juridikoaren zentzuan, lotura falta hori Estatu sozialak lortu nahi
izan duen estrategia arauemailearen porrotaren saihestu ezineko ondorioa dela? Eta, batez
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ere, zein norabide hartu beharko du araudigintza sortzaileak lotura falta hori gainditzeko
eta Estatu modernoak eskatzen duen azken helburua, hots, justizia soziala, lortzeko?
Zaila da galdera horiei erantzun batematea. Egoera horretan errazena da gizartearen bultzatzailetzat hartzen den arau horri itzuri egitea eta arauketa sormen juridikoaren bidetik bilatzea, bai organo judizialeen bidez edo baita azpisistema sozialen bidez, Zuzenbidea
prozedura errazten duten arau batzuk bihurtuz -ez debekatzaileak ez eta manuzkoak ereedo Zuzenbidea, Reichek zioen bezala, "baliabide urritzat" hartuz, zuhurki erabiltzekoa.
Badago Zuzenbidearen alde, bere osotasunean, berriro trabes egiteko aukera ere, hau da,
kodeketaren kontzeptu klasiko bat berreskuratzeko aukera, non helburu bakarra den arauaren eraginkortasuna eta segurtasuna bilatzea, legezkotasunaren printzipioan finkatuak eta
hiritarraren Estatutuari dagozkionak, bere adiera zabalenean eta orokorrenean, talde jakin
batzuen harreman sozialak arautzen hasteko asmorik gabe. Ibili beharreko bidea oraindik
zehaztu gabe dago, baina nire ustez bederen, interes handikoa da aipatu galderak, planteatutako erronkak, kontuan hartzea, batez ere Famili Zuzenbidearen eremuan hartutako
lege ekimenen azalpena egin aitzin, zeinen barrenean aspaldi honetan arautegigintza baldintzatu duten talde sozial ugari biltzen baitira eta zeinetan nabarien agertzen baita legegintzaren sustapenak hiritarrei dagokienez bete behar duen papera birdefinitu beharra.
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Edozein

modutan

ere,

Famili

Zuzenbidearen

esparruan, V.

legealdian

eta

Barne

Ministerioaren legegintza sustatzeko programaren barnean, izandako ekimen adierazgarrienak jorratuko ditut ondoren, Justizi. Ekimen horietan nire ardurapeko Zuzendaritza
Zentroak, Nazioarteko Kodifikazio eta Lankidetza Juridikorako Zuzendaritza Nagusiak,
funtzio garrantzitsua izan du. Horretarako, eta arestian aipatu dudan plurisubjektibitatea
dela-eta, lehenbizikoan saiatuko naiz hertsiki eremu nazionaleko ekimenak zeintzuk diren
azaltzen eta ondoren aipatuko ditut nazioarteko foro desberdinen baitan izan diren ekimenak.
V. legealdi honetan araugintza lan handia egin da Famili Zuzenbidea aldatzeko. Lan hori
hainbat testutan gauzatu da, fase desberdinetan daudenak, arau xedapenen prestakuntza
prozeduraren barruan, eta testu horiek gai hori sakonetik eguneratzeko lana adierazten
dute.
Famili Zuzenbidearen arloan legegintza sustatzeko programaren adibide adierazgarria da
adin-txikikoaren babes juridikoari buruzko eta Kode Zibila hein batean aldatzeari buruzko
Legearen proiektua. Lege horrekin lortu nahi den helburu nagusia da lege-marko bat ezartzea, adin-txikikoaren babes juridiko sistemaren oinarrizko ardatzak finkatzen dituena,
egungo egoerara egokitzeko, bai eta arlo horretan gizartean egiten diren eskakizunetara
'eta orobat haurraren Eskubideen gainean N a z i o Batuen Biltzarrak 1 9 8 9 k o azaroaren 20an
bildu eta Espainiak 1 9 9 0 a n sendetsiko zituen berme-printzipioetara.
Lege hau, gainera, eman den azken urratsa da, adin-txikikoaren Estatutu juridiko benetakoa
sortzeko prozesuan, gaurko egunetara egokitua. Prozesu horri hasiera eman zitzaion jadanik ezkontzaren filiazioari, guraso-aginteari eta ezkontza-erregimen ekonomikoari buruzko
1 9 8 1 k o maiatzaren 13ko Legearekin eta jarraitu zuen beste testu batzurekin, hala nola tutoretzari buruzko 1 9 8 3 k o urriaren 2 4 k o Legea, adopzioari buruzko 1 9 8 7 k o azaroaren
1 1 ko Legea, ekainaren 9ko 5 / 1 9 8 8 Lege Organikoa, adin-txikikoekiko exhibizionismo eta
jazarpen sexualari buruzkoa, edo 1 9 9 2 k o ekainaren 5eko Lege Organikoa, Adin-txikikoentzako Epaitegien eskumena eta prozedura arautzen dituen Legearen erreformari buruzkoa.
Adin-txikikoaren Lege honek, funtsean, adin-txikikoen babes maila indartu nahi du, arriskuedo babesgabeko egoeretan, eta horretarako bi bide erabiliko dira: batetik betebehar ba-
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tzuk inposatzea bai hiritarrei eta baita botere publikoei ere (Erakunde eskudunei bezala baita gainerako Agintari eta Zerbitzuei ere) eta bestetik Legeak halaxe aginduta ardurapean
hartzeko instituzioak arautzen dituen Kode Zibileko manu batzuk aldatzea: adin-txikikoak
hartu eta zaintzea eta adopzioa.
Legearen asmoa izan da, bestalde, Estatuaren eta Komunitate Autonomoen arteko eskumenen banaketa konstituzional eta estatutuarioari begirunea gordetzea. Alde horretatik, salbuetsirik gelditzen dira autonomietan gai horretan izan daitezkeen eskumenak, Legearen
izaera subsidiarioa deklaratuz autonomietan indarrean dauden xedapen espezifikoekiko.
Zentzu berberean, izaera administratiboko eskumenak aipatzen direnean, zehazten da eskumen horiek komunitate autonomoenak eta Ceuta eta Melilla hirienak direla, eskumenen
banaketa konstituzionalarekin eta Estatutu bakoitzean bereganatu dituztenekin bat etorriz.
Adin-txikikoaren babeserako esparru juridiko z i n e z k o bat eratzeko duen

xedearengatik,

Legean, nahiz eta berez horren erdi-erdiko gunea Kode Z i b i l a r i dagozkion manuen aldaketa izan, Kodea aldatze hutsa baino gehiago da eta lortu nahi da esparru horri lotzea botere publiko guztiak, adin-txikikoekin bereziki erlazionatutako erakundeak, gurasoak eta ahaideak eta oro har hiritar guztiak.
Alde horretatik, jarduketa printzipio orokorrak arautu dira babesgabetasun sozialeko egoeren aurrean, eta Entitate Publikoari behartzen zaio ezagutzen dituen gertakariak ikertzera,
egoerari aterabidea emateko Gizarte Zerbitzuak direla medio edo, bestela, Legearen aginduz adin-txikikoaren ardura bere gain hartzera. Era berean, pertsona oro behartuta dago
adin-txikikoa arriskutan edo babesik gabe ikusiz gero berehala laguntza ematera eta gertakari horren berri ematera agintaritzari edo hurbileneko agenteei. Ildo beretik aurreikusi da,
hiritarrak behartuta daudela agintari publiko eskudunei jakinaraztera adin-txikikoak eskolara huts egin ohi duela maiz edo justifikatu gabe.
Artikuluz artikulu sobera luzatu gabe, eta azpimarratzeagatik Legeak adin-txikikoei ahalik
eta babes juridiko zabalena emateko duen orokortasunezko asmoa, hauek lirateke testuaren berrikuntza behinenak, Kode Zibilaren egungo erregimenari atxikiko zaizkionak:
«

Adin-txikikoen babesgabetasun sozialeko egoeren barruan, bereizketa egitea arriskuegoeren eta babesik gabekoen artean, zeinek Erakunde Publikoen eskuhartze maila desberdinetarako bide ematen baitute. Beraz, arrisku-egoeretan, ezaugarritzat adin-txikikoarentzat kaltea izatea dutenak baina ez famili gunetik bereiztea justifikatzeko bezain larria, aipatu eskuhartzea famili instituzioaren barnean arrisku-faktoreak ezabatzeko ahaleginak egitera mugatzen da, babesgabeko egoeretan aldiz, zeinetan hain larriak dire-

nez gertakariak aholkatzen baita adin-txikikoa familiatik ateratzea, eskuhartzearen funtsa da Entitate Publikoak bere gain hartzea famili-ardura eta horren ondorioz indarrik
gabe gelditzea guraso-agintea edo tutoretza arrunta.
•

Familian hartzea ere aldatu egin da, izan ere, hemendik aurrera idatziz dokumentatu
beharko da eta legeak ezartzen dituen hiru modalitate berezituetako edozein izan dezake: familian hartze arrunta, familian hartze iraunkorra, eta adopzio aurretik familian
hartzea.
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Adopzioaren alorrean, beste baldintza bat erantsi da, zera, adopzio egileari edo egileei buruzko egokitasun aitorpena, Erakunde Publikoak egina. Baldintza hori eskatu ahal
izango da atzerrian egiten diren adopzioetan ere. Gainera, Erakunde Publikoen eskumenak emendatu dira nazioarteko adopzioaren alorrean. Horrela, arestian aipatutako
egokitasun aitorpenaz aparte, eta eskabideak jaso eta tramitatzeaz gainera, kontrolatu,
ikuskatu eta prestatuko dituzte entitateen jarduketaren arteztarauak, beti ere, nazioarteko adopzio horietaz beren lurraldearen mugartean bitartekotza lanetan ari badira.

•

Adopzioetan garantia segurtatzeko ildo horretan, eta iruzurrezko adopzioak nahiz adintxikikoen salerosketa ez-legezkoak ekiditeko asmo nabariarekin, bitartekotzako entitateei eskatzen zaie irabazteko asmorik gabeak izan daitezela, Entitate Publiko eskudunaren aurrean kreditatuak izatea, dagokien erregistroan inskribatuak egotea eta beren
eginkizuna betetzeko behar diren baliabide materialak eta pertsonalak eduki ditzatela.

Adin-txikikoaren esparru juridikoaren parean, bikotea, ezkondua zein ezkondu gabea,
Justiziako eta Barne-arazoetarako Ministerioaren legegintza sustatzeko programaren ekimenen artean ardatz funtsezkoa da. Ezkontzaren disoluzioa, ezkontzeko moduak, egitezko bikoteak eta egoera horrek dakartzan era guztietako ondorioak, azken buruan gizabanakoaren ingurune juridikoari ukitzen dion guztia afekziozko batasun baten parte den aldetik,
non, bestalde, beste pertsona batzuk ere nahasi daitezkeen, demagun semeak, oinordekoak, eta abar, horiek denak gizarteak ongi kontuan izaten ditu eta horientzat esparru juridiko oso zehatza ezezik bereziki esparru juridiko bat, etengabe eguneratua, eskatzen da, gizartearen errealitateari dagokionez, zeinetan hasieran aipatzen nituen eraginkortasunak
eta zalutasunak, legegintza sustatzeko elementu definigarritzat jotzen nituenak, garrantzi
eta esanahi berezia hartzen duten.
Alderdi hauetaz guztietaz hitz egin nahi nuke xehekiago.
Lehenengoz, eta ezkontzari dagokionez, Sozialisten Talde Parlamentarioak iazko uztailean
aurkeztu zuen dibortzioaren eta banantzearen gaineko Lege-proposamen bat, arlo horretan
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1 9 8 1 ko uztailaren 7ko Legeak gure Kode Zibilari ekarri z i o n erregulazioari halako eguneratze bat eman nahi diona.
Lege hark, gure antolamendu juridikoan dibortzioaren figura berriro sartu zuenak, bere aplikazioan frogatu du legelariaren zuhurtasuna, garai batean hagitz eztabaidatua izan zen
auzi horretan, praktikan, oztopo bihurtu dela ezkontideen arteko krisiak era baketsuan konpontzeko. Idazle juridikoek, Magistraturako elkarte profesional desberdinek eta are hiritar
afektatu beraiek ere azken urte hauetan erregulazio horri kritika zorrotzak egin dizkiote.
Hainbat arazo plazaratu dira: dibortziora iristeko eskatzen den prozedura bikoitza, horrek
dakartzan kostu gehiketak eta prozesuaren bikoizketa, banantzeko eta dibortziatzeko arrazoietan behin-behineko edo behin betiko aurre neurriak hartzeko xedapenek sortzen duten
gehiegizko auzigarritasuna, edo gure prozeduran erruduntasun ideiak oraindik ere bizirik
egotea banantze edo dibortzioa lortzeko garaian, horiek guztiak gainditu gabe dauden
asignaturak dira gai honen gaineko erregulazio egokia lortzeko eta behin eta berriz aipatutako helburuak, eraginkortasuna eta zalutasuna, bete ahal izateko.
Aurreko legealdian eztabaidatua izan zen banantzeari eta dibortzioari buruzko erregulazioaren erreforma, eta argi agertu zen indar politiko guztiak ados zetozela behar diren z u zenketak indarrean dagoen legealdi honetan egiteko, eta horixe da, hain justu, Lege-proposamen honen helburua.
Ekimen parlamentario honek sakonetik erregulatu nahi ditu, berrantolatu eta erraztu dibortzioaren eta banantzearen auziak. Sartzen duen berrikuntza nagusia da dibortzio prozeduran zuzenean sartzea, beraz, prozedura bikoitza desagertu egingo da. Desagertu egingo
da, halaber, dibortziatzeko arrazoi legalen artean -hemendik aurrera banantzeko arrazoi
berberak

izango

direlarik,

bereizketarik

Dibortziatzeko arrazoien barruan

egin

gabe-

erruduntasun

zantzu

guztiak.

sartuko da familiako elkarbizitzaren porrota,

Famili

Epaitegiek, arrazoi orokor gisa sartu izan dutena, bestalde.
Gainera, hobekuntza tekniko nabariak sartuko dira, hutsuneak betetzeko eta doktrinak agerian utzi dituen zalantzak eta auziak argitzeko, esate baterako hauetan: elkarbizitzaren
amaiera, hitzarmen arauemailea, adinez nagusi diren seme-alaben elikagaiak, elkarbizitza
kontzeptua edo denboratasuna sartzea pentsioaren kobrantzan.
Diodan bezala, ez da eguneratze bat soilik, horrezaz aparte banantze eta dibortzio erregimenaren erreforma sakona ere badelako, Famili Zuzenbidearen esparruan funtsezkoa
den instituzio horren aurrerapenezko erreforma, garatzeko eta modernizatzeko.
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Gai horrekin hertsiki lotuta, interesgarria da 1 9 9 4 k o Kode Penalaren Proiektuak ezkontzaren esparruan eta ezkontzaren disoluzioan duen eragina azpimarratzea. Hitz egiten ari
naiz konkretuki Proiektu horretako 2 1 9 . artikulu berriaz, zeinetan delitutzat tipifikatzen baita ezkontideari edo seme-alabei eman beharreko edozein motatako prestazio ekonomikoa
ez ordaintzea.
Aipatu artikuluak zigortzen du konkretuki "ezkontideari edo seme-alabei eman beharreko
edozein motatako prestazio ekonomikoa, judizialki hitzarmen batean edo ebazpen judizialaren bidez onetsitakoa, hiru hilabetez jarraian, edo tarteka sei hilabetez, ordaintzen ez
duena, kasu hauetan: banantze legala, dibortzioa, ezkontzaren baliogabetze deklarazioa,
filiazio prozesua, edo ezkontzaz kanpoko seme-alaben aldeko elikagaien prozesua".
Artikulu hori Kode Penaleko egungo 4 8 7 . bis artikuluaren espezifikazioa da

Famili

Zuzenbidearen esparru osoarentzat.
Manu horrek hainbat aldaketa izan ditu hasierako erredakzioaz geroztik, batez ere delitu
horregatik jartzen diren zigorrei dagokienez. Horrela, Kode Penalaren Proiektuaren jatorrizko testuan, ezarri beharreko zigorra diruz ordaintzekoa zen eta ez atxilotzekoa, oraingo 4 8 7 . bis artikulua ez bezala, non era horretako pentsioak ez pagatzearen zigorra arresto nagusia baita gehi 1 0 0 . 0 0 0 pezetatik 5 0 0 . 0 0 0 r a bitarteko isuna. Tesi hori aldatu egin
da emendakinen tramitean. Sozialisten Talde Parlamentarioak berak eginiko aldaketa-proposamenean adierazi zuen ez zirudiela bidezkoa diru isuna jartzeak, izan ere, epaitzen
dena pentsioak ez pagatzea baldin bada, errudunari beste karga ekonomiko bat gehiago
jartzeak zailago egingo zukeela azken helburua lortzea, hau da, ezkontideari edo semealabei z o r zaiena ordaintzea.
Logika horren arabera, Ponenrziaren debatean bi aldaketa sartu dira 2 1 9 . artikulu horretan. Alde batetik, hartan arautzen den zigorra da zortzi asteburutik hogeira bitarteko arrestoa. Z i g o r mota hori berria da Kode Penaleko Proiektuan. Horrekin, diru zehapenaren ordez
askatasungabetzea jarriko da, baina era horretako ohiko zigorrak baino arinagoa.
Bigarrenik, manu horretan hirugarren atal bat sartu da hitzez hitz honela dioena: "delitutik
heldu den kaltearen erantzukizunak zorretan utzitako zenbatekoak pagatu beharra ekarriko
du beti". Hirugarren atal hori bat dator izaera orokorrez Proiektuaren 1 10 artikuluak ezartzen duenarekin, hau da, delituen eta hutsegiteen ondoriozko erantzukizun zibilak kaltearen
ordaina ekarri behar duela. Horrek esan nahi du, beraz, erantzukizun hori, z o r diren eta
pagatu ez diren pentsioak bide penaletik ordainarazi daitezkeela, horretarako beste prozedura zibilari hasiera eman beharrik gabe.
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Ezkontzari dagokionez aipamen labur bat egin nahi nuke, kasu honetan indarra duen eta
funtzionatzen ari den testu legal batean ekimen gisa agertzen dena, zera da, legealdi honetan ezkontzeko moduaz egin den aldaketa. Aipatzen ari naiz 1 9 9 4 k o abenduaren 2 3 k o
Legea, ezkontza zibilak egiteko alkateei ematen zaien baimenari buruzkoa, eta aukera hori
indarrean egoteaz gainera jendeak oso harrera ona egin dio zenbait udalerritan.
Ekimen horren funtsa da herri txikietako alkateek, herri horietan Erregistro Z i b i l a z arduratzen den epailea bizi ez dela-eta, ezkontza zibilak egiteko ahalmena badute, ez dagoela
inolako oztoporik herri handietakoek ere ahalmen hori izateko, Erregistro Z i b i l a z arduratzen den epailea bertan bizi bada ere. Horri eransten zitzaion, lege proposamenean bere
garaian azpimarratzen zen bezala, ekimen honek printzipio demokratikoa indartzeaz gainera arindu egiten dituela lehen gertatzen ziren eragozpenak, bai erregistroko bulegoen
masifikazioagatik bai eta zegokion epailearen lanpostua hutsik zegoelako.
Berriro ere, beraz, aurrean daukaguna da legegintza ekimen bat, begibistatik kendu behar
ez dugun azken helburua modu zuzenean garatzen duena, hau da, Justizia zalua eta eraginkorra lortzea. Legeak ez du oztoporik jarri behar halako oztoporik egoteko arrazoi logikorik ez dagoen tokian. Lege baten eraginkortasuna neur daiteke, besteak beste, baremo
xume batekin, hots, hiritarren bizitza errazteko eta zaluagotzeko duen ahalmena ikusirik,
beti ere, logika juridikoaren eta trafiko segurtasunaren mugen barnean. Mintzagai dudan
Lege hau, beraz, aipatu premisa horren adibide eta gauzatze praktiko izan bedi.
Ezkontzaren instituzioa era zuzenean ukitzen duten legegintza ekimen hauek aipatu ondoren, gustatuko litzaidake astiroago jorratzea interes berezikoa iruditzen zaidan gai bat, zeinetaz oraindik ez dagoen erabateko erantzunik gure ordenamendu juridikoan. Gai hori da
egitezko bikoteen problematika, funtsezkoa Famili Zuzenbideko alderdi guztiz desberdinetan eta zeinen erregulazioa erronka erakargarria bezain interesantea den Justiziako eta
Barne-arazoetarako Ministerioaren legegintza sustatzeko programaren barnean.
Egitatezko bikoteen erregulazio positiboak eragozpen franko sortarazten ditu ez bakarrik
instituzio juridiko gisa duen ezaugarri eta zehaztapenagatik, baita segurtasun juridikoa bermatzeko beharragatik ere, hortik ondorioztatzen diren mota guztietako alboko arazo eta
ondorio ugarien aurrean. Horrela, gaiari hurbilketa xume bat egin nahian, aipatu nahi nituzke funtsezko elementu batzuk, etorkizuneko erregulazioa osatuko dutenak eta horietatik
heldu diren arazoak hiru alde oinarrizkoetan: egitezko bikotearen kontzeptua eta esparru
subjektiboa, haren eratze eta ezabatzearen errekonozimendu juridikoaren unea eta horre-
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tatik datozen ondorio juridikoak hala pertsonen arteko harremanetan nola hirugarrenen aurrean.
Lehenbizi, beraz, Zuzenbidearen eremu hertsian, zer ulertu behar da "egitezko bikotearekin"? Esan dezagun kontzeptu hori ondoko puntuen bidez zejiaztuko litzatekeela:
9

Bi pertsonen arteko bategitea da.

•

Pertsona horiek izan daitezke sexu joera bereko nahiz desberdinekoak edo, nahasbiderik izan ez dadin, hobe esatea sexu berekoak nahiz desberdinekoak.

•

Horien bizitzan "more uxorio" deitzen dena izango da, hau da, elkarbizitza eta afektibitatea, ezkontzakoa bezalakoa.

•

Adinez nagusiak izan beharko dute (edo kontuan hartu beharko dira ezkontzarako
Kode Zibilak ezartzen dituen adinak) eta ez dute elkarren artean ahaidetasun loturarik
izango, legeria zibilak ezkontzarako ezarri dituen gradu beretan.

•

Eta bietako inork ere ezingo du ezkontz loturarik izan hirugarren batekin, ez eta aitortutako egitezko bategiterik ere.

Kontzeptuaren mugapen hori abiapuntutzat hartuta, egitezko bikote bat errekonozitu ondoriozko abantaila juridikoak aitortuak izan daitezen beharrezkoa litzateke momentu konkretu
bat finkatzea eta hortik aurrera bikotea eratutzat joko litzateke. Horri buruz bi aukera egongo lirateke: bikotearen errekonozimendu juridikoa, elkarrekin bizitzen epe bat iragan eta
gero edo horien errekonozimendua beren borondatearen adierazpen konkretu bat egin ondoren. Segurtasun juridikoa bermatuago dagoela dirudi bigarren aukera horren bidez.
Beraz, nire irudiko, errekonozimendurako modurik eraginkorrena, batez ere hirugarrenen
aurrean, adierazpen bat egitea litzateke erregistro batean, eta hortik aurrera egitezko bikotea eratutzat joko litzateke. Horrekin bat etorriz, egitezko bikotea desegintzat hartzeko legearen ikuspuntutik aski litzateke erregistroko oharraren baliogabetzea

bikoteko batek es-

katzea, eta ezkontzan ez bezala, ez litzateke beharrezkoa ez elkarren arteko adostasuna,
ez horietako batek amore ematea, ez eta epailearen erabakia ere.
Alabaina, egitezko bikoteei buruzko edozein legegintza ekimen planteatzerakoan, alderdirik garrantzitsuena da horren ondorioak erregulatzea, bai pertsonen artekoak eta bai hirugarrenen aurrean gerta daitezkeenak. Ondotik adierazten diren arazoak aintzat hartu behar ditu arlo horretako edozein ekimenek:
•

Bikotearen erregimen ekonomiko eta ondarezkoa. Horretan ene i r i t z i z zuzenena litzateke, bi kideen berariazko hitzarmenik ezean, ordezko lege-erregimen gisa Kode Zibileko
1.41 1 . artikuluan eta ondokoetan biltzen den partaidetza erregimena aplikatzea.
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•

Bikotekide bat legetik at dagoenean aplikatu beharreko erregimena.

•

Bikotekide bat elbarritzen denerako irizpideak.

•

Bestearen prodigaltasunaren deklarazioa sustatzeko ahalmena.

•

Bestearengandik pentsioa jasotzeko balizko eskubidea bikotea hausten den kasurako,
ezkontza desegiten denerako ezarritako irizpide berberekin.

•

Ohiko etxebizitzari aplika dakiokeen araubide juridikoa, hausturaren ondotik bikotearen seme-alabarik baldin bada.

•

Bikotekide bakoitzak dituen oinordekotza eskubideak bestearen heredentziarekiko, testamentupeko oinordekotzaren esparruan bezala baita testamentuz kanpokoetan ere, eta
abar, eta abar...

E z dago inolako zalantzarik, ziriborro gisa azaldu ditudan gaietatik ondorioztatu daitekeen
bezala, gai honen gainean Justiziako eta Barne-arazoetarako Ministerioan burutzen ari diren prestaketa lanek azterlan bat eta eraketa bat bereziki zehatzak eskatzen dituztela, izan
ere, gai horrek gaur egun eskari sozial nabaria izateaz gainera, ikuspegi juridikotik eremu
berria bezain behartsua da, arauketa zehatz eta borobil baten beharra baitu, arlo horretan
jarri gogo ditugun ekimenen eraginkortasunerako oztopo izan daitekeen hutsunerik gabeko
arauketaren beharra, alegia.
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Lehen esan dut kodifikazio kontzeptuaren krisia sortu duten elementuetariko bat

botere

arauemaileen plurisubjektibotasunaren agerketa izan dela. Estatu zentrala jadanik ez dago
bakarrik ordenamentu juridikoari edukia ematerako orduan. Entitate lokalek, autonomikoek
edo nazioez gaindikoek ere beren papera jokatzen dute eginbehar honetan. Eta azken horiei, nazioez gaindikoei buruz mintzatuko naiz nire hitzaldiaren azken zati honetan.
Famili Zuzenbidea ez da dagoeneko ordenamendu nazionalei dagokien gai bat bakarrik,
aitzitik, nazioartean gero eta zabalkunde handiagoa hartzen ari da. Muga politikoak ezez i k kulturalak, hizkuntzazkoak edo laboralak ere desagertuz joan diren heinean ondorioz
migrazioak gehitu dira ausarki eta, horrekin batera, Estatu desberdinetako hiritarren arteko
ezkontzak ere bai. Gehitu dira, halaber, ezkontza misto horien banantze eta dibortzioak,
nazionalitate desberdineko gurasoengandik jaiotako haurrak, hitz batean esateko, Famili
Zuzenbidearen esparruan baina Nazioarteko Zuzenbide Pribatuarenean zentzurik hertsienean sartzen diren egoerak ere ugaldu egin dira. Gainera, arestian genioen bezala, egoera eta gatazka horiek modu berezian pertsonengan eragina dutenez, haien alderdi pertsonal eta barne-barnekoan, garrantzi berezia hartzen dute eta aldi berean sentsibilitate berezia eskatzen dute Zuzenbideak arautzeko orduan eta organo judizialek epaitzerakoan.
Horri gehitzen badiogu barneko antolamendu juridikoen artean suertatzen diren diferentzia
sakonak, ez da duda egiterik gure aurrean daukagun gaia konplexua bezain erregulatu beharrekoa dela Nazioarteko Zuzenbidearen esparruan.
Legealdi honetan nazioarteko foro desberdinetan Famili Zuzenbidearen arloko ekimen ugari izan direnez, hemen bi besterik ez ditut aipatuko, biak garrantzi handikoak, horietako
bata negoziazio fasean dagoena eta bestea dagoeneko finkatua onetsi berri den hitzarmen
batean.
Ekimen horietako lehenbizikoa da "Bruselako Hitzarmenaren hedapena". 1 9 9 4 k o ekainaren 2 0 a n Europako Batasunaren Kontseiluak erabaki zuen lanari ekitea Famili Zuzenbidean
eragina

duten

zenbait

esparruri

dagokien

Nazioarteko

Hitzarmen bat

prestatzeko.

Konkretuki, dibortzioarekin, banantze legalarekin eta ezkontzaren baliogabetzearekin zerikusia duten arazo batzuk arautzea zen helburua, bai eta horrelako egoerak sorburu duten
ondorioak ere, bereziki seme-alaben begiratze eta zainketari dagozkienak.
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Helburu hori lortzeko, abiapuntutzat hartu da Arlo zibilean eta merkataritzakoan eskumen
judizialari eta ebazpen judizialen exekuzioari buruzko hitzarmena, Bruselan 1 9 6 8 k o irailaren 27an sinatu zena, eta Hitzarmen hartako xedapenetan oinarrituta beste Hitzarmen berri
bat sortu ahal izan dadin, zeinen ezarpen esparruan Famili Zuzenbideko aipatu arazoak bil
daitezen. 1 9 6 8 k o Hitzarmenaren eragina eta indarra hainbestekoa da ezen oraingo honi
"Bruselako Hitzarmena I I " deitu baitzaio.
Modu zehatzean esateko, ziurta daiteke Hitzarmen berri horren funtsezko helburuak honako hauek direla:
•

Bruselako 1 9 6 8 k o Hitzarmenaren aplikazio eremua Famili Zuzenbidera hedatzea eta,
horren barrenean, ezkontzari loturiko alderdiak jasoko lituzke, hala nola dibortzioa, bananketa, indargabetzea eta ezkontzako erregimeneko arazoak.

•

Bereziki, aplikazio eremuaren barrenean seme-alaben begiratze eta zainketari dagozkien alderdiak biltzea.

•

Hitzarmenaren esparruan zuzeneko eskumeneko arauak ezartzea. Horrek berekin aurrerapen bat ekarriko luke gaurko egoerarekin alderatuta, kontuan hartuta etorkizunean
Europako Batasunean eremu judizial bakarra izango dugula, beraz, Hitzarmenari halako izaera mistoa emango litzaioke bere eraginkortasuna areagotuko lukeena.

•

Eta azkenik, neurriz gaineko eskumenen sistema ezabatzea hitzarmenaren xede diren
gaietan, horrela lehia alternatiboen erregelen erregimen liberalago bat ezartzeak bide
emango lieke hiritar europarrei justiziara errazago jotzeko.

Modu xume batez esateko, Hitzarmenaren garrantzia zerean datza, hots, lanabes baliagarria izatean Europako Batasuneko hiritarraren bizitza errazteko. Epaile baten baitan biltzea
ezkontzaren hausturaz (dibortzioa, bananatzea edo baliogabetzea) ezezik, baita seme-alabekiko ezkontideen egoeraz ere erabakiak hartzeko eskumena, prozeduren sakabanaketarik gabe, zalantzarik gabe gogoan hartzeko aurrerapena da nazioarteko erregimen baten
lortu nahi bada arlo horretan nazioartean dauden auziak modu eraginkorragoan

konpon

daitezen. Beraz, negoziazio horren ondorioz hiritarrak benetan pentsatuko luke Europako
Batasunak bere bizitza pertsonalerako hobekuntza nabariak ekartzen dizkiola.
Espainiak Europako Batasuneko Kontseiluraren Lehendakaritza bere gain hartuko duen une
honetan, Hitzarmen honek sekulako garrantzia izango du nire ardurapeko Zuzendaritza
Zentro honetan. Gure asmoa da negoziazioa ahalik eta gehien bultzatzea, zaila den arren,
hain baita labaina eta Estatu desberdinen ordenamenduefan

hain modu diferenteetan iku-

sia. Izan ere, bultzada hau ez dugu burutuko Bruselako lanen bidez bakarrik, baita jarduera konkretu eta apartekoen bitartez ere, esate baterako Madrilen egun gutxi batzuk barru
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gai honetaz egingo den nazioarteko Mintegia, Europako Batasuneko Estatu kideen artean
gauzak argitzeko eta jarrerak bateratzeko balioko duelako ustean.
Bigarren ekimen hori, aipatu nahi nuen testuan isladatu dena, maiatzaren 2 9 a n Hagako
Biltzarrean hartutako Hitzarmena da, haurren babesari eta nazioarteko adopzioaren arloko
lankidetzari buruzkoa. Hitzarmen hura, oraindik ere gure herrialdean berretsi ez dena, funtsezko lanabesa izateko bidean da, nazioarteko adopzioaren arloan, inportantea bezain
beharrezkoa, azken urte hauetan hainbat arrazoirengatik nabarmendu den bezalaxe.
Beharrezkoa da, lehenbizi, hirurogeiko hamarkadaz geroztik estatu askotan izan diren nazioarteko adopzioak ikaragarri gehitu direlako, hainbesteraino ezen nazioarteko adopzioa
mundu osoko fenomeno bihurtu baita, horren ezaugarri nagusiak direlarik umeen migrazioa
urruneko lurraldeetara eta gizarte eta kultur gune batzuetatik beste gizarte eta kulturgune
arront desberdinetara.
Beharrezkoa, halaber, giza arazo larri eta konplexuak daudelako, horietako batzuk ezagunak baina makurrago bilakatu direnak gertakari berri hauen poderioz, eta beste arazo batzuk berriak, besteak beste, auzi juridiko ugari eta korapilotsuak planteatzen dituztenak.
Eta beharrezkoa, azkenik, dauden legezko tresnak, barnekoak eta nazioartekoak, nahikoak ez direlako, eta arazo honetara aunitz alderditatik hurbiltzeko premia dagoelako.
E z naiz Hitzarmenak xeheki aztertzen hasiko eta horren bidez lortu nahi izan diren helburu
batzuk aipatu besterik ez dut egingo. Funtsean hauek izango lirateke:
•

Arau juridiko lotesleak ezartzea, jakina, nazioarteko adopzioetan

bete beharrekoak,

hainbat aferatan, hala nola, era horretako adopzioa komenigarri noiz izan daitekeen,
baiezpenetan eta prozeduraren gaineko kontsultetan aplika daitekeen legea, etab.
•

Gainbegiratze sistema bat sortzea, arau horiek beteko direla segurtatzeko, sistema horren bidez ekidin beharko direlarik egoera batzuk, esate baterako haurraren interesaren
kontrako adopzioak edo iruzurrezkoak edo dirubidez lortutakoak.

•

Harreman bideak ezartzea haurren jatorrizko nazioetako agintarien eta adopzioaren
ondoren haur horiek biziko direneko nazioetakoen artean.

•

Eta, azkenik, oro har, haurraren jatorrizko nazioen eta helburuzko herrialdeen arteko
lankidetza, elkarrekiko begirunean eta horren maila profesional eta etikoak betetzean
oinarritu behar dena.

Egia bada ere beste ekimen asko daudela, prestaketa fase ezberdinetan, gaur egun hala
Europako Batasunean nola Europako Kontseiluan edo Hagako Biltzarrean, bi Hitzarmen
hauek Justiziako eta Barne-arazoetarako Ministerioaren legegintza sustatzeko programak
daukan saihestu ezineko dimentsio internazionalaren eta adierazgarriaren lagin adierazgarri izan bitez.
29

Hasieran hitz egin dut kodifikazio ideiaren krisialdiaz baina, ikus dezakezuenez, ez dago
legegintzaren sustapenaren krisiaz hitz egiterik. Famili Zuzenbidearen arloan, hori baita darabilgun gaia, berrikuntza prozesu bizian murgilduta gaude, eta berrikuntza horren bidez
lortu nahi da, hain zuzen ere, helmuga z a i l eta premiazkoa den ordenamendu juridikoa gizartearen errealitatera egokitzea. Gauza da, behin eta berriz esan dudan bezala, hiritarrari -hiritar hitza adierarik zabalenean hartuta, kontzeptu hori osatzen duten gizarte talde desberdinetik at- ahalik eta prestazio zaluena eta eraginkorrena ematea, zerbitzu publiko baten prestazioa: justiziarena. Helburu hori lortzearen mendean dago, neurri handi batean,
Estatuaren eta Gizartearen ideia gauzatzea, zeinetan gure fedea eta gure lana jarri baitituU

9 -
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ñ" JOSE VARELA PORTELA
Abokatua. Bartzelona

1.
Kode Zibileko 1 5 4 eta 9 2 . artikuluek manu bat ezartzen die epaileei, argiro adierazten
duena adin-txikikoak inplikatzen dituzten ebazpen guztietan horien "interesak" izango duela lehentasuna.
Haurren Eskubideen gaineko Hitzarmeneko 3. artikuluak dioenez:
"Haurrei dagokienez, gizarte ongizateko erakunde publiko nahiz pribatu, auzitegi, administrazio agintari edo organo legegileek hartzen dituzten neurri guztietan, haurraren interes
nagusia hartuko dute kontuan batik bat".
Agindu hauek eta orobat Kode Zibileko 1 5 9 . artikuluak eta N a z i o Batuen 7 9 - 1 2-1 8ko emakumeen kontrako bereizkeria mota guztiak ezabatzeari buruzko Hitzarmeneko 5,b artikuluak kontzeptu berari ematen diote lehentasuna "adin-txikikoaren interesari".
Ezartzen den prebalentzia zentzuzkoa dela dirudi eta eztabaida orotarik urrun dagoena,
baina auzia nahasi egiten da konkretatu nahi denean.
Legeak epailearen esku uzten du agindua gauzatzea, jarraibiderik eman gabe, mugarik
jartzeke, beraz organo jurisdikzional bakoitzak erabakiko du zein diren egoerak, nork bere
ezagupen onaren eta ulertzeko moduaren arabera.
Horren zabala den formulazioa, jarraibiderik gabekoa, aski garantia al da epaiatuarentzat?
Ezkontzen edo bikoteen hausturek seme-alabengan sortarazten dituzten arazoez kezkatuta,
gu emakumeok, gaurko honetan arazo honen puntu nagusiak banan-banan azaldu, horietaz gogoeta egin eta eztabaidatu nahi genituzke.

Lehenbizi agertzen zaigun auzia zera da, adin-txikikoaren begiratze eta zainketa gurasoaginteari datxezkion erabakien barnean daudenez, eginkizun horiek noren esku utzi erabakitzea gurasoen erantzukizuna dela, eta ados jartzeko gai izan beharko liratekeela, izan
ere biek ezagutzen baitituzte haien egoera, hartan gertatzen diren bereizgarriak eta horri
aurre egiteko izan daitezkeen era desberdineko formulak.
Begibistakoa da arlo horretan erabaki zuhurra hartzearekin, beste alderdietan desadostasunak izan arren, heldutasunaren froga argia izateaz gain haur txikikoenganako babesa
erakutsiko lituzkeela.
Bat etortzeko tenorean, aldeek zehatz-mehatz arautzen ahal dute seme-alaben zainketa ezez i k baita haienganako guraso-agintea ere, bikoteko bakoitzarekin izango dituzten egonaldiak, etab.
Adostasuna sakona baldin bada, ezerk ez du galarazten zainketa elkarrekin egitea, beti
ere, gurasoen arteko elkarrizketak eta errespetuak bide ematen badute kontsentsuaren eguneroko jarraipena egiteko. Hala eta guztiz ere, helduek elkarren artean hitz egiten ez dutenean, elkarrekiko errespeturik ez dagoenean, hezkuntza arloan irizkide ez direnean, adintxikikoaren interesaren alde egitea al da haien zainketa elkarrekin egitea defendatzea?
Umeari mesederik egiten al dio bere bizipenean bi balore sistema edukitea, aurkakoak, buruz buru daudenak eta kontrajarriak?
A u z i kontentzioso batean, herra, amorrua eta errotikako liskarra dariola, elkarrekiko zainketa eskatzen bada, adin-txikikoan eta haren ongizatean pentsatzen al da?
Esan beharrik ere ez dago, alde bien artean behiala eratu zuten familian hain funtsezkoa
den arazoa erregulatzeko gai ez badira, epaileak ebatzi beharko duela eztabaida, eta horrek seme-alabak mundura ekartzeko erabakiaren erantzukizuna nolabait deuseztu egiten
duela.
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3.

1 9 9 0 . e k o Kode Zibilaren erreforma baino lehen, 1 5 9 . artikuluak honela zioen:
"Gurasoak banandurik bizi badira eta elkarrekin ados jarrita erabakitzen ez badute, z a z p i
urtetik beherako seme-alabak amaren esku geldituko dira, non epaileak, arrazoi bereziak
direla medio, besterik erabakitzen ez duen".
Araua 1 5 4 eta 9 2 . artikuluekin bat zetorren, zeinek egungo 1 5 9 . artikuluak bezala adin-txikikoaren interesaren irizpideari eusten baitzion".
Eztabaidatzen zen ea bere kokapen sistematikoagatik agindua aplikatu behar zitzaion ezkontzaz kanpoko filiazioari bakarrik, izan ere 9 2 . artikuluak arautzen baitzituen baliogabetzearen, banantzearen eta dibortzioaren prozedurak.
Hala ere, 1 9 8 9 k o maiatzaren 17an Bartzelonako Lehen Instantziako 1 8 . Epaitegiak horri
buruzko konstituziokontrakotasun arazoa planteatu zuen.
Ministerio Fiskalak manuzko txostena eman zuen, zeinetan aipatu manuaren konstituzionaltasunari eusten baitzitzaion, Konstituzioaren 3 9 . 2 eta 3 artikuluak ama eta seme-alabentzako ezartzen duen babes konstituzionala arrazoituz, eta babes berezi hori berretsita dagoela G i z a Eskubideen Deklarazio Unibertsalean eta Espainiak sinatutako nazioarteko itun eta
hitzarmenetan:
Ekonomiko,

Eskubide Zibilen eta

Sozial

eta

Kulturalen

Politikoen

Nazioarteko

Nazioarteko
Ituna

(1966),

Ituna

(1966),

Haurraren

Eskubide

Eskubideen

Deklarazioa, aho batez onetsia N a z i o Batuen Biltzar Orokorrean, 1 9 5 9 a n eta adieraziz
gainera

horixe

dela

azken

arrazoia

zeinengatik

1/1979

Lege

Organiko

Orokor

Penitentziarioak erraztu egiten duen emakumezko presoek berekin izatea seme-alabak, derrigorrezko eskolaratzeko adinera iritsi bitarte.
1 1 / 9 0 Legea indarrean jarri zenean, Konstituzio Auzitegiak ulertu zuen ateratako aferaz
adierazpenik egitea ez zuela merezi, horren xede zen testua aldatu izan zelako.
1 1 / 9 0 Legeari bereizkeriarik ezeko printzipioaren aplikazioa izena jarri z i t z a i o n , beraz,
ez zen adin-txikikoaren babesaren ikuspegitik ezarritako erreforma. Horri buruz bi galdera
egin nahi genituzke:
a) Aurreko testua diskriminatzailea ote zen?
b) Adin-txikikoarentzat babeslea zen ala ez?
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a) Konstituzioak eta G i z a Eskubideen Europako Auzitegiak argiro erakusten dute desberdintasun guztiek ez dutela Konstituzioa urratzen, izan ere, legegileak egoera desberdinak hartzen ahal ditu aintzakotzat eta tratamendu bereziak ematen.
Konstituzioak debekatzen duena da tratu desberdina, horretarako arrazoirik ez dagoenean.
Bi pertsonen arteko sexu diferentziak ez du axolarik gai gehienetan (botoa ematea,
lana, ezkontzako bizipena kudeatzea, boterea izatea, etab...)
Alabaina, umegintzan duen inplikazioa eta protagonismoa guztiz desberdinak dira.
Konstituzio Auzitegiak berak, 8 5 - 0 4 - 1 1 n emandako epaian, emakume batek bere haurdunaldia haurdun egin zuenaren baimenik gabe ezin eten zezakeela-eta, garai hartan
Alianza Popular izena zeraman alderdiak

aurkeztu zuen errekurtsoan agertutako gal-

dera batean, argumentu hori baztertuz adierazi zuen amatasuna dela prozesu bat haurdunaren eta jaioko denaren artean halako harreman bat sortzen duena, eta horrek erabateko lehentasuna du gizonezkoen gainetik.
Ministerio Fiskalak ere, 1 5 9 . artikuluaren inguruan piztutako konstituziokontrakotasun
arazoaz informatzerakoan, esaten zuen egoera desberdin orok ez duela urratzen 1 4 .
artikuluaren diskriminazioaren debekua, eta amatasunaren eta haurren babes bereziak
nahikoa eta aski justifikatzen duela arauzko tratamendu desberdin bat izatea.
Horren guztiaren aurrean galdera hau egokitzen zaigu sexuen arteko oinarrizko desberdintasuna izanik, g i z a umegintzaren prozesuan ez al da kontuan hartzekoa legegileari dagokionez, desberdinak direnak berdin tratatzean bereizkeriarik izan ez dadin?
b) N a z i o Batuen Biltzar Orokorraren 1 4 . Batzar Orokarrak 1 9 5 9 k o azaroaren 2 0 a n eginiko osoko bilkuran ebazpen baten aldeko bozketa egin zuen Haurraren Eskubideak aldarrikatzeko. Bozketa hura 7 8 botorekin onetsi z e n , kontrakorik gabe. Haren seigarren
printzipioak honela zioen:
"Haurrak, bere nortasuna era egokian garatzeko, maitasuna behar du eta kasu egingo
dion norbait... eta, salbuespenak salbuespen, ez da behin ere umea bere amagandik
banandu behar."
Haurraren Eskubideen gaineko Hitzarmenak, N a z i o Batuek Biltzar Orokorrean 1 9 8 9 k o
azaroaren 20an sinatutakoak, bere hitzaurrean iragartzen zuen Hitzarmenaren oinarri
gisa, 3 0 urte lehenago egindako deklarazioa, G i z a Eskubideen Deklarazio Unibertsala
eta Eskubide Zibilen eta Politikoen Nazioarteko Ituna, besteak beste, eta horrek indarraldian dagoela ziurtatzen digu.
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Jakina, printzipioen deklarazio horren abiapuntua da haurtxoarentzat eta ume txikiarentzat
funtsezkoa dela bere amarekin egotea, kontsultatu diren jakitunen iritzien bidez lortu den
ezagutzak erakusten digun bezala, beraz, aparteko inguruabarrak izan ezik lotura hori segurtatu egin behar da. Horren aurrean galdera hau datorkigu: 1 5 9 . artikuluaren erredakzioak begirune handiagoa die haurraren eskubideei edo lehengoak baino gutxiago?
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Kode Zibileko 1 5 4 , 1 5 9 eta 9 2 . artikuluek adierazten dute adin-txikikoekin neurri judizialak
hartzen direnean haiei "entzutea" eman ostean hartuko direla, beti ere, 1 2 urtetik gorakoen
kasuetan.
Umearen iritzia aldez aurretik aditzea neurri egokia dela dirudi, izan ere, organo jurisdikzionalari datuak ematen baitizkio jakin dezan nola bizi den gatazka bat eta haren inplikaz i o maila.
Arazoa sortu da miaketa gurasoen hautaketa bihurtzen denean.
Adierazitako lehentasuna mekanikoki aplikatzen baldin bada, adin-txikikoak bere gain hartzen du gurasoek konpontzeko gai izan ez diren gatazka ebaztea.
Eskualdatze hori, beti ere desegokia, ondorio larriak ekar litzake nerabezaroan

egiten

bada.
Gaztetxo baten erruduntasun sentimendua, bi pertsona maitaturen arteko aukera egitea
egokitzen zaionean, gaitz bat da, banantze prozedurak berariaz ekidin beharko lukeena.
Etapa honetan izan ohi den manipulazioak, dela biktimismoak, dela gehiegizko permitibitateak, auzi askotan ondorioen aldaketa sortu du.
Aukera ekonomiko hobeak, gauez ateratzeko baimen gehiago eta ohitura sozial zabalagoak, ikasketak uzteko aukera, eta horrelako eskaintzak jasotzen dituzten gazteek seguruenik
ez dute zalantzarik izango hautaketa egiterakoan.
Gurasoen hausturak izango duen bidea erabakitzea nerabe batek bere esku badu, bere asmoak azaltze soilarekin, arriskutsua izan daiteke haren hezkuntzarentzat eta aukera horrekin banantzearen auzia arbitratu ezezik, oraindik makurragoa dena, bere etorkizuna behin
betikoz baldintza dezake.
Zergatik ez da adin-txikikoari entzutea aztertu beharreko beste elementu bat soilik, baina ez
bakarra ez eta behinena ezta gutxiago ere?
Gazte batengan manipulazioa hautematen denean, hura babesteko, zergatik ez dira neurri
gogorragoak hartzen guraso-aginteari datxekion betebehar garrantzitsuena urratzen duen
aitaren edo amaren aurka?
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Ebazpen judizial gehienetan nabari da seme-alabei buruzko ondorioen arautze ia berdina.
Haurraren zainketa gurasoetako bati ematen bazaio eta hileroko bi astebururako bisitaldien
eta oporren erdiaren erregimena,
Zilegi al da soluzio estandarizatu bat horren zabala den kasuistikari aplikatzea?
Gerta daiteke aita-ama bat, nahiz eta egunero bere interes onena guraso lanetan jarri
duen, haiek gabe egon beharrean aurkitzea hilean hogeita sei egunez, seme-alabarik
gabe, eta haurrak hura gabe, eta era berean, behin ere haietaz arduratu ez dena egun
gehiegi izanik jeneralean bere eginbeharra ez betetzea.
Horregatik guztiarengatik gure galdera da: z e r eragozpen dago kasu bakoitzari dagozkion
ebazpen matizatuak emateko?
Era berean, kezkagarria izaten da eskubideen zaintzarako gurasoetako bata lege islamdarreko herrialde batekoa denean.
Oporraldietan beren haurrak Marokora, Argeliara edo Siriara eramatea segurtasun neurri
eraginkorrik gabe, ama horiek seme-alabak galtzeko zorian jartzen ditu.
Zer dela-eta, adin-txikikoaren onerako, ez dira kautelazko neurriak hartzen era horretako
arriskurik izan ez dadin?
Azkenik salatu nahi genuke guraso-aginteari darion nolabaiteko egonkortasuna.
Haurren abandonu afektibo eta ekonomikoen aurrean, adin-txikikoei sekulako kalte psikikoak dakarzkien presioen aurrean, auzilariek arma jaurtigailu gisa elkarren kontra erabiltzearen aurrean, Auzitegiek guraso-aginteari eusten diote.
E z litzateke hobe izango adin-txikikoarentzat guraso-agintea etetea aita-ama batek horrelako jokabide bat izan duenean?
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ESPERANZA EZOUERECOCHA
DEL SOLAR
Abokatua. Donostia

Ezkontza prozeduran Ondasun amankomunen administrazioaren arazoa gai korapilotsua
da eta hainbat ondorio sortzen dituena Zuzenbidearen adar desberdinetan. Hori dela eta,
lan honen asmoa ez da besterik gaingiroki azaltzea baino bikoteko kideei arazo gehien
sortarazten dizkien alderdiak, banantze, baliogabetze eta dibortzioaren prozeduran zehar.
Adierazi beharrean nago, halaber, arazo hauek gehienetan soluzio zaila dutela eta askotan hori ere ez, batez ere gai honetan inziditzen duten Zuzenbideko adar desberdinek ezkontza garaiko amankomuneko ondasuenei aplikagarri zaien legeriarekiko duten egokitzapen faltagatik eta, batik bat, banantze, dibortzio edo baliogabetze kontentziosoen prozeduran zehar.
Gai hau aztertzeko sistema gisa bi egoera desberdin analizatuko ditugu:
Lehenbizikoan, ondasunen administrazioaren egoera epaia ematen den arte, ados jarri ondoren edo epaiak emandako ebazpenaren bidez, irabazpidezko sozietatea edo ondasunen komunitatea likidatzen den arte.
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Gerta daitezkeen bi egoera analizatuko ditugu, Ondasun amankomunen administrazioa
erregulatzeari dagokionez, auzi-eskea jartzen denetik banantze, baliogabetze edo dibortz i o epaia ematen den arte.

2 . 1

ALDEZ
BEREKO

AURREKO

EDO

NEURRIAK

ALDI

HARTUZ

Atal honen inguruan eskema bat besterik ez dugu azalduko, hurrengo atala era zabalagoan garatzeko.
Bistan denez, Aurretiko Neurrien autoaren edukiari jarraitu beharko z a i o .
Tamalez, aipatu Neurri horiek gehiegitan ez dira osoak izaten edo ez dira existitzen, alderdietako baten letratu defendatzaileak eskatu ez dituelako edo Epaitegiek nekez ezartzen dituztelako.
Kode Zibileko 1 0 3 - 4 eta 1 0 4 . artikuluetan aurreikusitako Neurriez gainera, argi dago
1 . 3 7 7 eta 1 . 3 8 9 . artikuluetako bigarren lerroaldeetan aurreikusitakoak ere eska daitezkeela, horiek ere Kode Zibilekoak. Azken Neurri horiek irabazpidezko ondasunen gaineko kostu bidezko erabilpen ekintzei buruzkoak dira. Egia esan, Famili Epaitegiek eta Famili
Zuzenbideaz arduratzen diren Lehen Instantziakoek nekez hartzen dituzte era horretako
Neurriak, abokatutzaren praktikak erakusten digun bezala. Agian arrazoi horregatik, abogatuek ere ez dute maiz eskatzen aipatu Neurriak, nahiz eta, banantzearen ondorioz, kreditu hipotekarioen kuotak ez ordaintzea aski ohikoa izanik Neurri horiek hartzea gomendagarri izango litzatekeen, irabazpidezko ondarea arriskutan jar ez dadin.
Adierazi behar dugu ezkontzaren erregimen ekonomikoa indarrean segitzen duela banantze, baliogabetze

edo dibortzioaren prozedurak dirauen bitartean, harik eta

dagokion

epaia ematen den arte, Kode Zibileko 9 5 . 1 artikuluak dioenez, eta horrek ondorio larriak
izan ohi ditu prozedura luzatzen baldin bada (ohikoa den bezala) eta ondasunen adminis-
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trazioa egokia ez bada. Egoera horri muga batzuk jarri z a i z k i o , Kode Zibileko 1 0 2 . artikuluan jaso direnak, eta era berean Aurretiko Neurrien edo Aldi berekoen autoak ezartzen
dituenak.

2.2

NEURRIRIK

HARTU GABE

Aurreko atalean azaldu den bezala, aldeek ez badituzte ere Aurretiko Neurriak edo Aldi
berekoak eskatzen, Kode Zibileko 1 0 2 . artikuluak baliogabetze, banantze edo dibortzio
Auzi-eskea jartzearen ondorio automatikoak ezartzen ditu ondasunei dagokienez. Hauexek
dira: baimenen eta botereen ezeztapena eta ezkontidearen ondasun pribatiboak lotesteko
aukeraren amaiera, etxeko ahalmenaren erabilpenean.
Hala ere, auzi-eskea jartzearen ondorio horiek automatikoki gertatzeari muga jartzen dio
1 0 2 . artikuluaren azkeneko lerroaldeak, honakoa ezartzen duenean: "Ondorio horiei buruz, aldeetako edozeinek behar den notazioa eginaraz dezake Erregistro Zibilean eta, hala
behar denean, Jabetza eta Merkataritzako Erregistroan".
Aukera hori, aldeei babesa ematen diena, baldintza bat da ondorio horiek, aldeen artean
automatikoki gertatzen direnak, balioa izan dezaten hirugarrenen aurrean. Begibistan dagoenez, asmo oneko hirugarrena erregistroko errealitateak babesten du eta ezkontideek eskatu e z duten

heinean, edo Epaitegiak erabaki

e z badu Jabetza edo Merkataritza

Erregistroetan inskribatzea, ondasun pribatiboak lotesteko posibilitatea bertan behera uztea
eta botereen ezezpena ez du zertan ezagutu behar asmo oneko hirugarren horrek eta kontrako probarik ezean ez da behartuta egongo.

2.2.1

EGOERA

HORRETAN

ESKUBIDE,
ONDASUN
GAINEKO

HAINBAT

BETEBEHAR

ETA

ADMINISTRATZEAREN
ARAZO

ESPEZIFIKOAK

Esandako moduan, ezkontzako prozedura dirauen bitartean ezkontideen ondarea administratzearen arazo sorta arras zabala da eta Zuzenbideko adar desberdinekin lotzen diren
arazoak dakartza. Saiatuko gara zirriborratzen arazo sorta horretan zeini dagokion eta
konkretuki, zein alderdi diren maizenik ager daitezkeenak ezkontzako prozeduretan:
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ONDASUN

HIGIEZINEN

ERRENTAMENDUA

Ondasun higiezinen administrazioan eta errentan jartzeko behar den ahalmenaren analisian sartu aitzin, analisi labur bat egingo dugu bereziki azterlan honen xedea ez den gai
bati buruz, baina garrantzitsua izanik, horren gainean aldatu berri den legeria eta ondotik
jorratuko dugun gaiarekin duen lotura ikusirik, interesgarria iruditzen zaigu laburki bada
ere gai hori azaltzea. Hauxe da, hain zuzen ere: errentarien ukapena.
1 9 9 4 k o H i r i Errentamenduen 2 9 . Legearen aurretik, arazo horren inguruan doktrinak jarrera desberdinak izan ditu eta Konstituzio-Auzitegiak berak ere kontuan hartu izan du.
Doktrina horren esanetan, baliogabetze, banantze edo dibortzio kasuetan ezkontideen arfeko errentamenduaren titulartasun aldaketa modutu behar zen lagapena institutuari igorriz,
dela "intervivos" dela "mortis causa" edo bestela, arazoa alde prozesal hutsetik hartuta,
auzi-partzuergo pasibo bat artikulatuz, beharrezkoa, bestalde, errentatzaileak bere ekintza
ezkontide titularraren kontra zuzenduko balu, edo baita ere kontsideratzen bada errentan
hartutako etxebizitzetan bizi diren famili unitateen kasuan bi ezkontideek elkarrekin zuten
jabetza zelarik, gero bat bakarraren esku, hots, errentan hartutako etxebizitzan bizitzen segituko zuen ezkontidearen esku, geldituko dela ezkontza krisialdian jartzean.
Konstituzio-Auzitegiak, bestalde, aukera izan du bi aldiz gai horretaz bere iritzia emateko,
bina babes-errekurtso formulatzearen ondorioz. Epai hauek dira: urriaren 3 1 k o 1 3 5 / 1 9 8 6
eta uztailaren 12ko 1 2 6 / 1 9 8 9 epaiak. Horietatik ondorioztatzen da Auzitegiak kaleratze
prozesuko "interesatu" eta "alde" izakera ematen diola errentamendu kontratuaren titular ez
izan arren etxebizitzaren erabiltzaile zen ezkontideari, erabilpen hori banantze epaiketan
emandako Epaiaren bidez eman zitzaiolako.
H i r i Errentamenduaren Lege berria (HEL) arazo hori konpontzera dator eta modu honetan:
Ezartzen du errentamendu kontratuaren titular dela sinatzen duen pertsona, edozein dela
ere haren egoera z i b i l a , eta ez dago inolako oztoporik ezkontide biek ere sina dezaten.
Hala ere, Legeak bideak ezartzen ditu errentamenduaren titularraren ezkontidea edo bizilagunak errentamendurako eskubidea gal ez dezan, errentariak uko egiten dion kasuetarako.
Epailearen ebazpenaren bidez ezkontideen etxebizitzaren erabilera errentamenduaren titular ez denari emateak ezkontide titularraren loturaren haustura dakar; horrek eskatzen du
etxebizitzan jarraitu nahi duen e^zkontideak jakinarazi behar diola bi hilabeteko epearen
barrenean, epailearen erabakiaren berri eman zenetik aurrera.
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Beste alde batetik, HEL berriak, bere 1 2 . artikuluan errentamenduaren titularra den ezkontidearen ukapenaren ondorioak zehazten ditu ohiko etxebizitzari dagokionean.
Legeak ez badu argiro esaten ere zein den 1 5 . artikuluak agintzen duen jakinarazpena ez
egitearen ondorioa, pentsa daiteke, 2 7 - 1 . artikuluak dakarren aurreikuspenari buruz 1 2 . artikuluko 3. atalean xedatzen denaren aplikazio analogikoagatik,

agindua ez betetzeak

errentamenduaren iraungipena ekarri ahalko duela, aipatu artikuluan jasotzen den subrogazioa burutzera iristen ez denean.
Beste gai bat da errentamenduaren titularraren ukapenak lekarzkiokeen ondorioak ezkontideari edo bizilagunari bertan segitzeko eskubideari dagokionez; alderdi hau Legearen 1 2 .
artikuluak arautzen du, bi egoera hauetan:
Errentamenduaren titularrak kontratuari uko egiteko borondatea adierazi izana. Kasu horretan errentatzaileak eskatu beharko dio errentariaren ezkontideari adieraz zezala ea kontratuaren titular gisa segitu nahi duen. Horretarako errentariaren ezkontideak hamabost eguneko epea izango du.
Adierazten badu era frogagarrian kontratuan errentariaren lekua hartzeko prest dagoela,
kontratuak berari datxezkion ondorioak sortzen jarraituko du eta hasierako titularrarentzat
ziren eskubideak eta betebeharrak ordutik aurrera ezkontidearen eskubideak eta betebeharrak izango dira.
Ezkontideak ez badu adierazten horretarako ezarri zaion epean errentamenduarekin segitu
nahi duela, dagokion errenta ordaindu beharko du kontratua bukatzen den arteraino, horregatik behar-beharrezkoa da errekerimenduari erantzutea, batez ere errentamenduaren
kontratuarekin segitu nahi ez bada, zeren eta ezetz erantzunda bakarrik ebitatzen baita
errentak ordaintzeko obligazioa kontratuaren iraungipenera arte.
Errentariak ez badu adierazten kontratuari uko egin nahi diola eta berariazko ukapena egin
gabe etxetik alde egiten badu, haren ezkontideak une horretatik hilabeteko epea izango du
errentamenduarekin segitzeko asmotan dagoela jakinarazteko. Horrela eginez gero, gelditzen den denborako errentari izaera izango du.
Jakinarazpena egin ezean edo epez kanpo egiten bada, errentatzailearen esku geldituko
da kontratua bukatutzat emateko ahalmena eta horrela gertatzen bada ezkontidea behartua
dago hilabeteari dagokion kontratu-errenta ordaintzera.
Gauza da erregulazio horren helburua ezkontidea babestea izanik eta azken batean haren
familia ere bai, kontratuaren titularra den errentariaren aldebakarreko erabakietatik, ondorio oso larriak ekar lekizkiokeela babestu nahi zen pertsonari, Legea ez ezagutzeagatik.
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Argi dago, eta horrela azaldu dugu, ondasun higiezinak besterentzerik ez dagoela ezkontide jabetzakidearen baimenik gabe eta are gehiago etxebizitaren erabilpena eman zaion
ezkontidearen oniritzirik gabe, salbu eta epaileak ematen ez badu horretarako baimena,
haren ezezkoa ordezkatuko lukeena. Haatik ez da berdin gertatzen errentamenduekin.
Kode Zibileko 1 . 4 5 6 . artikuluak ezarri duen eran eta jurisprudentziak garatu duen bezala,
ondasun higiezinak errentan jartzeko ahalmena oso zabala da, errentatzaile gisa kontratua
egin dezakeelarik jabea ez den edonork, ondasun higiezinaren administratzaileak, alegia.
Alde horretatik, gai horri buruz interesgarria da Fuentes Lojoren "Suma de arrendamientos
Urbanos" (Hiri errentamenduen

bilduma) izeneko lana, I I . liburukia, 2 . 1 7 9 .

orrialdea,

1 9 8 4 k o argitalpena.
Errentamendua eskurapen egintza bat ez denez gero, baizik eta administrazio soilekoa,
hori burutzeko aski da gutxieneko gaitasun bat izatea, kontratatzeko orokorra, eta ez da beharrezkoa jabe izatea ez eta eskurapen ahalmena izatea ere. Hori esanda, Fuentes Lojok
berak, Kode Zibileko 1 . 3 2 0 artikulua aztertzean, zeina erredaktatu baitzen

11/1981

Legearen erreformaren arabera, III. liburukia, 2 2 0 orrialdea, zenbait ondoriotara iritsi da.
Horietako lehenbizikoa da etxebizitza pribatiboa izan arren harenganako eskubideak ezin
erabil daitezkeela ezkontidearen baimenarekin ez bada. Arruntean, ondasun higiezinen
erabilpenaz mi.ntzatzean pentsatzen dugu etxebizitzaren besterentzeaz edo pignorazioaz,
baina gai honekin barrenetik lotuta daude errentamentuari dagozkion eskubideak, hala
errentariak dituenak, hala errentan jartzeko eskubideak. Aipatu 1 . 3 2 0 . artikuluak muga
jartzen dio ohiko bizitzaren gaineko eskubideen erabilpenari, eta ondorioz 1 . 3 2 0 . artikuluak dakarren babesari zenbait salbuespen jartzen z a i z k i o :
1 - Ohikoak ez diren etxebizitza guztiak, are eta ezkontideetako baten bulego profesionala
jarri dena ere edo jostetarako erabiltzen dena.
2 - Asmo oneko hirugarren eroslearen aurreko muga ezabatzea, hura babestua baitago eta
harekin kontratatzen baldin bada, ezkontideen arteko erreklamaziorik sor daiteke, baina hirugarrenaren eskubidea indartu egingo da, hain zuzen ere haren asmo onean oinarrituta.
Azkeneko salbuespen honen inguruan, beharrezkoa da ezartzea zein den asmo oneko hirugarren eroslea, eta esate baterako kontzeptu horretatik baztertuta geratuko litzateke pertsona bat baldin eta errentamendu kontratu bat sinatzen badu familia batek okupatzen duen
bizitza bati buruz, nahiz eta, bizitza horretaz jabetzen den momentuan familia hark, edozein arrazoi dela eta, ez okupatzean errentarien asmo onaren presuntzioa mantenduko litzatekeen. Laburbilduz, denok dakigun bezala, asmo onaren presuntzioa desegitea gai zai-
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la da oso, eta ondorioz zirrikitu bat zabalik gelditzen da beste ezkontidearen eskubidea
edo irabazpidezko sozietatearen jabetzapeko etxebizitza eskuratzeko.
Bistan denez, Kode Zibileko 1 . 3 2 2 . artikuluaren baliogabetze ekintzarako aukera gelditzen
da, eta mugapen hori ezkontzako erregimen ekonomiko osora hedatzen da. Beste alde batetik, Fuentes Lojok burutu azterlanean ez aipatu arren, kontuan hartu behar da, halaber,
Kode Zibileko 1 0 2 . artikuluaren ondorioak ere hor daudela, baimenak eta botereak ezeztatzeari eta ondasun pribatiboak lotesteko aukerari buruz etxeko agintea erabiltzean; hala
ere, arestian esan duguna errepikatuko dugu, errentan jartzeko ahalmenaz asmo oneko
erosle hirugarrenari eta jurisprudentziari dagokienez. Jabetza Erregistroan ez bada auzi-eskea anotatu, arazoak larriak izan daitezke. E z dago asmatzen ibili beharrik pentsatzeko
irabazpidezko sozietatearen jabetzapeko edo, are beste ezkontidearen pribatiboa den higiezin bat, administratzaile gisa ari dela, itxuraz asmo oneko hirugarren pertsona bati alokatzen dion ezkontidean, baina itxura horren azpian errentatzailearekin ados jarri dena,
eta horrela errentamendu merke edo epe luzeko bat e z a r r i z , beste ezkontideari, eta azken
finean familiari, kalte ekonomikoa eragiteko.

ZUZENBIDE

FISKALA

Ondasun amankomunen administrazioaren inguruan, ezkontza prozeduran zehar, arazoak
dakartzan beste alde bat da zuzenbide zibilaren eta zuzenbide fiskalaren arteko lehia. Gai
horretaz kontuan hartzekoak dira hainbat kontzeptu: aurrena famili unitatearena, ekainaren
16ko 1 8 / 9 1 Legeak bai eta Euskadiko Autonomi Elkarteko Foru Arauak -biak P F E Z arautzen dutenak- beren 8 7 . artikuluan ezartzen duten bezala. Horietan famili unitatearen definizioak ezartzen dira:
1.

Legez banandu gabeko ezkontideek osatzen dutena, haiekin bizi diren adin-txikiko
seme-alabak barne.

2. Aitak edo amak berarekin bizi diren adin-txikiko seme-alabekin osatzen duena.
Kontzeptu horietako lehenengoan azpimarratzekoa da "legez banandu gabeko ezkontideak" esamoldea. Legez banandu gabe egoteak adieraz dezake ez dagoela banantze epai
irmorik, baina era berean izan daiteke ez dagoela Aurretiko edo Aldi Bereko Neurrien autorik. Gipuzkoako Foru Ogasunean arlo horretako kontsulta lotesleak badaude, eta horietan, Ogasun Sailarentzat epai irmoa da legalki banandutako ezkontideak kontuan hartzen
dituena bakarrik.
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Hori horrela i z a k i , Aurretiko Neurrien autoa diktatzen denetik banantze epaia indarrean
jartzen den arte denbora bat izango da, askotan hagitz luzea, zeinetan Ogasunak aplikatuko dituen irabazpideko sozietatean ezkondutako senar-emazteentzat zerga zuzenbidean
dauden arauak, erantzukizunari dagokionez. Horrela, zerga aitorpenak elkarrekin egin badituzte famili unitateko kideek, erantzukizuna erabat solidarioa izango da kide guztientzat;
baina aitorpenak elkarrekin egin ez badira ere, PEFZari buruzko Legearen bai eta Foru
Arauaren 8 5 . artikuluak, ikusi dugun bezala, ezkontideetako batek egindako zorrentzako
ere -elkarrekiko tributazioaren kasurako Foru Arauaren 8 9 . artikuluko laugarren atalean aurreikusitakoa ezertan galarazi gabe- erantzukizun solidarioa ezartzen da.
Oinarri horretatik abiatuz, aztertzen baditugu, adibidez, bi errendimendu mota, arazo bereziak sor ditzaketenak eta maizenik gertatzen direnak: kapital errendimenduak eta enpresa-jarduerenak, ikusiko dugu zerga legeriak ezkontideetako bat bidegabeko egoerara eraman dezakeela.
Zerga-zuzenbideak ez du Kode Zibileko sistema bere egiten, ondasun pribatiboen mozkinei
dagokionez, kontsideratzen duelako mozkin horiek ondasun pribatiboaren jabeari dagozkiola, jabe hori irabazpidezko erregimen barruan egonda ere. Hortaz, jabe horrexeri lepora dakizkioke ondasun pribatiboaren administraziotik eratorritako gastuak ere, edonor dela
ere gastuok ordaintzen dituena, are beste ezkontidea izan arren, salbu eta banku gordailu
metagarrien korrituak, ezkontideen artean proportzioan banatzen direnak. Ondasunen titulartasunari dagokionean, Ogasunaren iritzia da ondare-zergarena bera dela, eta horrek
esan nahi du ondasun horiei aplikatuko zaiela erregimen ekonomikoaren arauak, baina
erdi bana dituzten ondasun eta eskubide amankomunak, kontrako frogarik ez deino, ezkontide bakoitzari berea dagokio. Behar den bezalako frogarik ezean, ulertuko da ondasunak edozein erregistro publikotan, adibidez, Jarduera Ekonomikoen Zergan inskribatutako
titularrarenak direla. Ogasunak, halaber, ulertzen du edozein ondasun pribatibotan burututako hobekuntzak ondasunaren titularrari dagozkiola, hobekuntza horien nondik norakoak
kontuan hartu gabe, ezta hobekuntza horiek irabazpidezko sozietatearen kontura egin izan
diren ere. Denok dakigun bezala, Zuzenbide Zibilean, hobekuntzak ondasunak berak baino gehiago balio badu, ondasun horrek irabazpidezko izaera hartuko du.
Azaldu dugun erregulazioak hainbat arazo sor ditzake:
Demagun, ezkontideetako bati eman zaiola bestearen ondasun pribatiboaren administrazioa (senar-emazteen etxebizitza), eta administrazio hori bere esku hartzen duen ezkontide
horrek higiezinaren puska bat, famili etxebizitza kokatzen den puska, errentan jartzen due-
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la, bulego profesional bat jartzeko adibidez, hori izango baitzen Balio Erantsiaren Zerga
sortaraziko zuen kasu bat, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Z e r g a z gainera; administratzaile egin den ezkontideak beteko ez balitu dagozkion zerga-betebeharrak,

Ogasuna

ez litzaioke errentatzaileari segika hasiko, horrek berak kobratu izan baditu ere errentamenduaren errendimenduak, baizik eta ondasunaren titularrari, ulertuko zuelako mozkinak
azken horrenak direla eta ez lehenengoarenak. Dena den, administrazio txar horrek kaltetu
duen ezkontideari aukerarik ez zaio faltako beste ezkontidearekin lehiatzeko, baina argi
dago hori ez dagoela beti egiterik eta ez da inondik inora benetako soluzioa. Egoera bertsua gerta daiteke, ondasun batek, irabazpidezko diruarekin hobetu delako, izaera hori gutxiago ala gehiago hartzen duenean, horren kariaz Ogasunak zerga-zor bat ordainarazten
duenean, zeren orduan, lehen esan dugun bezala, Ogasunak beti kontsideratuko du hark
izaera pribatiboa duela, eta ondasun hari dagokion zerga ordain dezala eskatuko dio haren titularrari. Hitz gutxitan esateko, Zuzenbide Fiskalaren eta Zuzenbide Zibilaren arteko
aurkakotasunak babesik gabe uzten du aldeetako bata eta Kautela Neurriak hartuta ere ekidin ezineko arazoak sortzen ditu.
Beste horrenbeste gerta daiteke enpresa-jardueren errendimenduen kasuan. Alde horretatik,
2 0 / 8 9 Legearen 9 - 1 . C artikuluak ezartzen duenez, errendimenduak jardueraren egileari
egokitzen z a i z k i o , jardueraren titularrari, alegia. N o r da, ordea, titularra? Ogasunarentzat
egintza batzuk gauzatzen dituena, adibidez, langileen kontratazioa, salgaien erosketa eta
negozioaren zuzendaritza; ez da kontuan hartzen nork egin duen inbertsioa, nor den negozioaren jabea, eta titulartasun ustekizuna ezartzen zaio Jarduera Ekonomikoen Zergan
alta emanda agertzen denari. Beste alde batetik, JEZaren titular horri ezarriko d i z k i o inbertsioagatiko kenketak, horrekin beste arazo bat agertzen delarik: gerta daiteke inbertsioa
beste ezkontideak egin izatea eta, hala eta guztiz ere, inbertsioagatiko kenketa, hots, zerga
gutxiago ordaintzea, JEZaren titularrak eskuratzea, bidezkoa eta zuzena alderantzizkoa
izango balitz ere.

EZKONTIDEEN
IBILGAILUEN

JABETZAPEKO

ADMI N I S T R A Z I O A

Zoritxarrez, askotan gertatzen da Famili Epaitegiek uko egitea ezkontideen

jabetzapeko

ibilgailuen administrazioaz bere irizpena emateari, Aurretiko nahiz Aldi bereko Neurrien
autoan, afera hori prozeduraren bukaeran egin beharreko Irabazpidezko Likidaziorako
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utziz. Hori dela-eta, praktikan ibilgailua erabiltzen du beretzat hartzea lortu duen ezkontideak, eta gerta daiteke ibilgailuaren erabiltzailea ez izatea haren jabea. Ibilgailuaren erabiltzaileak trafikoaren segurtasunaren kontrako delitu bat edo hutsen bat egiten badu, aseguruaren polizak estaltzen ez duen erantzukizun zibila sortzen duena, pentsatu beharko da
nor den kasu horretan erantzule zibila eta Kode Zibileko 1 . 9 0 3 artikulura jo ezkero ikus dezakegu erantzukizuna solidarioa dela, baina zernahi gisaz ere erantzule zibila ibilgailuaren jabea da, nahiz eta berak ez erabili eta erantzule penal ez izan, in vigilando erantzukizunaren indarrez.
Horrenbestean, banantzeko tramiteetan aurkitzen diren ezkontideen amankomuneko ondarearentzat arriskugarri izan daitekeen beste kasu bat da honako hau, konponbide zailekoa.
E z dago esan beharrik ere erantzukizun zibila zenbaitetan, heriotza edo balioezintasun larrien kasuetan, dirutza handiak kosta ditzakeela.
Beste alde batetik, ibilgailuak hain azkar hondatzen dira ezen ezkontide batek bakarrik erabiltzean, prozeduran zehar, bestea desabantaila nabarian gelditzen baita, haren balioa kobratzeko irabazpidezko sozietatea likidatzean.

AIPAA/IEN

LABUR

PARTIZIPAZIO

BAT

AKZIOEN,

S O Z I A L E N ETA

ONDASUN-KOMUNITATEEN
ADMINISTRAZIOAZ

Atal hau azterlan oso zabal baten hasiera izan zitekeen, baina oraingoan banantze prozeduran era horretako ondasunak administratzetik heldu diren arazoetako batzuk aipatu besterik ez dut egingo.
Sozietateei gagozkiolarik, arlo horretan egin den azken erreforman planteatu den arazo berria, sozietate anonimoei buruzko Lege berria argitaratzearekin administratzaileen erantzukizunaren inguruan, beste bide bat izan daiteke irabazpidezko ondasunak arriskutan jartzeko. Horreia Kode Zibileko 1 . 3 6 5 . artikuluak bere 2 . atalean ondasun horiek ondasun
propioen administrazio arruntean sartzen ditu. Erregulazio horretatik ateratzen ahal da
ezen, irabazpidezko ondasunek erantzungo dutela sozietate bateko administratzaileen gestio txarragatik. Horrela ulertzera, sozietate anonimo baten jardueraren gainean beste ezkontideak administrarzaile gisa izan dezakeen kontrola utsaren hurrengoa da, batez ere
bien artean banantze edo dibortzio prozedura bat baldin badago, eta egoera horretan ikus
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dezakegu irabazpidezko ondasunak arriskutan jar ditzakeela ezkontideetako batek, besteak ezin izango duelarik ez saihestu ez erremediorik jarri.
Beste arazo bat, partizipazio sozialak eta akzioak administratzean sortzen dena, informazioa eskuratzea da sozietateen martxaren inguruan. Legeria berriarekin arazo hau gainditzerik izango dugu auditoriak eskatzeko aukera izango delarik eta baita sozietateen batzar
orokorretara joateko aukera ere. Alabaina, partizipazio sozialak irabazpidezkoak badira
beste arazo bat datorkigu, zera, ea ezkontideetako zeinek izango duen ordezkaritza eta
botoa emateko eskubidea bazkideen batzar orokorretan.
Azkenik, atal honen inguruan bakarrik gelditzen zaigu esatea pertsonabakarreko enpresetan eta ondasun-komunitateetan

aipatu ditugun sozietateetako arazo berdinak azaltzen

zaizkigula, baina handituta gainera, enpresa horien gestioa kontrolatzeko zailtasuna dela
medio.
Kontuan hartu behar da gure herrialdean famili enpresa txikiak ugari direla, eta horietan bi
ezkontideak lanean ari direla, sarritan senarra eskulanetan eta emaztea administrazioaz arduratzen. Adibidez, ezin konta ahal tailer txiki, arlo askotakoak, eraikuntza, pintura, igeltserotza, iturgintza, ebanisteria, zurgintza, etab... Era horretako negozioetan,

banantze

prozesuari ekitean, bistan denez, ezkontideek ezin dute elkarrekin lanean segitu, ezin da
negozio txiki horien administrazioa lehen horretaz arduratzen pertsonaren esku utzi, izan
ere, eskulanak egiten zituena ez badago, administraziokoak guztiz alferrikakoak bailirakete. Baina bistan dago, orobat, negozio horietatik administrazio kontrola zeramana kenduz
gero, benetako hondamendira joan daitekeela guztia edo gutxienez, etekinak erraz ezkutatzera eta are ondarea desagertaraztera ere. Edozein modutan ere, arazo horrek soluzio
zaila du.
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3.1

EZKONTZA ONDOKO
BATEN

EXISTENTZIA,
DENETIK

KOMUNITATE

EPAIA

EMATEN

LIKIDAZIORA

ARTE

Baliogabetze, dibortzio edo banantze epai irmoa ematen denetik harik eta -dela ezkontideak ados jarri direlako dela dagokion prozeduraren ondorioz- Epaitegiak irabazpidezko sozietatea likidatzea erabakitzen duen arte, ondasun eta obligazio multzo bat egongo da likidatu beharrekoa. Atal honetan horien erregimen juridikoa zirriborratuko dugu.
Luis Maria Delgado Lopezek 1 9 9 1 n Valladolideko "Zuzenbideari buruzko III. Sinposioan"
aurkeztutako lanean zioen bezala, alde batetik Kode Zibileko 1 . 4 3 5 - 3 . artikuluaren, zeinak
banantze erregimen bat ezartzen baitu iraungitzean, ezkontzaren konstantea, irabazpidezko sozietatearena edo partizipazioena, eta bestetik 9 5 . 1 artikuluaren artean kontrajarpen
bat dago, zeinetan ezartzen baita epai irmoak ezkontzako erregimen ekonomikoaren ezabaketa dakarrela. Hiru soluzio azaltzen dira zenbait Organo Judizialek ateratakoak, denak
Valladolideko Probintzi Entzutegikoak, honako hauek hain zuzen ere:
1 - Ulertzea irabazpidezko sozietateak badirauela.
2- Ulertzea epaiarekin banantze erregimen bat sortzen dela.
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3- Ulertzea egoera iragankor bat eratzen dela, ezkontza-ondoko sozietatea deitzen dena,
banantze, baliogabetze edo dibortzio epaiaren eta ondasunen likidazioaren arteko denboraldirako.
Goian aipaturiko azterlanean hartu den soluzioa horietako hirugarrena da:
9 5 . 1 artikulua da hori arautzen duena eta, horren ondorioz, ezkontideen arteko barne harremanak,
epaiaren

kargak

jasotzeari, elikagaiei

eta etxebizitzaren erabilpenari

dagokienean,

bidez erregulatuko dira, eta gainontzekoaz ezkontza ondoko komunitate

bat

egongo da, titularren arteko itunek eta, horrelakorik ez izatera, ondasunen komunitatearen
erregelek arautua.
Ene ustez, erregulazio hori aplika dakioke irabazpidezko multzoa osatu zuten ondasunen,
eskubideen eta obligazioen administrazioari, eta administrazio horren ondorioz eskuratzen
direnei (adibidez, akzioak gehitzea, lehentasunezko suskripziorako eskubidea, e.a.), baina
ez da aplikagarri izango irabazpidezko ondasunen multzoaren likidazioari, zeina aipatu likidazioaren arau espezifikoek arautu beharko duten.

3.2

B AN ANTZE
NEURRIEN

IZAN

HARTUTAKO

ETA DAGOKION AITORPENAZ

ARDURATZEN
EPAITEGIAK

EPAIAN

DEN LEHEN INSTANTZIAKO

HARTZEN

DAITEKEEN

ZIBILEKO

DITUENEN

AURKAPENA

1.410.

l.lOO.ERA
Aurkapen

bat gerta

daiteke

banantze,

(KODE

ARTIKULUAREN

INGURUAN AUZITARATZE
BURUZKO

ARTEAN

LEGEAREN

ZIBILARI

1 .096.ETIK

BITARTEKO ARTIKULUAK}

baliogabetze

edo

dibortzio epaian

hartutako

Neurrien eta irabazpidezko likidazioari dagokion aitorpenezkoaz arduratzen den Lehen
Instantziako epaiak hartzen dituen neurrian artean. Izan ere, gerta daiteke ezkontzaren banantze, ezabatze edo baliogabetze kasuetan hartzen diren Neurriek erregulatzen dituzten
arauetan oinarritutako epaia izatea, Famili epaileak hartutakoa, edo horrelakorik ez duten
Auzitegi-Barrutietan, Lehen Instantziakoak. Hala eta guztiz ere, irabazpidezkoen likidazioa
Lehen Instantziako Epaitegietan banatuko da eta kasurik gehienetan aitorpenezko horretaz
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epaile desberdina arduratuko da, eta hark, Auzitaratze Zibilari buruzko Legearen 1 . 0 9 6 .
artikulutik 1.1 OO.era bitartekoak aplikatuz, horietara igortzen baikaituzte, aplikatu ahalko
du abintestatoen administrazioaren erregulazioa likidazioaren prozedura dirauen bitartean. Arau horien indarrez, erabakitzen badu zenbateko batzuk finkatzea ezkontide batek
besteari mozkin gisa entregatu behar dizkionak, ebazpen hori kontrajartzen ahal zaie banantze, baliogabetze edo dibortzio epaian hartutako Neurriei. Izan ere, 1 . 1 0 0 . artikuluak
oinordekoen aldeko elikagaiak finkatzea aurreikusten du, kasu honetan ondasunen administrazioa bere gain duen ezkontidearen aldekoak izango liratekeenak, ondasun horien
mozkin gisa eta horietarik berari legozkiokeen neurrian.

ONDASUN AMANKOMUNEI
(EZ

IRABAZPIDEZKOEI) ONDASUN
KOMUNITATEAREN

ZATIKETAREN
BEREZIA

GAINEKO ERREGULAZIO

APLIKATZEA

392.

ETA HAREN

ART. ETA

(KODE

ZIBILEKO

HURRENGOKOAK}

Sarri askotan aurkitzen dugu ezkontide auzilariak ondasunen komunitate erregimenean jabeak direla, irabazpidezko sozietaterik izan ala ez. Eta horrela, ezkondu aurretik erdietsitako ondasunak, edo ezkontza garaian ondasunen banantzea izanik, eta are bi ezkonlideen banatze epaia eman ondotik erdiesten direnak ere ondasun komunitatearen erregelen bitartez arautuko dira, haien administrazioari eta ondoko likidazioari dagokionean.
Horrekin lotuta azpimarratu behar da ondasunen komunitatearen erregulazioa askozaz ere
argiagoa eta osotuagoa dela, ez ditu irabazpidezkoen erregimenaren inguruan ikusi ditugun arazoak sortzen, izan ere, komunitatekide bakoitza bere kuotaren jabe baita, nahi bezala besterendu dezake, nahi bezala administratu eta horren ezabaketa erabat erregulatua
dago.
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3.4

BANANTZE
1.377

EPAIAREN ONDOREN,

ETA 1 . 3 8 9 .

ARTIKULUE TA KO

BIGARREN

LERROALDEE T A N

AURREIKUSITAKO NEURRIEN
APLIKAGARRITASUNAREN ARAZOAK.
NEURRI

HORIEK

HARTZEKO AHALME N A

Kode Zibileko 1 . 3 7 7 eta 1 . 3 8 9 . artikuluek, aurretik aipatu ditugun horiek, bietako bigarren
lerroaldean erregulatzen dute irabazpidezko ondasunen besterentzea, ezkontideetako batek epailearen baimenarekin egiten duena, epaileak familiaren intereskotzat jotzen duenean. Hemen planteatzen dugun arazoa da ea artikulu horiek aplika dakizkiokeen ondasunei
banantze, baliogabetze eta dibortzio epaiaren eta ondasunen likidazioaren dagoen denbora tarte horretan, bai eta Neurriak hartzeko zein organo judizial eskudun paratzen den.
Kontuan hartzen bada, K. Zibileko 1 4 1 0 . artikuluak jaraunspenaren zatitze eta likidazioaren erregulazioara egiten duen igorpena, aurreko artikuluetan irabazpidezkoen likidazioaz
espreski zehaztu ez den orotarako, eta orobat, Auzitaratze Zibilaren Legearen 1 . 0 9 7 . artikuluak, testamentarioez ari delarik, ezarritako arauetara

egiten duen igorpena,

Kode

Zibileko bederatzigarren Tituluko 4 . Sailean biltzen diren abintestatuentzat, ikusten dugu
laugarren sail horren 1 . 0 3 0 . artikuluak ondasun inbentariatuak saltzeko debeku orokorra
ezartzen duela abintestatuaren epaia gauzatzen den artean. Hala ere, erregela orokor horretan salbuespenak badirela adierazten du. Salbuespenen artean sartzen da saldu behar
izatea ondarea kontserbatzeko bide bezala eta horren ondorioz, baimen judiziala eskatu
beharra, 1 . 0 3 0 . artikuluan oinarrituta, arestian aipatutako Kode Zibileko besteei dagokienez.
Salmentarako baimena emateko eskumena dirudienez Irabazpidezkoen Likidazioari dagokion aitorpenezkoaz arduratzen den Epaitegiak izango du, likidazio hori hasi ondoren.
Arazoa

sortuko zaigu

Irabazpidezkoen

Likidazioaren tramiteen,

hau

da,

Epaiaren

Exekuzioan banantze, baliogabetze edo dibortzioa diktatu zuen Epaitegiaren aurrera eramandako tramiteen, ondoko momentuan aurkitzen bagara, ordurako aldeak ados jarri ez
direlako espedientea artxibatzea agintzen duen autoa eman izanda gero.
Aipatu autoa eman izan bada eta oraindik Aitorpenezkoa jarri ez bada hutsune bat gertatzen da, eta tarte horretan zalantzan dago baimen judiziala eska daitekeenik ezkontideetako batek ondasun higiezinak besterendu ahal ditzan, izan ere banantze epaia diktatu zuen
Epaitegiak, exekuzioan dagoen irabazpidezkoen likidazio prozedura artxibatu

ondotik,
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neurri hori hartzeari uko egingo dio eta gainera auzi-eskerik egin ez denez gero ez da beste organo judizial eskudunik egongo. Uler liteke neurri hori besterik gabe eskatzerik balegokeela, dagokion aitorpenezkoa jarri gabe, baina ez da segurua Epaitegia horretan ados
egotea, nahiz eta batzuetan aitorpenezkoa, besterentzeko baimen judiziala gertatuta ere,
beharrezkoa ez izan eta, bestalde, baimenaren premia presa handikoa izan daitekeen.
Adibide argiena da irabazpidezkoen sozietatea, hain zuzen ere ondasun bakarra ezkontideen etxebizitza izanik eta hipoteka batekin kargatua, ezkontideen banantzearen ondorioz
ordaindu gabe gelditzean banketxeak hura exekutatzera joko baitu. Presa handiz besterendu beharko da ondasuna hipoteka pagatu ahal izateko horrela etxebizitzaren jabetza gal
ez dadin, baina ezkontideen artean besterentzeko adostasunik ez badago ezinbestekoa
izango da baimen judizialera jotzea.
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Azterlan honetako atal desberdinetan azaldutakotik -esan dudan bezala ez du beste asmorik ondasunen administrazioari buruzko arazoen zati baten z i r r i b o r r o bat egitea baizik- ondorioztatzen da premia dagoela Legean aurreikusten diren Kautela Neurri guztiak eskatzeko eta azpimarratzeko zein beharrezkoa den Epaitegiek neurri horiek hartzeko erabakia
har dezaten. Hala ere, arlo honetan eragiten duten Zuzenbideko adar desberdinak irabazpidezko eta amankomuneko ondasunen erregulaziora egokitzen ez diren bitartean, ezkontide batenganako bidegabeko egoerak, azken finean familia babesik gabe uzten dutenak,
ikusten segituko dugu. Beraz, behar-beharrezkoa da Zuzenbideko hainbat adarretan legeria aldatzea, irabazpidezko sozietatearen ondasunen administrazioari aplika dakizkiokeen
arauak Kode Zibilera egokitzeko.
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LUIS ZARRALUOUI SANCHEZ
DE EZNARRIAGA
Familiaren Abokatuak
Elkarteko lehendakaria

II

o

Espainiako Konstituzioa tutoretza judizialaz arduratzen denean, zeina, 2 4 . artikuluaren
esanetan, hiritarren oinarrizko eskubidea baita, babes hori eraginkortzat jotzen du. Baina
kalifikazio hori, begibistakoa eta, beraz, espezifikatu beharrik ere ez duena dirudien arren,
ez da funtsezko beste eskubideen artean zehazki agertzen, bai, ordea, tutoretza judiziala
aipatzen duenean. Agian, horren arrazioa izan daiteke esparru honetan, bestetan baino
gehiago, alde nabarmena egon daitekeela adierazpenen eta horiek mundu errealean duten
proiekzioaren artean. Baina hiritarrak Justizi Auzitegiei eskatzen diena ez da formazko
adierazpen soilak egitea, horiek bete daitezela baino; errealitateen munduan zuzenean
gauzatu daitezela.
Hori guztia egia bada ere, oro har, Famili Zuzenbideari gagozkiolarik ziurtasun hori modu
nabarmenean sendotzen zaigu. Alde batetik, agertarazi behar da famili barneko gatazkak
ugaldu egin direla, atzera-ezineko faktore soziologikoen kariaz, eta horrekin batera famili
unitateko kide bakoitzak eskubideen gaineko kontzientzia handiagoa duela (beharbada ez
hainbeste betebeharrena). Jakina, eskubideen presentzia horrekin eta eskaria alegatzearekin batera gain-behera etorri da sakrifiziorako eta etsitzeko jarrera, familiako harremanetan
betidanik izan zena, gurasoen eta seme-alaben artean ezezik baita ezkontideen artean ere
izaten zena eta azken oinarria maitasunean zeukana. Elkar ulertze eta eskuzabaltasuna, familiaren oinarria eratu behar duen elkartasunari berez datxezkionak, murriztu egin dira.
Baliteke portaera horrek inoiz jasanezineko gehiegikeriak ere sortu izana. Baina hainbestetan gertatzen den jarrera soziologikoen pendulu-efektuak familia kontrako ertzera eraman
du.
Famili ordena hori hausten denean, norbaitek bere eginbeharrei uko egiten dienean edo
guztien interesen kontra ari bada edo baten nahiz besten interes partikularren kontra, gaur
egun askozaz ere maizago jotzen da Justiziarengana, hark dena konponduko duelakoaren
esperantzan. Pertsona bati bere inguruan, etxean, dena gainbehera erortzen zaionean
itxaropen bakarra gelditzen z a i o : Justizia. Aldez aurretik ahalegin ugari egin dira. Akitu
den amodioaren oroitzapenari heldu z a i o . Seme-alaben maitasuna aipatu da, zaharrenganako begirunea,

gizartearen testigantza, zintzotasunaren izpiritua,

bidezkotasunerako

deia. Seguraski mehatxuak ere izan dira eta zehapenak iragarri dira. Baina, horrek guztiak
porrot egin duenean ezin gaindituzko hoztasun eta gorrotozko harresiaren aurka, itxaropen
bakarra Justizian gelditzen da.
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Egia da beste arlo legalik ez dagoela Justiziaren egintza eraginkorraren xede izateko zailtasun gehiagorekin Famili Zuzenbideak bere edukiaren zati handi bat etikan murgilduta
daukalako eta etika hartatik, Zuzenbidearen ezaugarrietako bat ezin izan dezakeen zati
batean, zein baita hertsaketa bidez inposatzeko ahalmena, Elkarrekiko laguntza, bata bestearen interesez arduratzea, familiaren interesaren alde aritzea, seme-alabei babes eta formazio osoa ematea, horiek betebehar batzuk dira, ez guztiak, legeria positiboan jasota
dauden arren hertsapen bidez inposatu ezin direnak eta, betetzen ez badira, zigortu ere
ezin daitezkeenak. Eta hala ere, nahi izaten dugu botere judizialak besteak behartu ditzala
behar bezala portatzera, etxekoak maitasunez tratatzera, haietaz ez ahaztera, ezbeharretan babesa ematera.
Adibide gisa esango dugu, seme-alabak zaintzen ez dituen gurasoen komunikazio erregimenei dagokienez, zaila dela eskubide horren exekuzio judiziala lortzea zaintzailea kontra
dagoenean. Baina erabat ezinezkoa izaten da seme-alabak ikusi ere nahi ez dituenak epaile batek dekretatu duen erregimena betetzea. Adin-txikikoaren interes nagusirako onuragarria bada ere. Horretarako ahalegin guztiak egiten badira ere eta adin-txikikoak berak eskatzen -exijitzen- badu ere. Ezinezkoa.
Ebazpen judizialak exekutatzea inon ere ez da familiaren esparruan bezain zaila izaten.
Baina interesatuek ahaztu egiten dute hori. Urteak eta urteak beste baten laidoz beteriko jokabidea jasan izan duten pertsonek, ezkontidearen urruntze, fisikoa eta morala, pertsonala
eta haurrenganakoa, nahi izaten dute Epaitegietara jotzeagatik gauzak aldatzea, seme-alabekin axolakabe bat izan zena aita edo ama eredugarri bihurtzea, neurrigabea eta diruxahutzailea izan zena orain zorrotza eta zeregin ekonomikoetan kunplitzaile eskuzabala
izatea. Baina gogorarazi behar da beti, gizon lotsagabe batekin ezkontzen dena lotsagabe
harengandik dibortziatzen dela eta emakume zital batekin ezkontzen dena emakume zital
harengandik banantzen dela.
Eztabaidatutako gaien beraien izaera, harreman horiek gertatu direneko esparruaren intimitatea, auzia baino lehen izandako konfiantza handia eta zeregin askoren xedea pertsonak berak direla, elementu horiek guztiek zaildu egiten dute berez zaila den arlo horretako
agindu judizialak betetzea.
Baina gainera horri atxikitzen z a i o arlo horretan dagoen ez betetzearen aldeko joera, beste arloetan dagoena baino handiagoa. A u z i batera iristen da aldeak bat ez datozelako eztabaidaren xede den eskubidearen edo betebeharraren edukiaz edo hedaduraz, exijitutako
betebeharra betetzeko ezinezkoa edo zaila delako, edo taktika edo aurreiritziek sortutako

64

aurkapenagatik, zuzenbidearen eraginkortasuna nahita atzeratzeko asmoarekin. Arrazoi
hauek guztiak agertzen dira famili auzietan, izan ere, gaur egun eta 1 9 8 1 z geroztik, lan
honen helburu ez diren bidegabeko ñabardurak baztertzeke, aldeek era baketsuan konpon
ditzakete famili arazoen inguruko aferak.
Alabaina, gai horietan bizi-bizi egoten da faktore emozionala, beste eremuetan gutxiagotan agertzen dena. Iruzurraren sentsazioa, esperantzarik gabeko amodioa, zeloak, haserrea engainatua izateagatik, mendeku gosea, bakaizgoa bestearen etorkizunaren aurrean,
eta frankotan gorrotoa; sentimendu horiek guztiak bizi-bizian agertzen dira famili auzietan.
Bistan da, aldeen jarrera horiek ez dute errazten kontrako nahiz aldeko epaiaren onarpena
nahi bezain ona izatea, edo gorrotoa sortu duen eskubidea baiestea. Arruntean, betebeharren bat ezarri zaion aldeak, haren berri ematen dioten momentutik beretik, argi eta garbi
iragartzen du agindua ez duela beteko, eginahal guztiak egingo dituela haren kontra eta
Justiziaren egintza eragozteko. Arlo horretan maiz egiten dira atzerrira ihes egiteko mehatxuak, edo bere buruaz beste egitekoak edo are norbait hiltzekoak ere, eta beharrik hitzetan gehiago den egintzetan baino, tamalez egia bihurtzen direnak ere badira-eta.
Horiek horrela, arazo ugari ditugu famili arloan eta horietaz Justizia argi agertu behar da,
izaera berezikoak direlako, boterearen hertsapena oztopatzen delako eta behartutakoak
erresistentzia handiagoa jartzen duelako. Horren emaitza begibistan dago, ez-betetze tasa
handiagoa famili arloan ebazpen judizialek emandako neurrietan eta arazo larria izatea
famili aferek gizakiaren barren-barrenean eta gizarte bateko guztiengan eragina dutelako.
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Dena den, ctrrazoi guztiak ez ditu berezko eztabaidaren helburuak, eta haren izaera ere ez
da horren ekidin ezina.
Fede txarreko jendeaz hitz egin badugu, ebazpen judiziala gogozko ez duten guztietan ez
betetzeko prest daudenak, badira -eta asko gainera- gizabidezko pertsonak ere eta fede
onekoak. Famili unitatearen hausturetan badira pertsona eskuzabalak, beren haurrak maitatzen dituztenak eta soluzio bidezko eta zuzenak bilatu nahi dituztenak. Senar batzuek eta
emazte batzuek zalantzak izaten dituzte famili hautsi batentzat zer den ona, edo zer den
onena asmatu nahian, ezkontidea errespetatzen dute eta seme-alabak maite dituzte. Agian
ez datoz bat beste ezkontidearekin banantzearen edo dibortzioaren ondorioen

gainean,

baina prest daude auzia ebatzi behar duenak emango duen erabakia betetzeko. Aldez aurretik, ebazpen judizialak betetzeko borondatea erakusten dute.
Baina, zernolako eragina izan dezake Justizian sinesten duten eta haren ebazpenak fede
onez betetzeko gertu dauden pertsonengan gure arautegi sustantibo eta prozesalak?, zentzugabekeriaz gainezka, era zaharkituan sistematizatua, errealitatea ezkutatzen duten formalismoz betea, zahartua eta, dena esan behar da, konstituzioaren aurkako makina bat
arau dituen arautegi horrek?
Edozein pertsonari, gaur eguneko legeria koherentea aplikatzen badio prozedura berdinkide eta logikoaren arauak erabiltzen dituen Auzitegi batek eta, zentzuzko epe batean,
ebazpen arrazoitua diktatzen badio, arrazoi horiek ulertzeko errazagoa izango z a i o eta
borondatez amore emango dio epaiari. Baina ohar gaitezen sistema judiziala eraginkorra
izateko gauzak ongi egitea ez dela aski, ongi egin direlako itxura ere izan behar izaten dutelako.
Espainiako hiritarrak Justiziaren gainean telebista bidezko kultura du, halaxe agertzen baita gai horretaz ari garen guztietan. Aspaldi batean, Perry Masonen epaiketen bidez gure
herrialdeko hizkuntzan eta ohituretan "etenaldi" bat eskatzea sartu zen. Protesta azaltzea
eta eskaria onartzea edo ukatzea guztiok ezagutzen ditugu, bai eta zuzena ez dena aktan
ez agertaraztea ere. Auziperatu batzuek ukitutakoek galdetzen digute auzi-gelara deituko
dieten, eta aldeek eskatzen dute lekuko gisa deklaratzeko, arautegi espainiarrak onartzen
ez duena. Kultura hori aldi berean da ona eta txarra. Txarra da, ezagupen partzial eta ezosoak, oinarri

funtsik gabeak eta eratu gabeak txarrak diren bezala. Baina, bidenabar,

ona ere bada, zeren eta hiritarrari ematen baitio ahozko Justizia baten existentziaren zen-
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tzua, epailea bertan duena eta publikoa, eta bertan auziperatuak eskubidea du entzuna
izateko eta abogatu batek defendatzeko. Eta horixe da, hain justu, gure Konstituzioak adierazten duena.
Okerrena da, famili arazoak direla-eta, Auzitegietara jo behar duen espainiarrak, gure
Carta Magna berekin ez betetzearen iraina jasan behar duela, horrela toki askotan semealaben zainketa kentzen zaio, etxetik egozten dute eta kondenatzen dute ordainketa ekonomikoak egitera, batzuetan jasan ezinekoak, edo ordainketa batzuen onuradun egiten
dute, baina biziraupenerako eskasegiak, eta hori epailea ikusi ere gabe, eta epai beldurgarriaz beste arrazonamendurik entzun gabe, ordenadore batean sartutako epai orokor bat
ez bada.
Sistema bera ez al da nahikoa laguntza fede oneko jendeak -halakorik ere bada, noskiagindutakoa bete ez dezan? Konturatzen bagara adulterio eta ohaidego delituengatiko auziperatzeen aipamenak oraindik ere egiten direla, nahiz eta, beharrik, duela

17 urte,

1 9 7 8 a n , desagertu z e n ; ohartzen bagara, Kode Zibileko 9 6 . artikuluak -zeina famili etxebizitzaren erabilpena behin betiko adjudikatzeko 1 0 3 . artikuluarekin kontraesanetan baitago, behin-behinekoz adjudikatzen duelarik seme-alaba guztiak gurasoetako baten babespean gelditzen ez direnean- iritzi zorrotz eta zientifiko gisa ezartzen duela epaileak "bidezkoa" egin behar duela (inoiz egin behar al du horratio "bidezkoa ez dena"?); aztertzen
badugu zer kontraesana dagoen errurik gabeko banantzearen, auzia izan beharraren eta
alargun kuota usufruktuarioaren iraupenaren artean, alarguna ezkontide zenaren kausaz
banandua dagoenean; aztertzen baditugu, azkenik, hain kontraesankorrak diren manuak,
famili kargak libratzea bezalakoak edo adin-txikikoen elikagaienak, prozesu horietan, ez
ote gara ari hiritarren ulerkeratik urruntzen eta zailtasunak jartzen Epaitegiak ebatzitakoa
bere gain har ditzan?
Norbait ezkontidearekin auzitan egonik, batzuetan modurik ankerrenean eta urte askoan,
batak besteari pentsio bat ordainduz ala kobratuz, behin-behineko ebazpen judizial baten
bidez, erabateko urruntze fisiko, moral eta ekonomikoaz elkarren arteko bizitza hautsita
egonik, inori ulertarazten ahal diogu haien artean irabazpidezko partzuergo bat egon daitekeenik eta ezkontideak irabazietan eta eginahaletan parte har dezakeenik edo zorren
erantzulekide egin dezakeenik?
Etxebizitza bateko jabetza pribatuko titular batek uler dezake ezkontidearengandik banantzeagatik eta azken horri hilabete gutxiko haurtxo baten zainketa esleitzeagatik, etxebizitza
erabiltzea berari debekatu diotela harik eta semea edo alaba independente izan arte, eta
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hori, adin-txikikoaren onura etxebizitza horretan gelditzea delako eta ez aldatzea heldutasunera iritsi arte? Eta bizkitartean, gurasoak sekulan banandu ez direnen seme-alabak etxe
batetik bestera aldatzen dituzte, iritzirik behin ere eskatu gabe.
Legea sen onetik aldentzen denean bidegabeko bihurtzen da. Legea iluna denean eta
Auzitegi espainiar bakoitzak modu desberdinez aplikatzen duenan, orobat bidegabekoa
da eta segurtasun juridikoaren printzipio sakratua hausten du.

Legeria sustantiboa lehenbaitlehen aldatzeko beharra handia baldin bada, logikari ezezik
azken hamalau urteetan Espainian izan diren aldaketei egokitzeko, are handiagoa da bere
arautegi prozesala aldatzeko (edo agian esan beharko nuke sortzeko) premia.
Adierazi dugun bezala, Konstituzioak, Espainiako antolamendu juridiko osoa arautu behar
baitu, bere 2 4 . artikuluan aitortzen du hiritar guztiek dutela epaileen eta auzitegien benetako babesa izateko eskubidea, eta ezin da babesgabetasunik izan. Baina geroago, V I . titulua Botere Judizialari dedikatzen dio eta 1 1 8 . artikuluan "epaileen eta Auzitegien epai eta
gainerako ebazpen irmoak bete beharra" ezartzen du, eta ondotik, Justiziaren baldintza
desberdinak garatzen ditu, eta horietatik azpimarratu behar dugu Justizia "batez ere ahozkoa" izan behar dela ( 1 2 0 . 2 art.), jarduketak publikoak ( 1 2 0 . 1 art.) izan behar direla eta
"epaiak, berriz, beti arrazoituak".
Baina, eginkizun jurisdikzionala osatzen duten arau multzoa gain-behera dator prozesua ez
bada eraginkor egiten duten arauez hornitzen. Politikoei, botere legegilea baitute eta beren
lanez hautesleek zer iritzi izango ote duten beti kezkati bizi baitira, bakarrik interesatzen
z a i z k i e mota bateko egintza batzuk, komunikabide organoen bidez hedatuz iritzi publikoa
sentsibilizatzen dutenak edo, alderantziz, iritzi publikoak sentsibilizatzen dituen komunikabideen egintzak. Horien ahalegina mugatzen da hauteslegoak ezagutzen duenera, zeinetaz iritzi bat egina duen, zuzena edo okerra. Famili arloan hiritarrentzat gai garrantzitsuak,
sakin eta modu zabalean eztabaidatuak dira gai hauek: dibortzioa, ezkontideen eta semealabeen pentsioak, abortoa, tratu txarrak, etxebizitzaren adjudikazioa... Horregatik, ebazpen judizial bat izaten denean arlo horretan herriak duen iritziarekin ados badator edo kontra badoa, berehala agertuko da komunikabideetan. Titularretan azalduko da, irrati edo telebistako uhinetan eragiten du. Politikoek beren jarduerekin, gai horietaz arduratzean, bilatzen duten saria aurkitzen dute.
Jakina, gai horien artean ez daude prozedurari buruzkoak. Abortoaren despenalizazio kasuen legezko gehikuntzaren gaineko albistea lehen plaman ager daiteke. Horrela agertu z i ren Kode Penaletik adulterio edo ohaidetze delituak kentzearen albistea edo dibortzioa sartzearena. Aitaren eta amaren eskubide berdintasuna edo adin nagusitasuna 1 8 urtetan jartzea, komunikabideen arreta izan dute. Baina, norbaitek pentsa dezake aldaketa prozesal
batek, esaterako, prozedura intzidentala zenbateko txikienaren prozedurarekin ordezkatzeak edo interdiktoen tramitazio arauak bateratzeak, prentsako titular batean agertu ere egingo denik?
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Hortik dator, eskuarki, familiarena bezain garrantzitsua den gai batean, 1 9 7 9 k o urtarrilaren 3an Egoitza Santuarekiko Akordioarekin hasi eta 1 9 8 1 ko maiatzaren 1 3ko eta uztailaren 7ko Legeekin burututako aldaketa sakonetatik, prozesu horietarako arau prozesal espezifikoen ezarpena iragarri bai baina batere egin ez izana. Gainera, aukera ezin hobeak
galdu izan dira, adibidez, arlo prozesalean 1 9 8 4 eta 1 9 9 2 a n egin ziren presazko erreformak.
Gure ordenamenduaren

aski eza begibistan dago. Oraingoz unibertsalki epaitzera iritsi

gara lehenago Elizako Auzitegien esku zegoen arazo bat, ezkontza kanoniko guztietan,
hartara behartuta baitzeuden erlijio katolikoaren baitan bataiatutako guztiak. Bestalde, formula bat eratu z e n , gora-beheretarako

prozesua, alegia -bere izenak adierazten duen be-

zala, osoko prozesu bateko gora-beheretarako

sortutakoa- eta inportantea huraxe zen eta

gainera garantia guztiak zituena. Familiakoari osagarriaren arloko arauen ardura eman z i tzaion. Dirudienez ez zuen gehiago merezi. Ezta hamalau urte beranduago ere.
Baina gauza da prozesua eta hura garatzeko era, gai tekniko hutsa eta jende arruntarentzat arrotza dirudien arren, guztiz funtsezkoa dela hiritarrak argiro ulertzen eta sakonetik
ukitzen duen zerbaitentzat. Justiziaz ari naiz. Justizia ordena gisa eta Justizia bertute gisa,
beti ere, presente egon behar duena botere judizialetik datorkigun ber. Guztiok jabetzen
gara Justiziak -epaileak eta auzitegiak- ikaragarrizko boterea duela. E z da orokortasunaren
boterea, botere legegilearena bezala, indibidualtasunarena baino. Pronuntziamendu judizialak gizabanakoengan proiektatzen dira noraezean, duen zabaltasunarekin, hasi askatasuna kentzetik, presondegian sartzearekin, eta seme-alabengandik urruntzera, pertsona bezala desgaitzera, ondasunak eta eskubideak kentzera, etxetik egoztera edo beste hiritar baten guraso deklaratzera iritsi arte.
Funtzio hori hain da garrantzitsua, ezen gizarteari eskatzen baitzaio eginahal eskerga bat
egin dezan botere horren osatzaileen hautapen eta prestakuntzan, nahiz ez den beti galdapen hori betetzen. Baina, era berean eta bereziki, eskatzen du arau batzuk ezar daitezela, bide emango dutenak - aldeekiko babesgabetasunik gabe, defentsarako eskubide sakratua gauzatzeko aukerarekin, testu unibertsal guztietan aitortzen den bezala- epaileek
ezagutu ahal ditzaten beraiek hartzen dituzten erabakien oinarri izan behar diren egintzak.
Epaileak jakin eta epaitzeko ibilgailu egokirik ez izatera, ezinezkoa da, inola ere, haren
ebazpenak bidezkoak izatea. Eta kasualitatez edo senak hala eskatuta bidezkoak gertatuko balira ere, ezin izango lituzke arrazoitu ez justifikatu ere eta, horrekin, aukera handiena
galduko litzateke interesatuek epaia onar zezaten.
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Horixe da arau prozesalen existentziak duen garrantzia eta horixe da agintariek bere gain
duten erantzukizun eskerga beren geldotasunaren poderioz mespretxatzen dituztenean.
Lehen aipatu dugun herriaren jakituriak, telebistako judizialismo amerikar edo ingelesaren
azalez jantzia, aldiro eskatzen digu: "eta noiz da epaiketa?". Epaiketa. Epaiketaren ahozkotasuna, bertatik bertara izatea, kontzentrazioa eta malgutasuna; prozesalistek eransten
dizkioten, baina jenteak sumatzen dituen bertute guzti horiekin. Epaiketa, gizartea aspaldidanik oihuka eskatzen ari dena eta Zuzenbideko profesionalek inolako arrakastarik gabe
galdatzen dutena.
E z dugu esan nahi epaiketa logiko bat balego, penalekoaren antzekoa, ebazpen judizialak
pozik beteko zirenik. Defenditzen dugu, ordea, ebazpen horiek bidezkoagoak izan daitezela, ondorioz, horiek betetzeko posibilitate handiagoa izango delako, izan ere jende asko
geldituko bailitzateke haiek arbuiatzeko edo ez betetzeko aitzakiarik gabe, eta beste asko
egokiak direla konbentzituta eta jarrera hobearekin haiek betetzeko, ebazpenak

betetzen

ez dituztenak zigortzeko lerratuago, bere kritika eta ulerpenarekin. Horrekin guztiarekin
epaileen manuekiko gizarteak eman dezakeen laguntza eraginkorragoa izango da.
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Epaileek eta auzitegiek ebazpen judizialak betearazteko mota desberdineko ebazpen judizialak eman ditzakete.
Lehenbiziko bereizketa izan daiteke behin batean betearaztekoak alde batetik eta aldikakoak bestetik. Lehenbizikoetan, eraginkortasuna aldi batean gauzatzen da, adibidez, pertsona bati bizitokia uzteko agintzen dion agindu judiziala. Hartu den neurria, etxetik egoztea, alegia, behin batean gertatzen da eta horren eragina aplikazio unitarioan datza.
Aitzitik, aldika betetzeko diren neurriak dira aldika gauzatzeko betebehar edo eskubideen
adierazpen pronuntziamenduak babesten dituztenak. Kasu horretakoak dira famili arloko
hainbat diktatu eta, konkretuki, ondoko hauetakoak: pentsioak, hileroko ordainketekin, edo
komunikazio eta ikustaldietako araubideak, astero edo oporretan izango diren zehazten dutenak.
Jakina, azken hauek zailtasun handiagokoak dira eta batzuetan egintza bakar bat gauzatzera bideratzen dira -manu bat- beste bati -agintari edo partikularrari- zuzentzen zaiona,
honek gero aldikako egintza burutu dezan: ondasunen zati bat hilero atxikitzea eta hartzekodunari entregatzea, adibidez.
Neurri horiek sailka daitezke, halaber, egintza nola mamitzen den kontuan hartuta. Badira
neurri behartzaileak, zeinetan botere judiziala Estatuaren koertzio indarraz baliatzen baita,
adibidez, arestian aipatu den bezala, etxetik egoztea, indar publikoak epailearen manua
betearazten duenean. Badira neurri ordezkatzaileak, obligatuaren ez-betetzea ordezkatzera bideratuak, esate baterako ondasunen atxikipenaren kasuan, kasu horietan kobrantza
zordunari dagokio eta, epailearen agindua dela medio, enplegatzaileak ordaintzen dio
hartzekodunari. Badira neurri zehatzaileak, hau da, agindua bete ez duena zigortzeko jarriak. Neurri horiek guztiak, egiaz, ezin sailka daitezke betearazteko neurriak bezala, ez
baitute eragin zuzenik agindua bete ez duenarengan. Hala ere, hemen jartzen ditugu, hein
batean bederen eraginkortasun handienetakoen artean daudelako epaileek famili arloan
emandako

betebeharrak

betearaz daitezen, neurriok duten eragin disuasorioarengatik,

hala zuzenean, jasailearentzat, nola zeharka, eragin eredugarria dutelako. Azkenik, leku
honetan sartu behar ditugu, derrigorrez bete beharreko neurriak, ezin beteko direnak. Izan
ere, lehen aipatu dugun bezala, auzi horien esparru pertsonalean eta familiakoan, egon badaude neurri gehiago, baina horiek ezin eraman daitezke errealitatera. Horietako batzuek,
betekizunaren izaera beragatik, esaterako aita edo ama ez zaintzaileak bete beharreko
ikustaldi eta egonaldiekin gertatzen den bezala, eta besteak, materialki ezinezkoa delako,
adibidez, zorduna ordaintezintasun egoeran badago, egiazkoa nahiz itxurazkoa izanda
ere.
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Banantze eta dibortzio arloan, bereizketa bat egin beharra dago, ebazpen judizialak betetzeari dagokionez, pronuntziamendu nagusienen eta haien efektu edo ondorio direnen artean.
Pronuntziamendu nagusiek ez dute benetako arazorik sortzen betetzean, izan ere "erga omnes" motako adierazpen soilak baitira. Banantzeak indarrean jartzen den unetik beretik ezkontideak legez bananduta daude, pronuntziamendu horri eraginkortasuna emango liokeen
beste egintza baten beharrik gabe. Gauza bera gertatzen da dibortzioarekin, zeinetan erabaki hori hartzen duen epaia indarrean jartzen denetik ezkontza desegina gelditzen baita,
eta harrez gero, dibortziatuek berriro ezkontzeko gaitasuna berreskuratzen dute.
Ebazpen horiek Erregistro Zibilean inskribatzeak ez du eraketa izaera, eta hirugarrenengan
baizik ez dute eraginik. Egokitzen den anotazioa burutzeak ez dakar beste arazorik horren
mekanikatik ondoriozta daitezkeenak baizik, batez ere beste nazioetan egindako ezkontzen kasuetan.
Bada beste pronuntziamendu bat, nagusitik eratorria, izaera enuntziatibo berbera duena.
Berau da ezkontzako erregimen ekonomikoaren disoluzioa. Disoluzioak, berez, ez du exekuzio arazorik sortzen, bai, ordea, likidazioak, ugari eta franko larriak, bereziki irabazpidezko sozietateen kasuan, horietan auzitegiak ez baitira ados jartzen zein den horretarako
prozedurarik egokiena erabakitzeko orduan. Begibistan dago kasu honetan ere legearen
gaieztasuna eta zehaztasunik eza, eta bide ematen duela interpretazioen arteko alde larriak izan daitezen.
Irabazpidezkoak likidatzeko aukera, epaiaren exekuzio bidez, testamentu bidezko epaiketa borondatezkoaren prozeduraz edo sozietatearen aktiboen zenbatekoari dagokion deklaratibo arruntaren bitartez, aukera horiek guztiak darabiltzate txandaka eskuartean epaileek, baina ados jarri ezinik, nahasmena eta hutsegite franko sortaraziz.
Baina zalantzarik gabe ez-betetze larrienak gertatzen dira banantze eta dibortzio epaien
ondorioetan. Eta larrienak dira bai aldeek epaien pronuntziamendu horiek onartzeko jartzen dituzten oztopoengatik eta bai organo jurisdikzionalek manu horiek inposatzeko duten
zailtasunagatik ere.
Banantze eta dibortzio pronuntziamendu horien ondorenei dagokienez, funtsean hiru multzotan sailkatu behar ditugu: seme-alabak ukitzen dituztenak, familiaren etxeari dagozkionak eta ekonomiarekin lotzen direnak.

73

Kontuan hartu beharreko lehenengo gauza da guraso-agintea. Salbuespen gisa aginte hori
gurasoetako baten esku jartzen denean edo horietako bat seme-alaba baten edo guztien
gaineko aginte horretaz gabetzen denean, ez da hori betetzeko arazo handirik izaten,
ebazpen judizial horiek eskubide eratzaileak direlako -edo hobeki esanda murriztaileak
esan genezake-, berez duten irmotasunagatik eraginkortasun osoa dutenez. Baina, gurasoagintea bi aldeen artean aurrera eramaten denean, ohikoena dena bestalde, arazoak sortzen dira eskubide hori betetzerakoan izaten diren gatazkak direla-eta. Legeari jarraikiz,
gatazka horiek epaileak ebatzi behar ditu, eta horrek adin-txikikoen bizitza etengabeko jud i z i a l i z a z i o bihurtzen du edo bihur dezake, hari afektatzen dioten determinazioetan, eta
duda gabe hori gaitzestekoa da. Gainera aintzakotzat hartu behar dugu adin-txikikoei afektatzen dizkieten determinazioetako zati handi bat ez dela ez ona eta ez txarra, iritzien arabera baizik. Horietan epaileak nekez izan dezake eskuhartze logiko eta eraginkorra. Kasu
horixe da, adibidez, adin-txikiko batek zein hezkuntza mota izan behar duen aukeratzeko
orduan, hezkuntza erlijiosoa edo laikoa, bata zein bestea, Espainia bezalako estatu ez-konfesional batean. Gurasoen esku dagoen aukera da. Baina ados jartzen ez direnean epailearengana jo behar, auzia erabaki dezan. Eta, zer egiten du epaileak? Bistan da, ez duela
bere sineskera erlojiosoak edo sineskerarik eza aplikatu behar afera horietan. Era berean
familiakoenak ere alde batera utzi behar ditu, izan ere haien barneko kontraesanek eramaten baitute epailearengana. Z e r egin behar du, hortaz? E z dago soluziorik.
Dena den, ezbairik gabe, banantze eta dibortzio arloko epai deklaratiboetan agindutakoa
ez betetzeak eta betearazteko zailtasun judizial gehienak gertatzen dira adin-txikien elkarbizitzaren erregimen arruntean, zeina alde batetik zainketaren esleipenak eta bestetik egonaldi eta komunikazioen erregimenaren erregulazioak - g a i z k i deitutako bisitaldien erregimena-, osatzen baitute.
Zailtasunak datoz, batez ere eta salbuespenak salbuespen, guraso gehienek beren semealabekin egon nahi dutelako. Guraso biei bidegabekeria iruditzen zaie seme-alabekin egotea debekatzea, nahiz eta, kasurik hoberenean, bestearekin hain gaizki ez daudela pentsatzen badute ere. Gurasoei aplikatzen zaien zaintzaile eta ez-zaintzaile kalifikazioak,
beste herrialdeetan desagertzear dagoena, min handia egiten du. Seme-alaba horiek egunerokotasunetik urruntzeak jasan behar duenari min egiten dio. Funtsean, seme-alaben egu-
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neroko eta ohiko konpainia gabe gelditzen denak bere burua gaizki tratatua ikusten du.
Batzuetan hausduraren erantzule -errudun- sentitzen ez delako. Beste batzuetan

berriz,

seme-alabak berarekin edukitzeko besteak besteko eskubidea duela uste duelako. Eta arestian esan dugun bezala, inolako arrazoirik gabe zerbait kendu diotela uste duenak ez du
agindua aisa eta era baketsuan beteko.
Bestalde, zainketa kendu diotenak duen sentipenarekin lotzen da eta modu arront garrantzitsuan, zainketa bere esku hartu duenaren sentipena. Azken horri, sarri askotan, bidegabekeria irudituko zaio beste gurasokideari adin-txikikoekiko komunikazio erregimen bat
eman behar izatea, seguraski edo erregimen hori zabalegia irudituko zaio. Hausturaren gorabeheretan jaiotako gorrotoaren poderioz seme-alabek beste gurasoarekin izan beharreko
komunikazioa ahalik eta txikiena izatea nahiko luke eta bat ere ez bada hobe. Eta sentipen
horretan, bere justifikazioa elkarren arteko harremanetatik datozen gaitzetan

-batzuetan

imaginatuak eta besteetan benetakoak- aurkitzen duen sentipenean, sortzen da komunikaz i o plan hori betetzearen kontrako erresistentzia zitala.
Hortaz, oso erraza da erregimen horiek tortura bihurtzea. Bide bihurri hori aitzakiz, atzerapenez, huts egitez, haurren desagerketaz edo gaisotasunez beterik dago. Horri gehitu behar zaio komunikazio horiek bi protagonista ezezik hiru ere badituztela, izan ere adin-txikikoak, haurtxoa ez bada behintzat, bere hitza ere baduelako.
Seme-alaben borondatea arlo horretan asko eztabaidatu den gaia da eta ausartuko nintzateke esatera Famili Zuzenbidearen barruan benetako soluziorik ez dutenenetako beste gai
bat dela. Gure Zuzenbideak adin-txikikoa gero eta neurri handiagoan eskubideen sujetu bezala hartzen du. Harako arau hura, hamabi urtetik gorakoei eta nahikoa zentzun duten
adin horretatik beherakoei entzun behar zaiela dioena, manu orokor bihurtu da, haiei afektatzen dieten neurriak hartzerakoan. Izan ere, ez dirudi zilegi haien bizipenaz erabaki
hartzea batere entzun gabe, argi badago ere z e r esan behar duten entzutea gauza bat
dela eta haien borondatea egitea beste bat, zeharo desberdina.
Baina exijentzia horiek ezartzen diren bitartean eta, praktikan, ebazpenak, hein handi batean, adin-txikikoen esanetara egokitzeko joera dagoen arren, kontzientzia bat dago, maiz
aipatzen dena, adin-txikikoen adierazpenak baldintzatuak daudela edo egon daitezkeela
haiengan agintea edo eskugoa dutenen aldetik, gurasoenetik, alegia. Kasu batzuetan, umeen iritziak baldintzatuak egon daitezke zigortuak edo errepresaliatuak izateko beldurragatik. Beste batzuetan, presioa justu kontrakoa izan daiteke, promesen edo oparien eragina,
alegia. Kasu batzuetan umearen iritzia aitaren edo amarenaren iritziaren haritik doa, zen-
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tzu positiboan nahiz negatiboan. Adin-txikikoaren iritzia edo aburua etengabe baldintzatzen dute gurasoek edo beste ahaideek, eta beharbada umearen interes nagusiarekin bat
ez datorren zentzu batean.
Epaile batek nola espero du inkognita horiek argitzea, giro arrotz, beldurgarri, hotz eta bakanean egiten den elkarrizketa labur batean?
Neurria hartzeko zailtasunak berebiziko eragina du neurria betetzerakoan, izan ere aipatu
arazoek afektatuen -hiruren- jokabideak baldintzatu ezezik etengabe eboluzionatzen dute,
eta atzo egokia zena eta onartua bihar arbuiatua izango da eta ez da beteko.
Eta epailea beti dago urrun. Urrun, berez etxekoa, aldakorra, zuzenekoa eta egunerokoa
den gai horretatik. Askotan Gizarte Laguntzailearen presentzia laguntza handikoa izaten
da, horrelako erregimenak betearazteko orduan arazoa eta horren inguruabarrak gertu izaten baititu. E z dezagun ahaztu, baina, gai horietaz arduratzen diren organo judizial gehienak horrelako elementu laguntzailerik gabe daudela.
Beste alde batetik, lehen ere aipatu dugun bezala, horietako pronuntziamenduetan parte
bat bederen bete ezinezkoa izaten da. Komunikazioen exekuzio positiboaz ari gara, hots,
komunikazio erregimen baten onuradunari egiten zaion konpultsioa epaitegiak diktatutakoa
bete dezan eta gainera

hark agindutako

era berean. M a i z aski -maiztasun tristea,

noski-ikusten ditugu guraso batzuk, seme-alaben zainketa eta elkarbizitzatik urruti, haietaz
ahazten direla eta ez dituztela betetzen, edo ez beti behinik behin, asteburuetako edo oporretako komunikazioak. Beste batzuetan, beren gogora antolatzen dituzte, aldez aurretik
abisatuta edo abisatu gabe, eta asteburuaren hasiera ostiral arratsaldetik larunbateko hamabietara eramaten dute, edo udararen erdia hamabost egunera murrizten, eurak erabakita, abuztuaren erdi-erdian. Eta zainketa bere gain duen aldeak ezin izango ditu bere planak egin epaileak ebatzitakoan oinarrituta, eta garai honetan, dena aldez aurretik programatzen den honetan, gurasokidearen apetak eskatzen dionari makurtu beharrean aurkitzen
da aldiro.
Egia da epaileak ikustaldi erregimenetik kanpo utzi edo aldi baterako gabetu dezakeela
bere eginbeharra betetzen ez duena, baina ebazpen negatibo horien gainean beti dago
iritzi bat, zera dioena, bizikide ez den gurasoak ezezik adin-txikikoak ere komunikazioetarako eskubidea duela, eta ez zaiola berarekin bizi ez den gurasoekiko kontakturik gabe utzi
behar.
Betetzen ez diren agindu gehienak komunikazio erregimenean gertatzen badira ere, horrek
ez du esan nahi beste batzuk, are larriagoak, ez daudenik. Horietako bat da zainketa ez
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dagokion guraso batek adin-txikiko bat bahitzea. Eta berriro ere ekintza horiek baldintzatuak egon daitezke adin-txikikoaren beraren aldeko -edo ustez aldeko- borondateagatik.
E z dago dudarik hautsitako ordena berreskuratzeko, adin-txikikoaren zainketaz arduratzen
denak ordena-zaintzaileengana jo dezakeela zainketa lehenera itzul dadin. Hala ere, beti
al da komenigarria hori egitea? Baldin eta adin-txikikoa, dagoeneko urte batzuk badituena,
zaintzailez aldetzearen alde badago imagina dezakegu zer gerta daitekeen poliziak behartzen badu nahi ez duenarekin joatera eta bizi nahi duenarengandik urruntzera? E z al da
gertatuko ekintza horiek jasan behar dituen adin-txikikoentzat ahaztezineko laido bihurtzea.
E z ote da alferrikakoa izango indarra erabiltzea gero berriro ihesera joko badu?
Galdera hauek guztiak begibistan daude epaileak ebatzitakoa haustean burututako egintzak zuzentzeko soluzioak bilatzerako orduan. Galdera horiei gaineratu behar z a i z k i e beste gogoeta batzuk, Estatuaren indar hertsatzailea erabiltzea zailtzen dutenak. Pentsatu behar da seme-alaben zainketa gurasoetako bati esleitzea ia beti aukera korapilotsua izaten
dela. Gehienetan bi gurasoak jende arrunta izan ohi dira. Esan nahi da, biak trebeak eta
egokiak direla haurrak berekin edukitzeko. Kasua balitz bietako bat hiltzea, bestea haurrekin geldituko litzateke eta tajuz beteko luke bere lana. Eta justiziak ez luke esku hartuko, horretarako beharrik ez legokeelako. Eta bere zeregina ongi beteko luke arruntean biak
aski trebeak

direlako -neurri bateko gaitasuna

Abiapuntutzat hartzen dugu, beraz,

dutenak-

adin-txikikoez arduratzeko.

bi gurasoak arduratzen ahal direla seme-alabez. Eta

biak gutxi gora-behera berdintsu. Epailearentzat guztiz zaila da erabaki bat hartzea, susmoa izango baitu, eskuarki, balantza gurasoetako baten aldera okertu duenean -amarengana maizenik- ez duela adin-txikikoa arrisku larrietatik babesten, baizik eta tarte txikiarekin gurasoetako bat hautatzen ari dela, huts egiteko aukera handiarekin.
Horren nekez eginiko hautaketaren kontrako arau-hauste bat gertatzen denean, epaileak ba
ote dauka bere aginduak indarrez betearazteko adinako segurantza morala?
Ebazpen judizialek ezarritako zainketa erregimena aldatzeak esanahi berezia hartzen du
adin-txikikoa beste nazio batera eramana denean. Dudarik ez dago horrekin justiziaren
ekintzari itzuri egin nahi zaiola, eta gainera modu errazago batean nazioen artean elkar
aditzeko zailtasunagatik.
Asmo horri arrakasta izateko oztopo jartzen diote nazioartean sinatu diren itunek. 1 9 8 0 k o
urriaren 25eko Hagako Hitzarmenak, Espainiak 1 9 8 7 k o maiatzaren 28an berretsi zuenak,
eta 1 9 8 0 k o maiatzaren 2 0 k o Europako Hitzarmenak, Luxenburgon sinatu eta gure herrialdean 1 9 8 4 k o maiatzaren 9an berretsitakoak bermatu nahi dituzte beste lurraldeetara legez
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kanpo eraman eta han edukitzen dituzten adin-txikikoen itzulera eta zainketa eta ikustaldietarako eskubideen babesa. Baina, jakina, itun horietan beti jaso behar dira aplikazio objektiboen salbuespenak, hala nola epailearen ebazpenak adin-txikikoa arrisku larrian jartzen badu, arrisku fisikoa nahiz psikikoa, edo egoera jasanezina izango bazaio. Horrekin
batera beste kasu bat ere jasotzen dute, hau da, adin-txikikoa eramana izan denetik iragan
den denbora dela eta, egoera berrian modu eraginkor eta onuragarriagoan

integratzea

gertatzen den kasua.
Era horretan "favor f i l i i " delakoa eragozpen formala da, legez aitortzen dena, ebazpen judizialak betetzeko. Baina hain zuzen ere aitorpen formal horretan datza adin-txikikoen arloko epaileen pronuntziamenduak exekutatzeko arazo larrienetako bat. Eta agindu hori betetzearekin kaltetua gertatzen bada adin-txikikoa?
Gauza ezaguna da epaileak bere aginduak betearaztearren erabil ditzakeen neurrien artean, neurri penalak daudela, horien ustezko disuasio eta ereduzko eraginarekin. Kode
Penaleko 2 3 7 . artikuluari ez obeditzearen ustezko delituagatiko erruduntasunaren hainbestekoaren dedukzioa oso gutxitan erabiltzen da, eta orduan gurasoentzako eskandalu gogorra

izaten

da,

beraiek

izan

ohi

dira

gehienetan

horrelako

ez-betetzeen

biktimak.

Beharrezkoa al da, batzuek nahiko luketen bezala, mota espezifiko bat ezartzea, pentsioak
ez pagatzearen arau-hausteekin gertatzen denaren antzo? O r o har, ez dugu zehatu nahi
izaten jokabide horiek, baina gutxituko al dira ez-betetze kasuak? Printzipioak eraginkortasunaren menpe jarri behar ote ditugu?
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Bcmantze eta dibortzioetan judizialki hartutako neurrien artean betetzen ez den beste sail
handi bat da pentsioei dagokiena, elikadurarakoak, beste karga familiarrei eustekoak edo
konpentsatzekoak.
Berriro ere bi gogoeta orokor egin beharrean gara, neurri horiek nola bilakatzen diren eraginkor eta nola hein batean indar morala galtzen duten. M i n t z o gara alde batetik pentsio
horiek nola erabakitzen eta zenbatzen diren eta horren inguruko xehetasunak eta beste aldetik aplikatzerakoan dagoen inertziaz, azkartasun eta zalutasunik gabe egoera ekonomiko aldakorretara egokitzeko sasoian.
Egia da pentsioak era zuzenean zehazteko oinarrizko arazoetako bat dela pentsioa eskatzen duenak sarri askotan ez dakiela ordaindu behar duenak zer irabazten duen eta, are
maizago gertatzen dena, errealitatean kobratzen duenaren froga eskuratzea zaila dela
oso. Sektore batzuk bultzatzen ari dira Espainian beste nazioetan dauden taulen antzeko
zerbait sortzea, ordaindu beharreko zenbatekoen kalkulu aritmetikoa zehazki egin ahal izateko. Baina eragozpen handiena da oinarria, zeinen gainean aplikatuko baita eskala hori,
behar bezala zehaztea, izan ere gure herrialdean iruzurraren indizea altua baita eta inolako zigorrik ez baitago famili epaiketa batean egiazko informazioa emateari uko egiteagatik. Era horretara, pentsioen zenbatekoa zehazteko epaileek duten lana arruntean ausazko
joko bat besterik ez da, emaitza segururik ez duena.
Zenbateko egokia erdiesteko zailtasuna -ez goregi ez beheregi ere- manuak ez betetzeko
aitzakia baldin bada, beste horrenbeste gertatzen da zenbateko horiek aldatzeko prozedura desegokia denean, nahiz eta egoera aldatu delako aldaketa horiek egitera behartuta
egon.
Judizialki ebatzitakoa eragozpenik gabe bete daiteke zordunak ondasunak edo dirusarrerak dituenean, bahitu edo atxikitzeko moduan. Haatik, batzuetan oztopo gaindituezinak
izaten dira epai horiek gauzatzeko obligatua kaudimengabea denean eta haren dirusarrerak kontrolatu eta ezagutu ezin direnean.
Kasu horietarako hain zuzen ere, Kode Penaleko 4 8 7 . bis artikuluak aurreikusi eta zehatzen
duen delitu figura eratu da: pentsioak ez ordaintzearena. Horren arabera familia abandonatzeak suposatzen duen delituaren konkrezio espezifiko bat da, Kode Zigortzaileak 4 8 7 .
artikulua dedikatzen diona, eta eskatzen du ordaindu ez diren zenbatekoak erator daitezela ezkontzaren banantze legal, dibortzio edo baliogabetasun deklaraziotik.
Honako hau ez da unerik ezta lekurik egokiena manu horren azterketa oso bat egiteko. Ezin
gera gaitezke, ordea, ohar pare bat egin gabe. Lehenbizikoa delitu publikoa izan arren ez
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duela eskatzen, 4 8 7 . artikuluko familia abandonatzearekin gertatzen den bezala, laidotua
izan den pertsonaren aurretiazko salaketa edo, bestela, Ministerio Fiskalarena. 4 8 7 . artikulu horrek eskatzen duen bezala ekintza publikoa izateko interesatuek berek eskatu behar
izateak, familiaren ordena edozein arrotzengatik ez zigortzeko, eragina du famili auzietan
ezarritako pentsioak ez ordaintzearen delituan. Berdin gertatzen da barkatzeko aukerarekin, zeinen motibazio familiarra eta negoziatzeko eraginkortasunarena, zorra kobratzeko
bidea egin dezakeena, kasu honetan legearen helburua horixe delarik, bi kasuetan ere
agertzen baita. E z da ulertzen hori zergatik ez dagoen 4 8 7 . bis artikuluan. Are gehiago,
horren ondorioz epaile ugari prebarikazio delituan erortzen dira, zeren eta epaile batek,
edozein ezkontza-auzitan, ezkontide bati eskatzen dionean hiru hileroko baino gehiago jarraian edo tartekako sei hilabete baino gehiago ordain dezan, eta are diru kopuru horiek
ordainarazteko premiamenduzko bidea tramitatzen duenean, agertarazten ari zaio delitua
dagoela, ofizio bidez jazar daitekeena eta erruduntasunaren hainbestekoa deduzitu eta fiskaltzara igorri beharko luke.
Hemen azpimarratu nahi dugun bigarren alderdia da ezkontzaz besteko auzietan organo
jurisdikzionalek erabakitako elikadurazko pentsioak ez-ordaintze hutsen baztertzea, hala
nola elikagaiei buruzkoak, behin-behinekoak edo behin betikoak, are adin-txikikoen aldekoak ere. Horiek ez dira Kode Penaleko 4 8 7 . artikuluan azaltzen den kasuan sartu, bizilekuaren abandonorik edo jokabide eragaberik ez dagoelako. Hain zuzen ere, ezkontzaz
landara izandako seme-alabek, zeinen gurasoak ez diren elkarrekin bizi izan, ez dute 4 8 7 .
bis artikuluaren babes penalik, beraz, Espainiako Konstituzioaren 14 eta 3 9 . artikuluak
urratzen dira eta nabarmenki gainera.
E z dugu amaitu nahi aipatu gabe gure i r i t z i z famili arloko antolamendu juridikoan daukagun beste paradoxa bat, seguraski legegintza eratzen ari den modu ez-oso eta zatikatuan
oinarritzen dena. Goian aipatu dugun pentsioak ez ordaintzearen delitua eratu egin da,
eman zaion taxu publikoarekin, edozeinek Kode Penala are eta familia arrotzetan ere aplikatzeko ahalmena duelarik, baina bitartean Kode Penaleko 5 6 4 . artikuluaren absoluziozko
desenkusa mantentzen da. Horren arabera, erantzukizun penalik ez dute bere ezkontidearen ondasunak, dirua edo bankuetako kontuen saldoak barne direla, ostu, lapurtu, iruzur
egin edo bidegabekeriaz bereganatzen dituztenek, beti ere indarkeriarik edo larderiarik
gabe eginez gero. Pentsioak ez ordaintzeak kartzela merezi du. Ezkontideari dirua ebasteak ez. E z ote gara zorduna bere ezkontideari dirua lapurtzera bultzatzen ari, eta horrekin
Kode Penalaren hertsapenezko indarra saihestera?

TRINIDAD BERNAL SAMPER
Psikologian doktorea. Famili
Bitartekotzako 1 . Programaren
zuzendaria eta

APSIDE

Psilcologia Zentroko sortzailea.
JVtadril

N i r e eskerrik beroenak Emakunderi Famili Zuzenbideari buruzko Jardunaldi hauetan parte
hartzera gonbidatu nauelako eta Famili Bitartekotzan dudan esperientzia ikuspegi extrajudizial batetik erakusteko aukera eman didalako.
Agertuko dizuedan lan honetan banantze eta dibortzio prozesuetan eskuhartzeko modu baketsu eta berri baten azalpena egingo dut, epaitegira joan eta han istilutan hastea bezalako metodo zaharra ez bezalakoa. Berrikuntza lanbidearteko lan planteamenduan datza,
non psikologoak eta abokatuak beren ohiko rolak albora utzi eta bitartekari lanetan hasten
diren, komunikaziorako testuinguru baketsua eskainiz eta beren ezagutzak famili taldearen
zerbitzutan j a r r i z , familikideek berek negozia ditzaten beren desadostasunak eta horrela
dagokien protagonismoa eskura dezaten. Horrela ulertuz gero, Famili Bitartekotza hiritarraren esku jartzen den hautabide bat da bikotearen haustura orok berekin dituen arazo emozionalak gehitu ez daitezen eztabaida legalekin, izan ere beren etorkizuneko bizitzaren
plangintza adosteko eta guraso eginkizunak egoki betetzeko akordioa nahasi eta atzeratuko bailitzateke (Bernal, 1 9 9 2 a , 1 9 9 3 , 1 9 9 4 a , 1 9 9 4 b ) .
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Bitartekotza bide bat da gatazkak modu baketsuan konpontzeko, pertsona neutral baten laguntzarekin bi aldeen desadostasuna bateratu ahal izateko. Bitartekotza prozesuari atea
irekitzen dion egoera gatazka izaten da. Gatazka beti izan da eta izango ere da giza bizitzan. Bi pertsona edo gehiago harremanetan daudenean konponezinak gerta daitezke
eta ondoren gatazka dator. Lehenago edo beranduago gatazka bukatuko da, baina bukatzeko moduak, bai eta horretan emandako denborak ondorio txar franko ekartzen ahal die
aurrez aurre dauden aldeei bai eta gatazkarekin ikustekorik ez duten beste batzuei ere.
Bitartekotzaren asmoa da gatazkari era konstruktiboan ekitea eta ahalik eta denbora laburrenean (Bernal, 1 9 9 5 ) .
"Bitartekotza" hitzak esan nahi du aurka daudenen artean jartzea aurkapen horri irtenbide
baketsua bilatzeko. Horrela kontzeptuatzen den bitartekotzak bere jatorria aintzinako kulturetan du, horretaz baliatzen baitziren beren kideen arteko gatazkei konponbidea emateko.
Bitartekotza ulertzeko "eguneroko" modu horri jarraikiz, oso bakana da bitartekari lanetan
inoiz ibili ez dena: anai-arreben arteko liskarra baretzeko eskuhartzen duen ama, lankideen arteko beroaldiak apaldu nahi dituen lankidea... Autore batzuek (Kressel eta Pruitt,
1 9 8 5 , 1 9 8 9 ) bitartekotza mota horri "emergentea" deitzen diote, aldeen eta bitartekarien
arteko aldez aurretik ezagunak direnean, eta teknikari bitartekariaren eginkizun zehatzik
izan gabe. Mota desberdineko bitartekotza izaten da arazoetan dabiltzan bi horientzat hirugarren hori ezezaguna denean eta eginkizun profesionalagoa duenean. Bitartekotza
mota hau, arestian aipatu egileek "kontratuzkoa" deitzen dutena, izango da ponentzia honetan erabiliko dena.
Komenigarria da, halaber, bereizten jakitea bitartekotza eta gatazka konpontzeko beste
bide baketsuak, hala nola, negoziazioa, arbitrajea eta adiskidetze-egintza. N e g o z i a z i o a
eztabaida prozesu bat da, aurka dauden aldeek beren ordezkari ofizialen bitartez egiten
dutena, horren xedea da akordio batera iristea (Kremenyuk, 1 9 9 1 ) . Hemen negoziatzaileek aldeen izenean jarduten dute eta aldeek parte hartze txikia izaten dute gatazkaren ebazpenean. Arbitrajea negoziazio prozesu bat da non arbitroak ahalmena baitu erabakia hartzeko; aldeek horren esanetara jartzen dira eta erabakia onartu egiten dute (Colosi eta
Berkeley, 1 9 8 9 ) . Adiskidetzea bitartekotzaren antzeko negoziazioa da baina adiskidetzailearen ardura bakarra izaten da toki egoki bat bilatzea aldeek ados jar daitezen.
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Bitartekotzan hirugarren aldea ez da bakarrik arduratzen akordioak hartzeko giro egokiko
toki bat bilatzen, baizik eta alde biei laguntza ematen die duten gatazkari irtenbideren bat
emateko, gaizki ulertzeak ebitatzen ditu, arazoak argitzen eta bi aldeentzat onargarriak
izan daitezkeen soluzioak bilatzen ditu. Azken hiru tekniken arteko bereizkuntza hirugarren
pertsona horren eginkizunean dago eta aldeek gatazkaren konponbidean daukaten partaidetza handiagoa edo txikiagoa izatean. Bitartekariak ez dauka arbitroak bezala soluzioak
inposatzeko ahalmenik, baina aktiboki hartzen du parte negoziazio prozesuan, bakegileak
ez bezala, zalanrzak argituz, aldeen eztabaidak moderatuz, elkarren arteko informazioa
transmitituz, pertzepzio desberdinak aldatuz eta hainbat irtenbide sortarazten eta planteatutako arazoari hobekien erantzun diezaiokeena bilatzen lagunduz. Funtsean, helburua da
beste motatako giro bat sortzea, eremu judizialean izango litzatekeenaz bestelakoa, non
kontua izaten baita ahal dela irabaztea bestearen galeraren kontura (Bernal, 1 9 9 5 ) .
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Beste gai askorekin gertatu den bezala, famili eskuhartzea ikuspegi desberdinetatik burutua
izan da jakintzaren hainbat arlotako jakitunen arabera. Famili esparruko alderdi negatibo
eta puntualak baizik ez dituzte jorratu eta aldi berean gertakarien testuingurua edo testuinguruak ahaztu egin izan dira. Arreta guztia familiaren gaietara zuzentzeko modu horrek
emaitza partzialak ekarri ditu eskuhartze profesional desberdinetan eta jorratu den arazo
sortari buruzko ikuspegi orokorrik ez du lortu bertan harremanetan dauden alde desberdinak ikusi ahal izateko (lege arloa, soziala, psikologikoa, ekonomikoa...). Era berean, famili arazoetako alde negatiboetan jarrifako arretak alboratu egin ditu alde positiboak, famili
taldearen ongizaterako lagungarri izan daitezkeenak eta horrela ahaztarazi du kasu horiek
sortzen direneko testuinguruaren azterketa, aintzat hartu gabe testuinguruak famili gaietan
duen eragina (Bernal, 1 9 9 4 d ) .
Profesionalen eskuhartzeak norabide hierarkizatu bati segitu dio, familiaren kontzeptu tradizionalaren ondorio eta ezagupenak haien esku daudela eta, boterea dutelako ideia nagusitzen delarik (sendatzeko, arazo juridikoak, psikologikoak, e.a. konpontzeko,...), eta horiek bestalde ezagupen horien eskatzaileekiko nagusikeriazko jarrera izan ohi dute, laguntzarako jokabideaz estalita. Familia, hierarkikoa eta hautsiezina, gizartearen funtsezko zelula gisa hartzen zelarik, haren batasunaren kontra agertzen zen guztia txartzat eta suntsigarritzat hartzen z e n ; horregatik dibortzioa mehatxu handiena zen eta patologia gisa ulertzen z e n . Hari horretatik segituz, eskuhartze profesionala sujetuei horrelako erabakiak hartzeko ideia burutik kentzera bideratzen z e n , lege arauekin oztopoak ifiniz edo terapeuten
aldetik ahalegin guztia familiaren batasunari eusfean j a r r i z , arazo psikologikoak harremanak hausteko erabakiarekin erlazionatuta daudela konbentzitu nahian, edo kasurik onenean, seme-alaben onerako bikotea elkarrekin jarraitzea hobe dela esanaz (Bernal, 1 9 9 4 d ) .
Aldaketa sozialak eta familiaren bilakaerarekin lotzen diren famili aldagaiak direla medio,
jarrera aldaketak suertatu dira, gero, arautegia famili kontzeptu berrira egokitu dadin, lege
arautegian aldarazpenak sortu dituztenak. Famili zuzenbidearen arloan 1 9 8 1 e a n egin z i -
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ren aldctketak, dibortzioa sartu zelarik gure ordenamendu juridikoan, bai eta filiazio arloko
aldarazpenak, familiaren kontzeptu berri horrenganako hurbiltze bat izan z i r e n , baina artean ere atzean gelditzen ari da gizarte espainiarrak izan duen aurrerakuntzarekin alderatuta, eta erruduntasun kontzeptua ezabatu bada ere, erreforma horrek ez du funtsezko aldarazpenik ekarri bikotearen kide batek elkarrekin bizitzeko araua haustea erabakitzerakoan, aitzitik, haustura horren errudun sentituko da. Lege aldaketa horiek bide ematen dute tramitazioa adiskidetasunez egiteko, baina bikoteko kide batek bakarrik banandu nahi badu
bestea aurka egonik, beste biderik ez da egongo banantze demanda jartzea baino, Kode
Zibileko 8 2 . artikuluan legez jasotako arrazoietako bat erabiliz. Horrek gehienetan beste kidea tratu txarrengatik, abandonoagatik, infideltasunagatik, eta abarrengatik salatzea eskatzen du eta frogatu egin behar dira banantzea gauzatu dadin. Planteamendu legal honek,
aldatzeko bidean baitago, justiziaren erabiltzailea kaleitxi batean kokatzen du, ezinbestean salaketa erabili beharko duelarik bikotean ez bizitzea lortu ahal izateko. Horrek, dirudienez, ezkontzaren kontzeptua haustezina dela erakutsi nahi digu, elkarrekin bizi beharra
defenditzen du eta kontzeptu horren aurka doanari "errudun" txartela jartzen dio. Eta benetan gertatzen dena da, elkarrekin bizitzea zaila edo jasanezina denean, batek egoera
horretatik atera nahi duela eta besteak berriz aldaketari oztopoak jartzen dizkiola (Bernal,
1994a).
Planteamendu horren oinarria hiru arau "maltzurretan" datza, zeinak betetzea oso garesti
ateratzen baitzaio familia osoari (Bernal, 1 9 9 4 d ) . Horietako lehena da "ohaidetasunaren
betebeharra", senar-emazteak bietako baten heriotzeraino elkarrekin bizitzera behartzen
dituena (Kode Zibileko 6 8 . art.). Batek bestearengan duen behartze indarra, elkarrekin bizitzeari buruz, legala da eta kide batek nahi ez badu erruduntzat hartuko dute, eta hari leporatuko diote banantzearen erantzukizuna. Ezkontza ereduzkoa, zerbait egonkorra eta
haustezina bezala defendatzeko, gure sistema juridikoak zuzenbideko arau derrigorrezko
batera jotzen du, elkar maite dutelako batera bizitzea erabaki duten emakumearen eta gizonaren askatasuna betebehar juridikoarekin nahasten duenean. Derrigortasun horrek sentimendu kontrajarrierara eramaten ditu eta horietatik jokabide maltzurrak sortzen dira bikotearen konfliktibitatea areagotzen dutenak.
Bigarren arau maltzurra aurkaketaren erabilpena da. Pertsonek harreman gogoz kontrakoak edo negatiboak ez mantentzeko duten askatasuna aitortu ordez, berdintasun kontzeptura jotzen da, itxura legala ematearren bikotearen barneko mendeku sentipenak baizik ez direnei. Batak besteari hausturaren erantzukizuna leporatzen diote, gurasoen arteko istilueta-
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rako bidea jartzen da, irabazle-galtzaile ateratzen dira epai judizialen ondoren, eta horrekin aurkapenak aurrera egiten du eta eragozten gurasoen arteko lana, nahiz eta horixe
bera eskatzen den. Prozedura kontentziosora jotzeak sentipen depresibo eta agresiboak
suspertzen ditu eta jokabide maltzurretara bultzatzen du eta horrek hasierako gatazka egoera larriagotzera eramaten du.
Hirugarren arau "maltzurra" da epai judizialarenganako menpekotasuna. Alde batetik gurasoek seme-alabez arreta gehiago izan behar dutela dioen ideia gizartean sustatzen da
eta bestetik behartzen zaie kanpotik inposatutako arau bat errespetatzera, seme-alabekin
nola eta noiz egon behar duten eta haien etorkizuneko bizitza eta seme-alabena nola antolatu behar duten esaten diena. Horrekin arduragabekeria eta barru-barruko bizitzari dagozkion gaietako erabakietan parte hartu ez izanagatik satisfakziorik eza agertzen dira.
Sentimendu horiek ere jokabide maltzurrak sortzen dituzte, epailearen manutik desbideratzen direnak eta harremanetako arazoak gehitzen dituztenak.

1. ESKEMA

^ T E S T U I N G U R U LEGALAJ
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JOKABIDE M A L T Z U R R A

Abokatua zein prozeduratan diharduen harexen ezaugarriak aipatzen ez badira ezin da
haren eskuhartzea testuinguru legal honetan ulertu. Prozedura kontentziosoa baldin bada,
alde bietako abokatuek kasua ikertzen eta prestatzen dute beraien bezeroak etekin onena
atera dezan, aldi berean, beste aldearen erasotik defenditu ahal dadin eta horrela lehiakidea gainditzea lortu arte. Famili prozeduretan, lehiakidea izaten da elkarrekin bizi izandako eta elkarrekin seme-alabak izandako bikotea, eta abokatuak ez du kontuan izaten adintxikikoengan nolako ondorioak ekar litzakeen bere bezeroa deus begiratu gabe defenditzeak (Bernal, 1 9 9 2 a , 1 9 9 4 a ) .
Psikologoaren eskuhartzeak testuinguru legalean, familiaren gai horretan, bere oinarria du
negatibotasunaren "bilatze" lan horretan eta gainera gure sistema juridikoan dirauen erruduntasun kontzeptuan. Epailearen informazioa osatzeko jeneralean eskatzen den perituen
txostenaren xedea izaten da sujetuen gaineko ebaluazioa egitea aita-ama onena hautatzeko eta epaileari bidea erakusteko babesa eta zainketa esleitzearen gainean. Hemen, ebaluazioa mozorrotua dago hainbat elementuren azpian. Elementu horien sorburua prozedura
kontentziosoan berean dago eta psikologoak aita "onaren" edo ama "onaren" inguruan
daukan iritzian (Bernal, 1 9 9 0 , 1 9 9 2 a ) .
Eskuhartze profesionalari erreparatzen badiogu eta ekiten duten testuinguruari, ondorio
hauetara iritsi gaitezke:
•

Prozedura kontentziosoa ez da egokia familiako gaiak konpontzeko, aurkaketa bultzatzen duelako.

•

Eskuhartze legalak aurkaketa biziagotzen du, defentsaren oinarria bestea erasotzea delako, liskarrean seme-alabak ere sartzen dituelarik.

•

Eskuhartze psikologikoak areagotu egiten du aurkaketa, ebaluatu behar duelako zein
den aita edo ama egokiena seme-alabak zaintzeko.

•

Epaileak ematen duen epaiaren bidez, aldeak ados jartzen ez badira, bikoteari kendu
egiten dio bere etorkizunari eta seme-alabei buruz erabakia hartzeko ahalmena, eta bikotearen ahalmena erabaki judizialaren menpean aurkitzen da.
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Aldaketa sozialak eta familiakoak direla eta, ezagutzan gertatu diren aldezpenek bide
ematen dute banantzea eta dibortzioa bikotearen arazoentzako soluzioak direla ulertzeko,
ez famili gatazken sortzaile gisa, ondorio gisa baino. Ikuspegi horretatik profesionalek eskuhartze mota berriak idoro behar dituzte, sujetuen erabakiak errespetatzen dituztenak eta
laguntzen dietenak hautapide egokiak bilatzen, familikideek kostu emozional txikiagoa izan
dezaten. Bitartekotzaren oinarria da inplikatuen autodeterminazioa, haien erabakiak errespetatzen direlarik eta hautapide ona da famili gaietan eskuhartzearen alorrean.

2. ESKEMA
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Bikotearen eta bitartekarien artean harreman interaktiboa sortzen da (II. eskema), nahasten
baitira bikotearen eskakizunak bitartekarien ezagupenekin. Bikoteak informazio guztia eskura duenean gogozkoena duen aukera hartzeko erabakia hartzen ahal du, nahi badu bitartekotza sistemara jo dezake, jakinaren gainean egonik zer den eta zer dakarren berekin,
baimena emanez bitartekariei esku har dezaten prozesu egoki bat garatuz, bertan bikotekideen arteko negoziazioak istilurik gabe giro baketsuan egin daitezen, eta erakusten z a i z kielarik akordioak

lortzeko lagungarri izan

daitezkeen trebetasunak (Bernal,

1992a,

1994b).
Lan egiteko modu horrek etorkizuneko bizitza nola taxutu nahi duten erabakitzera bultzatzen ditu alde biak, batak bestea aintzakotzat hartuta eta orobat haurraren komenentzia
ere. Era horretan ebitatzen da gai horiek, haientzat hain inportanteak direnak, lehenbizi
abokatuen eskutan erabat jartzea eta gero epaileek gai horien gaineko erabakia hartzea.
Bitartekotza metodo bikaina da banantze eta dibortzioan planteatzen diren tirabirak konpontzeko. Bitartekotzaren asmoa ez da banantzeko edo dibortziatzeko erabakia aldatzea,
baina

bikoteari aukera bat eskaintzen dio erabaki

hori modu

lasaiagoan hartzeko.

Akordioak bitartekotza bidez lortzen badira, bikoteak lege prozedura adostasunaren bidetik tramita dezake. Prozedura horren abantaila da ordezkari legal berberak erabil daitezkeela, abokatua eta prokuradorea, hortaz, hagitzez merkeago ateratzen da, aurkariaren figura ezabatzen du, eta banantze edo dibortzioaren eskabideari atxikitzen z a i o bi aldeek
prestatu duten hitzarmena. Horrek esan nahi du prozedurak askozaz ere gutxiago iraungo
duela, dena adostua doalako eta epaileak besterik gabe hitzarmen hori berresten duelako
(Bernal, 1 9 9 2 a , 1 9 9 4 b ) .
Bitartekotzaren laguntzarekin bikotearen haustura ez da horren gatazkatsua izaten eta arestian aipatutako arazoak arintzen ditu: alde batetik bakerako testuingurua eratzen du, bikotekideen desadostasunei irtenbidea emateko egokia, hausturara eraman zituen aurkaketa
txartu gabe eta bestetik, aldeen partaidetza sustatzen du, beraiek izan daitezen beren etorkizuneko bizitza eta seme-alabena erregulatzen dutenak, eta bidenabar satisfakzio maila
hobetzen dute, izan ere, beren negoziazioan esku hartzen dutenez eta beren akordioak
lortzen dituztenez, akordio horiek sendoagoak izango baitira.
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3. ESKEMA

BITARTEKOTZA

Hautatzeko askatasuna

Bakerako giroa

• Bestearen hautake-

Lasaitasuna

Autodeterminazioa

• Erantzukizuna

taren onarpena

• Parte hartzea-

• Desdramatizazioa

gatiko poza

I G U R A S O K I D E E N JOKAMOLDEAJ

Bitartekotzaren historia laburra da famili gaietan. Dibortzio arloan esperientzia handiena
duten nazioetan hirurogeita hamarreko bukaeran kokatzen da, eta Espainian berriki sartu
da. Bitartekotzaren aurrekariak laurogeiko hasieran aurki ditzakegu, bulego-estudioan banantzea hasi zuten bikoteekin egindako lanean, disziplinarteko ikuspegi batekin, ezagutza
psikologikoak eta juridikoak bateratuz ordura arte erabat ikuspegi legaletik hartu zen gai
horretan (Bernal, 1 9 9 2 a , 1 9 9 2 b ; Bernal eta Martin, 1 9 9 1 ) .
Gizarte

Gaietarako

Nagusitik,

Famili

Ministerioak, Adin-txikikoaren
Bitartekotzaren

lehen

Programa

Babes Juridikorako Zuzendaritza
onetsi

zuen

1 9 9 0 e k o irailean.

Esperientzia hori, Espainian aitzindaria izan zena zerbitzu publiko gisa, Madrilen jarri zen
abian 1 9 9 1 k o otsailean, Apside Zentroan. Programa hori Bernal Samper doktoreak diseinatu zuen eta lantaldeko osakideak dira psikologoak eta abokatuak, disziplinarteko loturarekin lan egiten dutenak, eta laguntzako administrariak. Guretzat bitartekotza prebentziozko

prozesu bat

da,

banandu ondoren

akordioak

betearazten

dituena.

Bitartekotza

Programa zuzentzen zaie banandu edo dibortziatu nahi duten eta tramite legalekin hasi ez
diren bikoteei. Azken baldintza hau aurten aldatu egin da hein batean, eta horrela kasu batzuk onartuak izan dira tramite legalak hasi ondoren, bikotekideek hitz eman dutelako hasitako lege prozedura denbora batez geldiaraziko dutela eta saiatuko direla beren desadostasuna negoziatzen. Programa honek zenbait fase ditu modu logiko batez akordioak lortzera daramatenak. Fase bakoitzak bere ezaugarriak ditu bertan agertzen diren helburu, prozedura, iraupen eta profesionalei dagokienez. Programaren helburuak hauek dira:
•

Bikotekideen arteko alferrikako liskarrak eta adin-txikikoengan duten eragin kaltegarria
ekiditea.

•

Banantzea edo dibortzioa ebazteko prozedura kontentziosoen bidea gutxiagotan erabiltzea.

•

Aurrea hartzea ezkontza prozeduretan hain maiz gertatzen diren ez-betetze horiei eta;

•

Gurasokidetasuna sustatzea.
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Zerbitzu hau erabili duten bikoteak batezbeste 4 0 urte ingurukoak dira, bi seme-alabekin
eta ikasketa maila ertainekoak. Banantzean kezkarik handiena seme-alabengandik izaten
dute. Bitartekotzari buruz iritzi positiboa dute, behar-beharrezkotzat jotzen dute zerbitzu
hori eta itxaropen osoa dute laguntza psikologikoa eta informazio juridikoa emango diotela, modu egokian banantzeko baliagarri izango zaizkienak, eta hain justu alderdi horiek
Programa honen helburuekin bat datoz.
Bikotekideen i r i t z i z harremanen haustura elkarrekin bizi izandako lehenbiziko bost urteetan
gertatu z e n , eta azpimarratzen dute bikotean arazo larriak izaten direla, bereziki komunikazioaren alorrean eta haien ustetan izakeren arteko bateraezintasuna izan ohi da hausturaren arrazoi nagusia. Gaineratzen dute banantzearekin lotuta sentimendu negatibo ugari
izaten direla eta banantzea oso liskartsua izango dela iruditzen zaie, izan ere ez baita
akordio adosturik izaten banantzeko erabakiari dagokionez.
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Bitartekotza Programan hasi ziren 2 8 6 bikotetik % 6 , 6 k beste zerbitzu batzuetara jo zuten,
konturatu zirenean haien helburua banantzea ez zela edo aldez aurretik konpondu beharreko arazo larriagoren bat zutela. % 1 3 , 3 k programa etetea erabaki zuten, berriro hasieratik abiatzea pentsatu zutelako edo negoziazioaren kontrako jokabideak agertzen zutenez
programarekin segitzea ezinezkoa egin zelako. Bitartekotza onartu zuten bikoteen artean %
8 0 , I k ados jartzea lortu zuten hitzarmen arauemailearen puntu guztietan, horrekin bide
eman zitzaiolarik tramitazioa adiskidantzazko bidetik burutzeko.

1. IRUDIA

|

EZ DA HAIEN HELBURUA
BANANTZEA
PROGRAMA ETETEN DUTE

•

AKORDIOA

Akordioa lortu zuten bikoteen portzentaia handi horrezaz gainera, iruditu zitzaigun denboraldi baten buruan akordio horiek irauten zuten ala ez ezagutzea komeni zela. Horretarako
segimendu lan bat egin zen, berriro ere haiekin harremanetan j a r r i z Programa bukatu zutenetik batezbeste bi urte eta hiru hilabete iragan ondotik. Lokalizatu ziren bikoteetatik %
9 0 , 3 k bitartekotza prozesuan iritsitako akordioak errespetatzen segitzen zuten, horrek esan
nahi du bete ez zutenen kopurua oso apala dela (% 9 , 7 ) . Emaitza horiek ez dute deus ikustekorik abokatuen bitartez negoziatu ondokoekin alderatzen baditugu (Bernal,

1992a,

1 9 9 4 b , 1 9 9 4 c ) . Fase honetan ebaluatu dugu erabiltzaileak zerbitzuaren egokitasun mailaz
duen iritzia. Konturatzen gara ebaluazio hori, Bitartekotza taldeak berak burutu duena, hein
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batean desbideratua egon daitekeela erabiltzaileen aldekotasunaren eraginpean. Nolanahi
ere, egokia dirudi haien iritzia ezagutzeak, Programaren alde bat edo beste hobetu, osatu
edo aldatu ahal izateko haien iradokizunak kontuan hartuta.

2. IRUDIA

BATERE EZ

ZERBAIT

EGOKIA

-

PROGRAMAN ZEHAR

—

PROGRAMA BUKATU O N D O R E N

ASKIEGOKIA

ERABAT EGOKIA

Oro har, antzeman dugu erabiltzaileak arront kontent daudela Programarekin, hark dirauen
bitartean ezezik baita Hitzarmen Arauemailea sinatu eta denboraldi baten buruan ere.
Satisfakzio maila altu horren arrazoia da interesatuek berek hartzen dutela parte beren arazoen konponbidean.
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Lan honetan hainbat arazo ikusi ditugu, famili prozedurak izaten diren testuinguruari buruzkoak, ikusi dugu, halaber, eskuhartze profesionala, errudun-errugabe, txarra-ona, dikotomia
buru duena, baina horrek ez du inolaz ere aldaketa prozesu bati ekiten dioten familiei laguntzen. Bitartekotzak familietan esku hartzeko modu berri bat dakarkigu, non oinarrizko filosofia bikotekideen prestaketan baitago, gai izan daitezen banantzearen gainean izan dituzten desadostasunei bere kabuz aterabidea emateko, bai beraientzat eta baita seme-alabentzat kalte gutxieneko erabakiak hartuz. Horrela ulertzen den bitartekotzak pertsonen askatasun eta erantzukizunaren alde egiten du eta bizitza sozialaren demokratizazio prozesuan kokatzen da, bereiztasunak onartu eta ikuspegi baketsu batekin eta era guztietako testuinguru judizialetatik aparte gatazkak erregulatzen dituelako. Era berean, haustura prozesuetan pertsonen arteko harremanak hain dira garrantzizkoak, ezen beharrezkoa dela legeriaz besteko eskuhartzea, disziplinarteko ikuspegi batean oinarritua, bitartekotzak bultzatzen duena bezalakoa. Azkenik, lege aurkapenak ez bezala, bitartekotzak mesede egiten dio aldeen arteko komunikazioari eta akordioak sendotzeari, halatan non segurtatzen
baitu seme-alaben eta bi gurasoen artean harreman egokia izango dela, nahiz eta gurasoek bikote izateari utzi egin dioten.
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B E R N A L , T . : "Dificultades para la evaluacion en los casos de ruptura marital. Alternativa de
intervencion
Elkargo

psicologica" (Ezkontza hausturak ebaluatzeko zailtasunak).

Ofizialaren

II. Biltzarrean,

Psikologia Juridikoaren

Psikologoen

arloan, aurkeztutako komuni-

kazioa. Valentzia, 1 9 9 0 .
B E R N A L . T . : La mediacion en los procesos de separacion

y divorcio

(Bitartekotza banantze

eta dibortzio prozesuetan). Doktore-tesia. Madrilgo Unibertsitate Autonomoa, 1 9 9 2 a .
B E R N A L . T : "La

mediacion familiar: situacion en España". Infancia y

Sociedad

n

2

16

(Famili bitartekotza: horren egoera Espainian) Gizarte Gaietarako Ministerioa. Adin-txikikoaren Babes Juridikorako Zuzendaritza Nagusia, 1 9 9 2 b .
B E R N A L , T . : "Primer programa publico de mediacion familiar: resultados 1 9 9 3 " (Famili bitartekotzako
Urtekaria.

lehen

programa publikoa:

1 9 9 3 k o emaitzak).

Psikologia

Juridikoaren

Madrilgo Psikologoen Elkargo O f i z i a l a , 1 9 9 3 .

B E R N A L , T . : Memoria

del programa

de mediacidn (Bitartekotza programari buruzko oroit-

txostena). APSIDE Psikologi Zentroa. Madril, 1 9 9 4 a .
B E R N A L , T . : "La mediacion como alternativa al procedimiento contencioso" (Bitartekotza
prozedura
XXIII.

kontentziosoaren

Biltzarrean

alternatiba gisa).

Psikologia

Aplikatuaren

Nazioarteko

aurkeztutako komunikazioa. Madril, 1 9 9 4 b .

B E R N A L , T . : "Actuacion de los abogados en los procedimientos matrimoniales "(Abokatuen
jarduketa

ezkontza

prozeduretan).

Psikologia

Aplikatuaren

Biltzarrean

aurkeztutako komunikazioa. Madril, 1 9 9 4 c .

Nazioarteko

XXIII.

B E R N A L , T . : "La mediacion como alternativa extrajudicial" (Bitartekotza alternatiba extrajudizial gisa). Bitartekotzaren

gaineko

Lehen Topaketaren konferentzia-markoa.

Madrilgo

Psikologoen Elkargo O f i z i a l a . (e.p.).1995.
B E R N A L , T ; M A R T I N , G.: "Separacion y divorcio negociado: un trabajo interdisciplinar"
(Banantze eta dibortzio negoziatua:
Urtekaria.

disziplinarteko lan bat). Psikologia

Juridikoaren

Psikologoen Elkargo O f i z i a l a . Madril, 1 9 9 1 .

C O L O S I , T . R . ; BERKELEY, A . E . : Negociacion

colectiva:

el arte

de conciliar

intereses

(Negoziazio kolektiboa: interesak bateratzeko trebezia). Limusa, 1 9 8 9 .
K R E M E N Y U K , V: International
Jossey-Bass, 1 9 9 1 .

Negotiation:

Analysis,

Approarches,

Issues.

San Francisco,

K R E S S E L , K.; PRUITT, D.E. (ed.): "The Mediation of Social Conflict "(Bitartekotza gatazka sozialean). A special Issue of the Journal of Social Issues, 4 1 (2), 1 9 8 5 .
K R E S S E L , K.; PRUITT, D.E.: Mediation
Intervention

Research: The Process and Effectivenes of

Third-Party

(Bitartekotzari buruzko ikerketa: hirugarrenen eskuhartzearen prozesua eta

eraginkortasuna). San Francisco, Jossey-Bass, 1 9 8 9 .
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ASUNCION SALCEDO BURGOS
Bitartekaria. "Ados Jarri"
erakundeko lehendakaria

1.
Izenburu honetatik abiatuta nire asmoa da Famili Bitartekotzaren zergatiari buruz zenbait
gogoeta egitea eta, laburki bederen, orokorrean bitartekotzaren indarraldia -eta zehazkiag o - famili bitartekotzarena zeri z o r zaion aztertzea.
Bitartekotza ez da berriki asmatutako zerbait, baizik eta beste kultura batzuetan eta beste
garai batzuetan zegoenaren egokitzapen bat; behialako Txinan bitartekotza zen tirabirak
konpontzeko baliabide nagusia, horrelakoetan biderik onena izan ohi zen konbentzitze morala eta akordioa, eta ez derrigortzearen bidea.
Gaur egun aurka daudenen prozesuen ordez bitartekotza erabiltzen da Estatu Batuetan,
Kanadan, Argentinan eta Europako Komunitateko ia nazio guztietan, eta zuzenbidearen esparru guztietan gauzatzen da, negozioen munduan, enpresetan, auzoetan, lan harremanetan; alabaina dibortzio gaietan duen aplikazioa berri samarra da.

FAMILI

BITARTEKOTZA

IZATEKO

ARRAZOIAK

Gure gizartean bitartekotzaren esperientziak, batez ere, hiru faktore edo arrazoirengatik
izaten dira: 1 . - Familiak aspaldi honetan izan duen bilakaera. 2.- Gatazkak desjudizializatzeko joera eta 3.- Gatazka duen garrantzi sozialaz ohartzea.

FAMILIAREN

Mendebaldeko

EBOLUZIOA

familiaren barruan mende honetan historia osoan baino transformazio

gehiago gertatu dira. Landa-gizarte batetik gizarte industrial eta urbano batera doan urratsarekin XIX. mendetik aitzina familiaren egitura nuklerarra ezarri zuen (aita/ama/seme-alabak) egitura zabal edo tradizionalaren ordez (zeinetan ahaide ugari, belaunaldi desberdinetakoak, bizi baitziren elkarrekin etxe batean).
6 0 k o hamarkadan dena buruz behera jarri zen, hainbat arrazoirengatik: ekonomiaren hazkuntza, indarrean zeuden baloreen berrikuspena, baina batez ere emakumearen askapena
(emakumeari lan munduan sartzeak ekonomiaren aldetik independentzia eman z i o n , ez-

kontza bizitzako soluzio bakartzat hartzetik libratzea, antisorgailuei eskerrak beren haurdunaldiak kontrolatzea eta erabakiak hartzeko askatasun maila handiagoak irabaztea).
E z dugu ahaztu behar, duela gutxira arte, gure legeria famili gune egonkor baten islada
zela, guraso-agintea, funtsean maiatzaren
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Legera arte indarrean izan

zena, aitari zegokiola eta amari ordezko gisa besterik ez, aparteko kasuetarako, elbarritasuna, heriotza, z i g o r penala edo banantze erruduna; adin nagusitasuna 2 1 urtetan iristen
zen, emakumeetan 2 5 urtetan, ezkontzeko ez bazen, edo elizako instituzio batean sartzeko
edota gurasoak bigarren aldiz ezkontzen zirelako: bestetik, ezkontzaren banantzea zigortzat hartzen zen eta seme-alabak ezkontide errugabearen ardurapean jartzen ziren.
Famili eredu egonkor honek, gizartean onarpen zabala zuenak, azken bi hamarkada hauetan gizarte kontzientzian gertatu diren eraldaketarik erradikalenetako bat jasan du, halatan
non gaurko gizarteak normaltzat jotzen baitu bikotearen eta familiaren barneko beste harreman sistema bat, bestelako printzipioetan oinarritzen dena.
Substratu soziologikoak (emakumearen berdinkidetasuna eta gizonaren menpean jartzen
zuen baldintza sozialak gainditzea, gizonaren eta emakumearen sexu askatasuna, berdintasun mailan, berdintasunaren errebindikazioa arlo ekonomikoan, sozialean eta familiarrean), orain arte ezezagunak ziren gatazka eta interesak azaleratzen dituenak, berekin ekarri du kontzientzia sozial berri baten sendotzea, ohitura eta jokabide berriekin, hainbesteraino non, soziologia modernoa hitz egiten ari den familia monogamiko hautsiezinaren ordez ondoz ondoko familia monogamikoa eratu dela, eta horrekin dibortzioa ez dela aparteko gora-beheratzat hartzen eta ezkontzen diren gazteek jakin badakitela dibortzioa izan
daitekeela irtenbide naturaletako bat harremanak okertzen direnerako.
Adierazi dugun eraldaketa sozialak egitatezko ondorio batzuk ekartzen ditu, esate baterako:
•

Jaiotza kopuruaren gutxitzea.

•

Egitatezko bategiteen gehitzea, akordio ekonomikoekin edo gabe.

•

Dibortzio kopuruaren gehitzea; horrek famili formula berriak eratu ditu: guraso bakarrekoak, hausturaren ondotik berreratutako familiak.

•

Banandu eta dibortziatu ahal izateak bide eman du egitura bikoitza duten familiak gehitzeko, bi famili gune, ekonomikoak, afektiboak eta elkarbizitzakoak, bata aitak ordezkatzen duena eta amak bestea, eta horiekin batera gehitu dira guraso bakarreko famili
eremuan bizi diren adin-txikikoak.

[E2

Famili egituretan izan diren aldaketa horiek guztiek bultzatu dute gizartea bere gatazkak
beste modu batera konpontzera, egungo egoerak eskatzen duen erara; eta aldaketa horietara egokitzera, horiei ezin baitie egungo legeriak erantzun, arautu nahi dituen mugimendu
sozialen atzetik ibiltzen delako beti. lkusten dugunez, familiaren esparruak beste edozeinek
baino argiago erakusten du gure gizarteen eboluzioa eredu berezitu baterantz doala, eta
bertan gatazkak adeitasunez negoziatzeko joera nagusitzen doa.

1.1.2

GATAZKEN
DESJUDIZIALIZAZIOA

Bitartekotza, desadostasunen konponbiderako teknika gisa, berpiztu duten faktoreen arteko
beste bat da gatazka sozialen desjudizializazioa.
Estatistika sozialei jarraituz, iduriko luke gure gizartea gero eta gatazkatsuago bihurtzen ari
dela, baina iritzi hori zehaztu egin behar da, izan ere iraganean auzi txikietako gehienak
familiaren barruan moldatzen baitziren, edo auzoan edo beste egitura komunitario batzuetan. Gaur egun urbanizazioaren, mugikortasun sozialaren fenomenoak direla-eta, auzitan
jarri dira gatazken s o z i a l i z a z i o eta erregulazio guneak, eta horren ondorioz Estatua behartu egin dute bizitza sozialeko esparru partikular horietan esku hartzera. Era horretako egoera batean, non gizartea guztiz egituratuta baitago Estatuaren ekimenez eta haren inguruan, gizartea

mugikaitz agertzen

zaigu, komunikatzen ez dakielarik,

edozertarako

Estatuaren bitartekotza eskatuz ez bada.
Era horretan, egoera juridiko berriei aurre egiteko ohiturazkoa izan da jurisdikzio bereziak
sortzea, lehendik zeudenaz gainera. Hasiera batean kezka nagusia, legelaria jurisdikzio
bereziak sortzera bultzatu zuena, aparatu judizialaren hazkuntza eraginkorra izan z e n ,
baina gaur egun, epaitegiak sobera ugaltzeak justizia neurriz gaineko burokratizaziora
eraman du.
Orokorrean, aparatu judizialaren bidez gizartea arautzeko eredu horrek, berekin dakarren
ondorio guztiekin, justiziaren administrazioa moteltzea, geldotzea, prozesua garestitzea,
formalismo gehiegia..., ez dirudi egokiena denik deszentralizazio handiagoa, hiritarren
partaidetza aktiboagoa eta Estatuko egiturekiko autonomia gehiago eskatzen ari den gizarte honentzat.
Blokeo egoera horren aurrean eta horri erantzuteko Estatuek behartuta egokitu dira desjudiz i a l i z a z i o politika bat martxan jartzera, eredu judizialari irtenbideak bilatzera, zenbait eki-

men garatuz, eta horien helburua da eguneroko bizitzarekin lotzen diren gatazka horiek
erregulatzeko s o z i a l i z a z i o guneak berreratzea, adibidez, auzokideen arteko gatazkak, familiartekoak, lanekoak, etab.). Horrelako ekimenak elkarteen eta lanbide liberalen artean
ere garatu dira.
Esperientzia horiek abian jartzearekin, bai botere publikoen aldetik eta baita ekimen pribatuenetik ere, erabateko aldaketa sumatu da gobernuek arauketa sozialean eraman dituzten
politiketan, izan ere, orain arte gatazkak arautzeko moduak hobeki instituzionalizatzeko bilaketa, aparatu judizialaren barrenean egin baita.
Bitartekotza-esperientzia horien garapena, beraz, sistema judizialaren krisialdiaren ingurunean kokatzen da eta horien sorburua da garai berriek eta bizimodu berriek gatazka zenbait sortu dituztela eguneroko bizitzan eta orobat harreman sozialen munduan eta horren
aurrean justizia burokratizatu honek, geldoa eta epaitegietan espedienteak

metatzearen

metatzez masifikatua baitago, ez du erantzun taxuzkorik ematen.

1.1.3

GATAZKAREN

DIMENTSIO
SOZIALA

Famili bitartekotzaren azken faktore eragile gisa seinalatu behar dugu gatazkaren dimentsio soziala aintzakotzat hartzea inplikatutako sektore guztien aldetik.
Esperientzia estrajudizial hauek eratzeak gatazkak konpontzearen dimentsio sozialaz kontzientzia hartzea dakar eta gatazka prozesu sozialtzat hartzea. Gatazkak konpontzeko prozesu pribatu horien funtsezko helburu bat da harreman sozialak hobetzea, aurrea hartzen
eta batez ere diferentziak konpontzen ahaleginduz, gatazka istilutsu bihurtu baino lehen.
Desjudizializazio mugimendu honek ez dakar konponketa teknika bat beste batekin ordezkatzea soilik -epaiketaren tokian bitartekotza-, baizik eta oinarria gatazkaren ulerkera berri

batean izatea, zergatik sortzen den

eta

nola eraldatzen

den

bilatzen saiatzea.

Beharbada, gatazken dimentsio soziala kontuan hartzea izango da auziak tratatzeko modu
alternatibo hauen ezaugarririk adierazgarriena. Horrek esan nahi du gatazkaren hurbilketa
sozio-juridiko bat gertatu dela.
Hori nabari da batez ere bi aldeek harreman jarraikorretan lotuak egonik haien artean izaten diren gatazketan, auzokideen arteko harremanetan, familia eta bikotekideen artekoetan, lan harremanetan, eta abarretan gertatzen den bezala.

Eredu judizialari egiten zaion gaitzespena izaten da era horretako gatazketan, adibidez,
ezkontza arlokoetan, epaiketak bukaera ematen diola ekintza judizialari baina ez dituela
ezabatzen gatazkaren zergatiak. Are gehiago, prozesuaren buruan gatazka lehiatsuago
bihurtu da seguraski eta aldeen arteko benetako gerra bilaka daiteke.
Ezkontideen, ahaideen arteko gatazken kasuan, interesen kontrajarpenean, irabazlearen
eta galtzailearen determinazioan, oinarritutako eredu judiziala egokia ez denez gero beharrezkoa da judizialaz besteko soluzioak emateko teknika desberdinak erabiltzea, bi aldeek onar ditzaketen soluzioak lortzearren; famili bitartekotza bezalako teknikak, zeinen bitartez harreman sozialen eragin bakegarria lortzen den, desadostasunei irtenbidea emateko indarkeriaz landako formulak dira-eta.
Beraz, baiezta dezakegu bitartekotza esperientziek eskari sozialari ezezik estatuek gatazken gestio modu berriak bilatu beharrari erantzuten dietela, justizia pribatizatuz eta hiritarrari beste bide alternatibo batzuek erakutsiz, bide judiziala arintzeko eta era berean ordena soziala babesteko. Bestalde, bitartekotza ez da justiziaren funtzionamendu txarraren ondorio bakarrik, baizik eta desjudizializazio prozesu hori lotu behar z a i o arauketa sozialeko
sistema berriekin lotzen den mugimendu sakonago bati, pluralismo judizialari, alegia.
Bitartekotza, adiskidetze eta arbitraje prozesuek izan behar dute arlo judizialaren osagarri
bat, justizia alternatibo bat, ez justizia arruntaren ordezko gisa, baizik eta txanpon baten
ifrentzua eta iruntzia bezala; prozesu horiek justizia arruntaren lege-markoan inskribatzen
dira eta hark mugatzen ditu eta justifikatzen; gatazkak konpontzeko bide horiek osagarriak
dira eta elkarren arteko lotuneak sortu behar dira.

W¥2

BITARTEKOTZAREN
ERREGULAZIOA ETA
PRAKTIKA

EUROPAN

Europako Estatuetako famili bitartekotzaren zerbitzuen esanetan famili bitartekotza da gatazka bateko aldeek bitartekari baten zuzendaritzapean daramaten prozesua, negoziazioa
eta akordioa lortzeko ezkontideen artean, baldin eta bien artean sortu arazoek eragina
izan badezakete familiaren elkarrekintzan.
Bitartekotza prozesuaren xedea da ezkontideei laguntzea elkarren artean akordio iraunkorra lor dezaten, haustura bientzat onargarri bilakatzeko, haien beharrak kontutan hartzeko,
eta seme-alabarik izanez gero, horien beharrei erantzuteko eta gainera gurasoek beren
erantzukizunak lankidetza eta elkarrekiko errespetuzko giroan betetzeko aukera izan dezaten.
Gatazkak konpontzeko sistema judizialaren aldean bitartekotza sistema alternatibo bat da
eta bere aurrekinak Nazioarteko Zuzenbide klasikoan ditu. Modu zabalean garatua izan
da esparru juridiko anglosaxoiko hainbat naziotan, bereziki Estatu Batuetan eta Britainia
Handian, laurogeiko hamarkadaren hastapenetik.
Gaur egun, zenbait naziotan errotua dago derrigorrezko tramite bezala, ezkontza-gatazka
epaitegietara eraman aitzin.
Europan lehenbiziko bitartekotza zerbitzuak Britainia Handian jarri ziren funtzionamenduan, 1 9 7 3 a n , eta praktika hori hedatuz joan zen Belgika, Holanda, Frantzia, Suitza,
Alemania, Italia eta Espainiara.
Britainia Handian, aurtengo apirilean gobernu britainiarrak dibortzio legea aldaraztea proposatzen duen liburu txuria aurkeztu du; ekimen horrek aldatu nahi ditu gaur egun dibortzioa justifikatzeko irizpideak, eta ez da zergatietan sartzen; lege proposamen horren xede
behinena da gatazka baretzea eta bitartekotza lana. E z du besterik eskatzen aldeak urtebete batean bitartekotza saioetara joan daitezela baizik, eta hamabi hilabeteren buruan dibortzioa ematen zaie; aldeak ez daude behartuta bitartekotza saioetan rol aktibo bat hartzera, baina joaten direnen izena hartzen da eta egiaztagirian jasotzen. Hortaz, ikusten
dugu famili bitartekotza aldez aurreko tramite derrigorrezko gisa onetsi nahi dela, eta hori
arriskutsua izan daiteke, izan ere, gobernuek bultzatu eta garatu beharko lituzkete bitartekotza zerbitzuak, baina ez derrigorrean ezarri.

Qj2

ESPAINIAKO

LEGERIA ETA

FAMILI EPAITEGIAK
1 9 8 1 ko Dibortzioaren Legeak eta 1 9 9 4 k o irailaren 1 2ko dibortzioaren

lege-proposame-

nak dibortzioaren posibilitatea arautzen dute, baina arazo franko konpondu gabe utzi dituzte; dibortzioaren Legea bezala oraindik orain aurkeztu den lege-proposamena ere zailtasunak dituzten familien arazoei erantzuna emateko modu bat direla esan daiteke, baina
erantzun hori erdi bidean geratu da, izan ere ez baitute funtzionatzen bitartekotza sistema
batzuk, banantzearen eta dibortzioaren j u d i z i a l i z a z i o sistematikoa saihestuko luketenak;
epaiak betetzen direnenz jakiteko jarraipen moduak ez dira garatu, ez diete pentsioen arazoari soluziorik eman, e.a.
Egoera sozial horri, hausten diren familiek bizi duten arazo larri eta sakonari, (izan ere, gizarte ehuna arrakalaz betetzen ari da, banantzeak eta dibortzioak ondorio larriak uzten dituzte, ekonomikoak zein pertsonalak, famili sistema berrietara egokitu beharra...) gobernuak aspalditik ari dira aurre egin nahian laguntza alderdiak betetzen dituzten programen
bidez, baina era berean gero eta beharrezkoagoa da famili politika eraginkorrak antolatzea arazo horiei soluzioa emateko, indartzen ari den famili bitartekotzaren eta gatazkak
konpontzeko gainerako bide baketsuen garapena bultzatzeko.

2.2.1

FAA/IILI

BITARTEKOTZAREN
LEGE

ELKARREKIKO
IRIZPIDE

ESPARRUA

ADOSTASUNA,

NAGUSI

BEZALA

Famili bitartekotzaren helburu nagusia da elkarrekiko adostasuna lortzea banantzean eta
dibortzioan, bikoteak bere etorkizuneko bizia erregulatzeko onuragarri izan dezakeen guztietan. Akordioak adostuak eta ezkontideek beraiek hartutakoak izanik iraunkorragoak dira
eta beteko direla ziurtatzen dute.
Zenbait gai, hala nola guraso-agintea, seme-alaben bisitaldien erregimena, begiratze eta
zainketa, gurasoen erantzukizun behinena dira, eta hauek huts egiten badute bakarrik dauka Estatuak dauden desadostasunak ebazteko ahalmena, hortaz, gurasoen arteko akordioa
bultzatu eta sustatu behar da, bai legeak agintzen duelako eta baita arrazoizkotasun irizpi-

deagatik ere, borondatez, elkarrekin ados j a r r i z hartzen diren neurriek prebalentzia baitute
inolaz ere konpondu ezin diren desasostasunak ebaztearren derrigorrez eta ezinbestean
ezarri behar diren neurrien aurrean.
Elkarrekiko akordioa bultzatzen ahalegindu behar dira era horretako prozesu batekin zuzeneko harremana duten profesional guztiak, hala nola abokatu psikologoak, gizarte laguntzaileak eta jakina, agintari judizialak; alabaina, epailearen eskuhartzeak bitartekotza prozesuan, behar den independentzia zaindu behar du, zeren soluzio adostua lortu ez izatera,
erabakia kasuan kasuko zirkunstantziak kontuan hartuta hartu beharko da, beraz, haren eskuhartzea negoziazio mekanismoan ahalik eta txikiena izan beharko da.

SOLUZIO
EZ-N

JUDIZIALEN

AHIKOTASUNA

Agian komenigarri izan daiteke famili zuzenbidearekin ikustekorik duten arazoetan inplikatutako sektore guztiek gogoan hartu beharko dute soluzio juridikoak hartzea ez dela aski
gatazkak konpontzeko, eta beste ikuspegi batzuetatik heldu behar zaiela, bada, era horretako prozesu batean ez da ahaztu behar epaitegiko prozesu legalarekin batera, eta hura
baino lehen, haustura emozional bat, barru-barruko erreakzioak sortzen dituena gertatu
dela, desegiten ari diren harremanen aurrean; horregatik, elkarren arteko lotura afektibotik
abiatuta,

bikotekide

bakoitzak

independentzia

lortu

behar

du arlo

horretan.

Azpimarratzekoak dira beren konplexutasunagatik, sexu harremanak iraungitzetik datozkien gatazkak eta zein sentipen negatibo sortzen zaizkien hausturagatik, tentsioa, sumindura, hestura, erruduntasun konplexuak, elkarrizketarako ahalmena hautsi ondoren komunikatzeko arazoak, etab... Osagai emozional horiek guztiek eragina dute errealitate berria
zentzuz ulertzeko, eta hasierako unitate ekonomikoaren disoluzioa oztopatzen dute, bai eta
famili harreman berriei egokitzea ere, eta orobat oztopoak jartzen dizkie seme-alabekiko
harremanei, bikotearen arazoak guraso diren aldetik dauzkaten eginkizunekin nahasten direlako.
Gogoan hartu behar dugu, gatazkaren dimentsio legalaz, ezkontzaren disoluzioaz, guraso
eta seme-alaben arteko harremanez, guraso-aginte, begiratze eta zainketaz, bisitaldien
erregimenaz eta finantza arazoez gainera badirela dimentsio psiko-soziala, bikotekideen
gatazka, guraso diren aldetiko gatazka, harreman afektibo emozionalak (prozesu legala
eta aldi berean prozesu psiko-soziala).

Hori dela eta, baiezta dezakegunez, soluzio juridikoa, bereziki famili aferetan, bikotearen
krisialdi edo hausturetan premiazkoak diren gainerako soluzioen osagarria baizik ez da.
A r a z o multzo honek, gaingiroki besterik ez bada ere zirriborraturik gelditu denak, erakusten
digunez, prozesu judizialaren bide bakarretik gatazkak ebazteko dugun sistema hau ez da
nahikoa, bide horrek gatazkak biziagotzen baititu, eta orobat, lehia ekonomikoa, epaitegia
borroka psikodramatiko baten alor gisa erabiltzea eta azken buruan, familiaren intimitatea
zapuztuta gelditzea, nekez berreskuratuko dena, bestalde. Horregatik, arazo hauei irtenbide negoziatu bat bilatu nahi duten mekanismoak sustatu egin behar dira eta horien artean
famili bitartekotza, batik bat.
Prozesu judizialaren ordez famili bitartekotza eta gatazkak ebazteko beste mekanismoak
ezartzearen ondoriorik positiboena da adin-txikiko seme-alaba ugari babestu egingo lituzkeela gurasoak prozesu baten barrenean liskarrean ibiltzetik eta borroka pribatu horretatik
heldu diren ondorioetatik. Famili bitartekotzaren kokapena legearen esparruan eta famili
prozesuetan Kode Zibileko 9 0 . artikuluaren hitzarmen arauemaileak zehazten du, eta horrek aditzera ematen du aldeek ezinbestean aurretiaz jardungo direla negoziatzen.
Gatazkaren j u d i z i a l i z a z i o a akordiorik ezaren ondorioa da, eta agertarazten du bikotearen
baitan botere galera bat gertatu dela, eta boterea epailearen esku uzten dela. Bitartekotza
bezalako mekanismoek huts egiten dutenean eta akordio adostuak eta juridikoki onargarriak lortzea ezinezkoa denean, orduan, eta orduan bakarrik, epailearen funtzioak ordezkatuko du adostasun eza. Estatuaren eskuhartzea, edozein kasutan, gatazkaren judizializazioaren bidez eskuhartze subsidiario bezala ulertu behar da, eta beti ere, Konstituzioaren
1 9 . artikuluan ezarri den norbanakoaren eta familiaren intimitaterako funtsezko eskubidean
oinarrituta.

FAA/IILI

EPAITEGIAK

Famili epaileek beraiek adierazten dute familiaren etorkizunaz erabakia hartzeko guraso
erantzukizuna interesatuei beraiei dagokiela eta erantzukizun hori ez zaiela epaileei leporatu behar, ezta barne-barneko arazoez erabakia hartzera eta ez direla behartuta egon behar.
Gure egunotan, famili epaitegiak beren magistratuen bitartez famili bitartekotza bultzatzen
ari dira, batzuetan gatazka konpontzeko bitartekotza zerbitzuek esku har dezatela eskatzen
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baitufe, eta beraiek ez dute esku hartzen harik eta interesatuak beren desadostasuna era baketsuan konpontzeko gai ez direla frogatzen ez den arte.
Erakunde publikoen eremuan, Gizarte Gaietarako Ministerioa osorik subentzionatzen ari
da bitartekotzako zenbait programa, tira-bira legalak saihesteko asmoz. Bartzelonan bitartekotza zentro pribatu batzuk badaude bai eta famili bitartekotza sustatzeko Elkarte bat ere,
Bartzelonako Abokatuen eta Psikologoen Elkargoek bultzatuta, bi elkargo profesional horien arteko hitzarmen baten bitartez.
Ildo horretatik, berriki Madrilen izan diren Famili Zuzenbideari buruzko Jardunaldietan,
Justizi Idazkaritzako titularra, Maria Teresa Fernandez de la Vega bitartekotzaren alde agertu zen, eta adierazi zuenez, justiziaren zeregina da beste bidetatik konpondu ezin diren gatazkak konpontzea, "izan ere bere harremanak auzitegietan oinarritzen dituen gizartea justizia kaskarra edukitzera eta betiereko frustraziora kondenatua baitago".
Bikotekideen arteko gatazketan, gaineratu zuen, "justiziak esku hartu beharko luke famili bitartekotzaren eta adostasunaren mekanismoek huts egin eta denak gogobetetzeko moduko
akordio batera iristea ezinezkoa denean, eta orduan bakarrik".
Euskal Herrian zabaltzen ari da famili bitartekotzaren ideia eremu publikoan eta pribatuan
barrena; horrela, gai hau eztabaidatu zen Gatazken Desjudizializazioari buruz egin ziren
Jardunaldietan

Bizkaiko

Abokatuen

Elkargoan, bertako

Giza

Eskubideen

aldeko

Batzordeak sustatuta. Oraingoan Emakumearen Euskal Erakundeak topaketa baterako deia
egin du Famili Zuzenbidearen inguruan, zeinetan sartu baita famili bitartekotzaren gaia.
Eremu pribatuan, "Ados Jarri" Famili Bitartekotzaren Euskal Zentroak famili bitartekotzaren
zerbitzu bat eskaintzen du, urtebete bat funtzionatzen daramana. A d o s j a r r i talde sozial bat
bezala dago eratua, ekimen pribatuko sektorearen barnean kokatua dago, irabazi-asmorik
gabekoa da eta gizarte zerbitzuen alorrean parte hartzen eta laguntzen dihardu. Euskal gizartean banantze eta dibortzioen kopurua hazten ari da, eta horregatik ezkontza krisialdian edo hausteko prozesuan dauden bikoteek bitartekotza bezalako zerbitzuak eskatzen
dituzte ahalik eta modurik zibilizatuenean banandu edo dibortziatzeko.
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Famili bitartekotzaz txosten honetan azaldutako guztiaz, ondorio hauek atera ditzakegu:
•

Ezkontzaren banantze edo dibortzio prozesuetan prozesu legalaz gainera prozesu psiko-soziala ere gogoan izan behar dugu, hau da, dibortzioaren dimentsio soziala kontuan izan behar da bikotearen eta familiaren eraldaketan.

•

Famili zuzenbidetik ondorioztatzen diren gai hauetan inplikatutako sektore guztien eginbeharra da haustura prozesuak biguntzea, horiek berekin dakartzaten ondorioak urrituz.

•

Ezinbestekoa da botere publikoek famili politika eraginkorrak ezar ditzaten, seme-alaben asaldura emozionalei eta, orobat, bikotea eta familia haustearen prozesutik heldu
diren ondorio negatiboei aurrea hartzeko.

•

Komenigarri litzateke jendeari begira sentsibilizazio eta informazio kanpainak egitea,
banantzearen kultura baketsuago eta zibilizatuago bat zabaltzearren.

•

Eginahalak egin behar ditugu gatazkak konpontzearen aldera istiluetarako dugun joera
hori aldatzeko eta soluzioak elkarrekin ados j a r r i z bilatzeko.

•

Legeak onartu egin behar ditu eta instantzia judizialek suspertu era horretako formula
bakegileak, baina inoiz ere ez indarrez ezarri.
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PIERRETTE BONNOURE AUFIERE
Abokatu bitartekaria.
Famili-bitartekotza
Institutuko lehendakaria.
Tolosa (Frantzia)

Famili bitartekotza Frantzian batez ere 1 9 8 8 t i k aurrera hasi zen eratzen, eta Tolosan
1 9 8 9 a r e n azkenaldera, famili bitartekotzan aritzeko lehenbiziko pertsonak prestatu zirenean. Horien artean nengoen ni.
1 9 9 0 e a n bitartekarien elkarte bat zertu z e n , denak irrikitan zeuden famili bitartekotza praktikatzeko eta prozesu hori eratzeko, ezagutzera eman eta bikotearen gatazken ikuspegi berri hau magistratuei proposatzeko, bai eta solaskide guztiei, abokatu, notario, eta abarrei.
Gogora dezagun laburki bederen famili bitartekotza, Pierre Noreau, abokatu eta Parisko
Zientzia Politikoetako Institutuko doktorearen esanetan, honela definitzen ahal dela:
"Bitartekotza, arruntean, gatazkak gestionatzeko metodo bat bezala agertzen da, batzuen
arabera hirugarren batek eskaintzen duen laguntza da, beste batzuentzat lankidetza prozesu bat. Autore hauetako gehienak, haatik, bat datoz bitartekotzaren izaerari eta dauzkan
printzipioei dagokienez:
•

aldeen erantzukizuna beren auziaren soluzioa zehazterakoan;

•

bitartekariaren zeregina hirugarren inpartzial gisa... -eta gaineratuko nuke, objektibo
gisa-;

•

aldeen berdintasuna;

•

komunikazioaren eta autodeterminazioaren garrantzia akordio negoziatuak ezartzerakoan;

•

informazioaren zirkulazioa ezkontide-ohien artean..., - n i k esango nuke bikotekide-ohien
artean, ezkondu nahiz ezkongaiak i z a n - ;

•

elkarrekin irabaziak atera nahi izatea eta lankidetza printzipioen lehentasuna;

•

bitartekotza aldeen elkarrekintza gisa onartzea, prozesu terapeutiko gisa baino gehiago; famili bitartekotzaren asmoa ez da aspaldi hasitako gatazken

gestioari

laguntza

ematea soilik, baizik eta sortu den arazo multzo hori ez dadin alferrikako gatazka bilaka".
Famili bitartekotzak bikotearen banantzearen edozein momentutan har dezake esku.
Banantze horren inguruko prozedura judizialari ekin aurretik, haurren gaineko guraso-agintearen gatazkak argitzeko eta bikotekide bat haurren jabe egin ez dadin.
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Prozedura baten barrenean, zeinek berekin ekarriko baitu prozedura horrek famili bitartekotzaren prozesua kontuan izatea.
Justiziaren erabaki baten ondoren, baldin eta emaitzak ez badu aldeetako bat ere konforme
uzten eta egoera gero eta gatazkatsuagoak sortzen baditu, non neskatikoak eta mutikoak
"bahitzat" hartzen diren.
Berriki onetsi den 1 9 9 5 . e k o otsailaren 8ko Legea baino lehen, zeina aplikatzeko dekretuak
ez baitira oraindik atera, parametro kopuru zehatz bat ezarri genuen Tolosan, bide emateko famili bitartekotzak bere tokia aurki zezan eta erantzun ziezaion interesatuek batera egiten zuten eskakizunari.
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2.

Famili bitartekariaren prestakuntzaren gainean Europan den gutun batek bermatzen du era
horretan prestatu diren pertsonak behar adinako kalitatera iritsi direla.
Famili Bitartekotza sustatzearen aldeko Elkarteak, 1 9 9 5 e k o otsailaren 8ko Legeari atxikiz,
etengabe aldatuz doan lanbide honi buruzko Kode Deontologiko bat antolatu zuen, gaur
egun eraberritzeko zorian dagoena.
Horren funtzionamendua honela antolatu da:

'iiio

'LI

FAMILI

BITARTEKOTZAREN

GAINEKO

INFORMAZIOA

Informazio zerbitzua etengabe ematen da telefonoz, Famili Bitartekotzaren Institutuko bulegoetan edo Lehen Instantziako Epaitegian (Familiaren alorreko Saila).
Azpimarratu behar da Tolosan lan egiten duten bitartekari guztiak, zeinahi dela ere haien
jatorria (Aditu psikologoa, ezkontza aholkularitza, C.I.D.F. bezalako elkarte bateko kidea
(emakumeen eskubideak), e.a.), toki batean bakarrik ari direla, lan talde bakarra eta gogoeta amankomunak izaten dituztelarik.
Horrek, begibistakoa denez, garantia bat, kalitateko labela eta gainerako pertsona hizketakideen aldetik errekonozimendu bat suposatzen du.
Informazio zerbitzu iraunkorra Lehen Instantziako Epaitegian ere ematen da, astean goiz
batez, eta hemendik aurrera entzute efektiboetako egunetan aukera emango zaie magistratu interesatuei beren kabinetean daudenei bitartekotzaren informazioa eman ahal diezaieten, eta bertan bitartekari baten presentzia adierazten zaielarik bitartekotza prozesua azalduko diena.

2.2

BITARTEKOTZA-BILERAK

Bitartekotza bilerak Bitartekotzaren Institutuko lokal batean egiten dira. Toki horretan praktikak egiten dituzte Famili Bitartekotzaren Institutuko kide diren bitartekari guztiek.
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Bilera horiek ordu t'erditik ordu eta hiru ordu laurdenera bitarte irauten dute, eta beti ere famili bitartekotzaren teknikaren prozesua errespetatuz, honela izaten dira: lehenbizi, banantze demanda eta bitartekotza lanaren edukia zehazteko bilera bat, ondoren bitartekotza kontratua prestatzen da; hortik aurrera, prestazioa nolakoa den hainbeste bilera antolatzen dira, batezbeste bospasei bilera. Famili bitartekotzako bilerak ordaindu egin behar
izaten dira, gaur egun 4 0 0 F bilera bakoitzeko.
Bilera horietan, eta uneoro, bitartekariak pertsona afektatuak haien aholkulariengana bidal
ditzake (abokatu, notario, etab.) beharrezkoa zaien edozein informazio juridiko eskatu eta
haien hautaketa gauzak ongi jakinik egin dezaten.
Biltzen diren elementuak, halaber, bikoteari jakinarazten ahal z a i z k i o , Famili Bitartekotzaren Institutuko abokatuari edo notarioari eskatuz erantzun diezaien arlo juridikoko galdera desberdinei bitartekariaren eta bikotearen aurrean, horretarako propio egiten den bilera batean.
Funtsezkoa da pertsona bat berari, bere ondasunei, eta haurrengan izan daitezkeen ondorioei buruzko negoziazio batean sartzen denean, pertsona hori bere eskubide guztiez informatuta egotea, horrela negoziazioko elementuak ahal bezain ongi aurrera eramateko
aukera izango du-eta.
Famili bitartekotzako bilerak noiznahi eten daitezke, afektatutako pertsonen arteko edozeinek hala eskatzen badu, edota bitartekariak berak, baldin eta uste badu prozesuak ez duela errespetatzen ez bermatzen alde bakoitzaren interesak.
Haurrei entzutea ematen ahal zaie famili bitartekotzako bileretan; lehenbizi bikotekideekin
argituko dira eskari horren arrazoiak eta horrekiko jardunbidea.
Neska-mutikoei bakarrik daudela emango zaie entzutea?, amaren eta aitaren aurrean?,
batzuei besteen ondoren?, etab., etab.
Tolosan famili bitartekotzako bilerak elkarren arteko bitartekotzan egiten dira, bi bitartekari
bertan direla; izan ere, hoberena bide da bilera horiek bi bitartekarirekin batean burutzea,
horietako bata "psikologian" aditua eta bestea "gai juridikoeran".

BITARTEKOTZAREN

LOTURAK

EREMUAREKIN ETA EREMU

LEGEGINTZA,

JUDIZIALAREKIN

Tolosan aspalditik ezarri zen prozesu hori, 1 9 9 5 e k o otsailaren 8ko Legearen testuak babestua.

IPT*3

Horren funtsa da auzi bidezko inolako prozedurari ez ekitea bitartekotza lanak dirauten bitartean.
Horretarako Bitartekotza Institutuak eta bitartekotzari ekiten dion bitartekariak bikotekide
bakoitzaren abokatuei jakinaraziko die lan hori hastera doala.
Bikotekideek ordezkari hautatu ez badute informazio juridikoen bila aritzen direnean jaso
ditzatela eskatuku zaie baina beren abokatuei adieraziz bitartekotza zereginetan sartu direla eta itxoitea komeni dela beharrezko edozein prozedurari ekiteko, batez ere auzibidezkoa denean.
Era berean, prozedura hasi bada eta bikoteen ordezkari abokatuak direnean, informazioa
magistratuari eta abokatuei emanen zaie.
Prozedura Zibileko Kodean jasotzen diren derrigorrezko epeak gordetzeaz gainera, prozeduraren egintzei dagokienez, magistratuak edo abokatuek zernahi entzute erabilgarriren
atzerapena eskatu ahalko dute harik eta bitartekotza lana amaitzen den arte.
Tolosan, bitartekotza eskain zezakeen magistratuak, bikotea bere kabinetean nahiz entzutegian hartzen zuenean, ez zuen berak erabakitzen zein izango zen bitartekaria eta egiten
zuen bakarra zen nota hartzea aldeek famili bitartekaritza izatea nahi bazuten, epaiketaren
atzerapenarekin nahiz gabe.
Modalitate berberak aurkitu ditugu bikoteak bitartekari bat eskatzen zuenean behin betiko
epaia eman ondotik.
Era berean, bitartekotza bidea eteten bazen aldi baterako eta soluzio negoziaturik aplikatu ezin zenean, erabaki zen magistratuarengana jo zezaketela hasieran finkatutako atzerapen datatik hasita, krisi egoerak saihestearren.

BITARTEKOTZAREN
ELKAR-ADITZEAREN

AMAIERA,

PROIEKTUA

Bitartekotza elkar-aditze proiektu bat prestatzearekin bukatzen denean, proiektu hori bikotekideei igortzen zaie jakinarazi ondoren dokumentu horrek ez duela inolako balio legalik eta
haientzat komenigarri izango dela Auzitegi eskudun batean homologatzea.
Informazio berbera ematen zaie abokatuei

eta magistratuari bitartekotza prozesuaren

amaierari buruz:
•

bitartekotza prozesua eten egin dela adieraziz;

•

edo adieraziz bitartekotza prozesua amaitu dela eta elkar-aditze proiektu bati toki egin
diola.
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1 9 9 5 e k o otsailaren 8ko Legea interesgarria da bitartekotza judiziala ezezik famili bitartekotza ere konsagratzen duelako Prozedura Zibileko Kodean, eta bestalde prozesu bat bezala, zeinetara jo Aldeek jo dezaketen akordio batera iristera saiatzeko.
Lege honen punturik garrantzitsuenak, nahiz eta, eraginkorra izan dadin, aplikazio dekretuen esperoan gauden, ondoko hauek dira:
•

Epaileak bitartekaria izendatzen du aldeen onarpena jaso ondotik.

•

Bitartekotza prozeduraren edozein fasetan egin daiteke, are larrialdietako errekurtsoan
ere, eta horrek bide ematen du bikote interesatu batek magistratu batengana jotzeko bi
kideek elkarrekin demanda bat j a r r i z hark bitartekari bat izenda dezan.

•

Bitartekotza ordaindu egin behar da.

•

Epaileak finkatuko du zerbitzuaren zenbatekoa eta epe konkretu batean jarriko duten
pertsonak izendatuko ditu.

•

Aldeek libreki banatzen dituzte beren artean bitartekotzaren gastuak; ados jartzen ez
badira gastuak erdi bana izango dira, non ez duen epaileak

besterik erabakitzen al-

deetako baten egoera ekonomikoa ikusirik.
•

Laguntza jurisdikzionala gauzatzen ahal da gaur egun laguntza hori ordainduz, horixe
da, beraz, modurik interesgarrienetakoa eta bestalde ordainketaren bitartekotzari buruzko kritiketako bati soluzioa ematen zaio. Dena den, kritika hori ere eztabaidagarria
da kontuan hartzen bada beste prestazioen kostua zenbatekoa den, hala nola, inkesta
sozialena, sarritan bitartekotza prozesu bat baino garestiagoak izaten baitira.

•

Bitartekotzaren iraupena epaileak finkatzen du, beti ere Estatu Kontseiluan dekretu bidez
ezarritako epearen barrenean.
Epe hori aski malgua izatea espero da, epaileak egiteko hori luzatzea bere esku izateko modukoa.

•

Epaileak bitartekotza lana eten dezake ofizio bidez ezarritako epea akitu baino lehen
edo aldeetako batek edo bitartekariak hala eskatzen badu.

•

Bistan denez, bitartekaria afera horiek isilpean gordetzera behartua dago hirugarrenekoei dagokienean.

•

Bilerak guztiz sekretupekoak dira.
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•

Bitartekariak erdiesten dituen frogak ezin izango ditu epailearen aurrean azaldu aldeen
baimenik ez badu.
Alde horretatik, iruditzen zait prozesu hori erabat kaltegarri izatera ere iritsi daitekeela,
eta nire ustez, komenigarria da bitartekarien Kode Deontologikoak aurreikusten duen
eran aritzea, hots, bitartekariaren sekretu profesionala bakarrik hautsi daiteke alde guztiek -bikotekideek eta bitartekariak berak- aldez aurretik idatziz beren adostasuna agertzen badute.

Eta kontu gehiagorekin ibiliko naiz sekretu profesionala urratzearen gainean, ene i r i t z i z bitartekaritzaren erabateko bermea delako, bada, horretara jo duten pertsona guztiak halako
batean pentsatzen hasiko balira berak esandako hitzak bitartekariak noiznahi aireratuko lituzkeela, bitartekotza prozesua barren-barrenean zikindurik gertatuko litzateke.
Aipatu Kode Deontologikoaren gainean gaur egun egiten ari diren lanei dagokienez, ene
irudiko, sekretu profesional hori ez litzateke urratu behar, non ez diren seme-alabentzako
arrisku larria sor dezaketen kasuak, eta bitartekariaren kontzientziak agindu beharko lioke
zer egin kasu bakoitzean.
•

Bitartekariak epaileari bakarrik jakinaraziko dio aldeak akordio batera iritsi diren ala
ez.

Lehen esan dudan bezala Tolosan aspalditik ezarri genuen funtsezko modalitate hori.
•

Akordiorik izatera (elkar-aditze proiektu baten prestaketa) aldeek epaile baten esku utziko dute hark exekuzio indarra eman diezaion.

N i r e i r i t z i z , famili bitartekotzari dagokionez, modalitate hori beti epailearen kontrolpean
egon ahalko da, seme-alaben interesa eta aldeen akordioa epaileak jada kontrolatzen duen
bezala, bere ahalmenen esparruan.
Xedapen horiek ez dakizkieke prozedura penalei aplika.
Izan ere, Frantzian Bitartekotza Penal berezia dago horretarako.
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Oraindik ere lan handia dago egiteko, bitartekotzak ukitzen dituen pertsonei buruzko eta
haien arteko elkar-aditzeari buruz.
Famili bitartekotzak ez du aholkularitza juridikoa ordezkatzen (notarioa nahiz abokatua)
Horrek iristen diren akordioei forma emateaz gainera, aldeei beren eskubideen gainean
aholkua emango die -negoziazioaren oinarri baitira eskubideak beste elementu batzuen artean-.
Eginkizun bikoitza dudanez, abokatu eta bitartekari era batera, eta are gehiago itxurazko
bikoiztasun horren inguruan sortutako ene bakuntasuna dela-eta, iritsi naiz hobeki ulertzera
bitartekotzaren helburua ez dela elkar-aditze proiektu batera iristea soilik, gero magistratuak homologatu dezan, ez hori bakarrik behinik behin.
Akordioaren bilaketa, eta hori nire kide diren abokatu frantsesek, espainiarrek edo nonahikoek esango dizuete, abokatutzaren formazioan dugu jada, bai eta gatazka konpontzeko
daukagun gogoan ere.
Bitartekariak famili bitartekotza teknikaren bitartez egin dezakeen ekarpenaren poderioz bikoteak agian, bere historiaren une batean burutzen den negoziazio lan horretan, bere banantzea birplanteatzera iritsi daiteke, aurkapen logika bat elkarrizketa eta baketze logika
batekin ordezkatzera.
Gatazkatik eta horrek dakarren sufrimendutik abiatuta, seme-alaben tokian eta rolean entzun, adierazi eta birformulatu egin izan dena eskuarki, bikote hautsiak aurrera egingo du
berregituratze bidean, negoziazio prozesuan barrena.
Orduan, bitartekariak bikotearekin gestionatuko du orainaldi puntual bat, eta behar diren
baliabideak eskaintzera saiatuko da, denboran zehar banantzetik gizadiari etor dakizkiokeen etorkizuneko beste arazo batzuk ere aurreikusteko.
Horrela, testuinguru horretan, elkarrekin aditzeko proiektua ez da azken buruko dokumentu
bat, guztiz bukatua, famili bitartekotza ixten duena eta bitartekariarekiko lotura eteten duena, baizik eta bikotearen bizipen emozional eta errealeko gune konkretu baten adierazgarri den idazki bat.
Horrela izanik bizirauteko aukerak izango dira baldin eta proiektu hori sormen partekatuarekiko atxikipen negoziatu eta gaurkotuaren adierazle bada, eta orduan bakarrik.
Mila esker zuen arretagatik.

FAJVIILI BITARTEKOTZA
SUSTATZEAREN ALDEKO
ERAKUNDEA

Bitartekotza Nazionalaren Lehenbiziko Biltzar Europarra amaitzean, bitartekarien formazioari buruzko gogoeta bat egin beharra agertu zen.
Famili bitartekotza hainbat nazio europarretan errotu da azken urteotan, eta ia denetan batera. Zenbait erakundek hasieran ezarritako formazio labur haiek eboluzionatu egin dute
praktikatzen dutenen eskariei erantzuteko neurrian. Iraupena ere gero eta luzeago bihurtu
da, edukinak dibertsifikatu egin dira eta ikastaro praktiko bat sartu dute.
Famili bitartekotzaren arloko prestakuntzaren garapen-fase honetan, azaldu da elkar trukaketa bat eta gogoeta bat antolatzeko gogoa, batzuek eta besteek lortu duten esperientzia
aztertzeko eta famili bitartekarien prestakuntzarako orientazioak zehazteko asmoz.
Praktika berri honen inguruan eta funtzio hori aurrera eramateko behar diren eskumenak
lortzearen inguruan galdera batzuk planteatzen dira: zein da famili bitartekotzaren aplikaz i o eremua?, zein dira famili bitartekari egiteko behar diren eskumenak?, nahitaezkoa al da
bitartekarien profesionalizazioa praktika horretan aritzeko?, nola egiaztatu horien gaitasuna?
Galdera hauei erantzuteko, batzorde bat eratu da Famili Bitartekaritza sustatzearen aldeko
Elkartearen ekimenez. Elkarte horrek Europan dauden formaziorako zentroen arduradunak
bildu ditu.
Batzorde horrek helburu hauek ditu:
•

Balantze bat egitea eman diren prestakuntza guztien gainean.

•

Gogoeta egitea bitartekariaren eginkizunaren exijentziaz eta horrek eskatzen duen prestakuntzaren edukiez "enbor amankomunera"

iristearren, bertan prestakuntza organis-

mo bakoitzak elementu osagarri espezifikoak erantsi ahal ditzan.
•

Z e r egin behar den pentsatzea prestakuntza horiei buruz agintari eskudunen onespena
lortzeko.

Eraskin honetan aurkituko dugu gutun honi atxiki z a i z k i o n prestakuntza zentro europarretako partaideen zerrenda.
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Fctmili bitartekarien prestakuntzaren edukiak balioztatzeko nahitaezkoa da aplikazio eremua ondo baino hobeto mugatzea eta eginkizun hori aurrera eramateko behar diren eskumenak zehaztea.

BITARTEKOTZAREN
APLIKAZIO

EREMUA

Dokumentu hau ez da beste ezertara dedikatzen dibortzio eta banantze egoeretan bitartekotzari dagozkion prestakuntzak zehaztera ez bada.
Beraz, dokumentu honetan ez dira aintzat hartuko bitartekotzaz egin daitezkeen aplikazioak, famili eremuaren barruan, beste gatazken tratamentuan, banantze bat gauzatzen ari
den bitartean bikotekideak elkarren kontra jartzen dituzten gatazkez gainera. Famili gatazkak eta ezkontzakoak, bere horretan ez dagozkio famili bitartekotzari dibortzioaren eta banantzearen arloan.
Ondorioak ikusi eta gero, ez dira kontuan hartuko ere bitartekotzaren aplikazio desberdinak, zenbait eskakizuni erantzuteko garatu direnak, hala nola gatazken tratamenduari eta
familia ez beste sektoreetan hautsitako lokarri sozialak berrezartzeari dagozkionak (bitartekotza penala, auzokideei zuzendutako bitartekotza, etab.).
Dokumentu honetan aipatutako egoeren eremua mugatzeak ez du esan nahi beste gatazka
batzuei aplikatzen zaizkien bitartekotza praktikak -familian nahiz familiatik kanpora- dibortzio eta banantze egoeretan aplikatzen direnak ez bezalakoak direnik. Dudarik gabe, praktika horietan oinarri amankomunak daude eta erabiltzen diren teknikak ere berdintsuak
dira.
Ezarri den mugapenak agertzen duena da batzordeak ez duela kide diren erakundeen eskumenaren esparrua, hots, dibortzio eta banantzearen arloko bitartekotzarena, baino haruntzago joan nahi.
Famili bitartekotza, dibortzioaren eta banantzearen arloan, prozesu bat da, non hirugarren
baten laguntza eskatzen baitute aldeek banantzeko behar diren berrantolamenduez ardura

inn

dadin, dagoen marko legalaren errespetoaren barruan. Bitartekotzak eginahalak egiten
ditu ezkontideen arteko komunikazioa indarberritzeko. Bide hori erabiltzen da helburu konkretu hau erdiesteko, hau da, banantze edo dibortzioaren ondoan harremanen antolamendu proiektu bat ezarfzea.
Famili bitartekarifza dibortzio eta banantze arloan ez da kontsulta juridiko bat, ez ezkontza
aholkularitza

bat,

ezta norbanakoari edo

bikoteari zuzentzen zaion terapia bat

ere.

Bitartekariak zuzenbideko edo giza zientzietako profesional batengana bidaliko ditu interesatuak baina horren beharra dagoenean bakarrik.

BITARTEKARIAREN
EZAGUTZAK

GAITASUNAK,

ETA ESKUMENAK

Era honetan zehaztu den aplikazio eremuan, bitarfekaria gaifasun, eskumen eta ezagutza
multzo baten gainean oinarritu beharko da.

2.2.1

BITARTEKARIAREN

GAITASUN

PERTSON ALAK

Bitartekariak ahalmena izan behar du esku hartzen dituen egoerak urrunetik bezala ikusteko; horrek lan pertsonal bat erakusten du nork bere buruaren ezagupenari dagokionean,
eta nolabaiteko kontzientzia bat bere proiekzio pertsonalen eta mugen gainean. Modu horretan, gai da, halaber, protagonisten zailtasun eta emozioez bere burua "itotzen" ez uzteko.
Bere kulturak transmititutako baloreak ezagutzen ditu eta kontzientzia du balore kulturalez
ezezik baita familien jarduteko moduez ere.

BITARTEKOTZAN
BEHAR

Bitartekariak ederki asko ezagutzen

ditu dibortzioaren

DIREN

ARITZEKO

EZAGUTZAK

eta banantzearen barrunbeak.

Zuzenbidean, fiskaltzan eta psikologian prestakuntza osoa izateko asmorik ez badu ere disziplina horietako hastapenak bederen ezagutzen ditu, eta horiekin gai da aldeen egoerak
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eta itxaropideak ulertzeko eta gainera bere muga pertsonalak ezagutzen dituenez jakin badaki noiz eskatu behar duen beste profesional espezializatuen laguntza.
Bitartekariak, beraz, zenbait arlotan baditu oinarrizko ezagutzak:
•

N o z i o a k ditu psikologiaz, bikotearen eta familiaren funtzionamenduaz, haurraren
garapenaz, dibortzioaren eta banantzearen ondorioez, eta famili birmoldaketez.

•

N o z i o juridikoak dibortzioaz, banantzeaz eta famili harremanak arautzen dituzten xedapen legalez; nozioak erakunde judizialen prozedurez eta funtzioamenduaz; ezagutzak haustura egoeretan esku har dezaketen sare sozialez eta zerbitzu administratiboez.

•

N o z i o a k familien aurrekontuen gestioaz eta fiskalitateaz, noraezekoak banandu den familiaren baliabideak banatzeari ekiteko, kasua bada, eta bereziki ekonomi arloan semealabekiko erantzukizunei dagozkien arazoei aurre egiteko.

BITARTEKARIAREN

ESKUMEN

ESPEZIFIKOAK

Bitartekariaren eskumena harremanetarako giro egokia sortzeko duen ahalmenean datza,
zeinen bidez errazten baita aldeen arteko elkarrizketa ezartzea eta mantentzea.
Lagungarria da afektatutako pertsonen arteko komunikaziorako eta bide ematen du haien
itxaropideak aintzat har daitezen. Lagungarri da, orobat, aldeen arteko gatazken konponbiderako ere, dibortzio edo banantzearen arazoei buruzko soluzio praktikoak eztabaida
eta bila daitezen.
Famili bitartekaria ez da "negoziatzaile bat", ez bederen proposamenak egin eta onartzeko moduko konpromezu bat lotu arte batak besteari egin beharreko kontzesioak antolatuko
lituzkeenaren zentzuan. Bitartekaria saiatzen da harremanen dinamika bat sortzen, gurasoei esku emango diena beraiek maneja ditzaten beren gatazkak, legeak eskatzen duenaren
arabera.

Ezinbestekoa da sentsibilizazio ekintzak bereiztea famili bitartekotzan bai eta prestakuntzak ere bitartekotzaren praktikan.
Famili bitartekotzaren gaineko sentsibilizazio ekintzen xedea da bitartekotzaren praktika
zer den ulertaraztea. Ekintza horiek beharrezkoa dute dibortzioan eta banantzean dauden
arazoen ikuspegia, bitartekotzan garatua eta horren osagarritasuna erakusten dute beste
motatako eskuhartze profesionalekiko.
Sentsibilizazio ekintzak jende asko ukitzen du: bitartekotza kontsultak eskaintzen dituzten
erakundeetako

harrerako langileak, profesional batzuk (gizarte langileak,

psikologoak,

abokatuak, medikuak) informazio bila dabiltzanak famili bitartekotzaren gainean, edo arlo
horretan interesatuta dagoen edozein pertsona. Ekintza horiek denboraldi labur batean burutzen dira, adibidez hirutik bost egunera bitarte, jarraian. Sentsibilizazio ekintza horien
edukiak bereziki betetzen du: bitartekotzaren definizioa, horren lan esparruaren, prozesuaren eta dituen etapen azalpena, bai eta familiaren funtzionamenduaren azterketa banantzearen ingurunean eta alde psikologikoan, juridikoan eta ekonomikoan ere -horrek egindako bitartekotza lanerako dituen inplikazioekin-.
Sentsibilizazio ekintzak hasiera dira famili bitartekotzan, baina ez dute ematen bitartekari
eginkizunetan aritzeko gaitasunik. Benetako prestakuntzaren sarbidetzat har daitezke.
Ondoren prestakuntzaren ezaugarriak zehaztuko ditugu, famili bitartekotzaren praktikan.

PRESTAKUNTZAREN
HELBURUAK
Prestakuntzaren xedea da ikastarora doazenei bitartekotzan aritzeko behar diren gaitasunak ematea, hauek hain zuzen ere:
•

Bitartekotzaren oinarrizko teknikak menderatzea.

•

Beharrezkoak diren nozio juridiko eta psikologikoak eskuratzea.

•

Ikastaro praktiko bat egitea.

3.2

NORI ZUXENTZEN

ZAION

Famili bitartekotzako trebakuntza-ikastaroa hauei zuzentzen ahai zaie:
•

Banantze eta dibortzioan esperientzia duten giza zientzietako eta juridikoetako profesionalei.

•

Erakundeen esparruan (elkarteak edo zerbitzuak) praktika bat justifika dezaketen pertsonei, beti ere erakunde horien helburua dibortzio eta banantze egoera batean aurka
dauden bikotekideei eta familiari laguntza ematea denean.

Prestakuntzako erakundeek hautapen irizpideak zehazten dituzte trebakuntza ikastarorako
hautagaien motibazioa bai eta era horretako formazioari ekiteko gaitasuna ere ebaluatzeko.

P R E S TA

KUNTZAREN
IRAUNALDIA

Bitartekotzako prestakuntzaren iraupena zehazterakoan kontuan izaten da horretan parte
hartzen dutenek jada badutela behar den kualifikazioa eta gaitasuna, izan ere, onartuak
izateko halaxe eskatu baitzitzaien.
Prestakuntzak behar beste iraun behar du bitartekotzan jarduteko eskatzen diren oinarrizko
ezagutza espezifikoak eskuratzeko, gutxienez egiazko hogeita hamar egun. Jardunaldi horiek banatu egiten dira erdietsi diren eskumenak errazago integratzeko.

PRESTATZAI LE AK
Famili bitartekotzako prestakuntza ematen dutenak hauek dira:
•

Jardunean dauden bitartekariak, dibortzio eta banantze arloan bitartekarien deontologiarekin ados daudenak (ikus famili bitartekotza sustatzearen aideko Elkartearen kode
deontologikoa, eranskinean datorrena).

•

Goian aipatu diren arlo desberdinetako espezialistak (zuzenbidea, psikologia, soziologia, etab.).

PRESTAKUNTZAREN

EDUKIAK

Dokumentu honek - n a z i o europar desberdinetako testuinguru psikosozial eta legala kontuan
hartuta prestakuntzaren edukiak aurreikusteko aukera erakunde bakoitzari ematearren- ez
ditu xeheki adierazten prestakuntza ikastaro horien edukiak, aitzitik, dibortzio eta banantze
arloko bitartekarien trebakuntza egituratuko duten elementu behinenak seinalatu baizik ez
du egiten.
Prestakuntza ikastaroetan elementu hauek sartzen dira:
•

Alderdi psikologikoak: bikotea, haren eraketa, funtzionamendua, krisiak eta gatazkak.
Haurraren garapen psiko-afektiboa. Banantzearen eragina eta ondorioak famili dinamikan.

•

Alderdi soziologikoak familiaren bilakaeran.

•

Dibortzioaren eta banantzearen lege esparrua.

•

Gatazken gestioa: komunikazio teknikak eta gatazkak konpontzeko teknikak; istilutan
dabiltzan bikoteekin egin beharreko lana.

•

Familiaren funtzionamendu ekonomikoa; erantzukizun ekonomikoa seme-alabei dagokienez; ondasunen banaketa familian.

•

Dibortzioaz eta banantzeaz arduratzen diren profesionalek dituzten eskumenak (magistratu, abokatu, notario, psikologo, ezkontideen aholku-emaile, gizarte-inkestatzaile, gizarte-langile, eta abarrek); horien harremanak famili bitartekariekin.

IKASTARO

PRAKTIKOA

Bitartekotzako prestakuntzaren barrenean, dibortzioaren eta banantzearen arloan, nahitaez sartzen da praktikaren hastapena, bitartekari baten ikuskapenarekin bitartekotzako elkarrizketen bidez taxutzen dena. Bitartekari ikuskatzaileak dibortzio eta banantze arloko deontologia errespetatu behar du.

3.7

PRESTAKUNTZAREN

EBALUAZIOA

Prestakuntzako erakundeek berariazko prozedurak ezartzen dituzte prestakuntza ebaluatzeko, batik bat irizpide hauekin:
•

Prestakuntza ikastaroan izan den presentzia eta parte hartzea.
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•

Praktikaldiaren emaitza azaltzeko gaitasuna (ahoz nahiz idatziz).

Prestakuntza teorikoaren eta praktikoaren ondotik eta ezarri izan diren ebaluazio irizpideak
hautagaiek betetzen dituztenean, prestakuntzaren ardura duen erakundeak dibortzio eta
banantze arloko bitartekari eginkizunetan aritzeko gaitasun agiria entregatuko die.
Famili Bitartekotza Sustatzearen aldeko Elkartearen kode deontologikoaren 4 . artikuluaz denaz bezanbatean, batzordeak gogorarazten die famili bitartekariei etengabeko prestakuntzaren beharra dutela (beren lanbide-praktikaren ikuskapena eta/edo azterketa ere barne
dela)
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•

Dokumentu hau marko orokorra da, zeinetan inskribatu nahi diren famili bitartekariak
prestatzeko eskaintza egiten duten erakundeak. Asmoa da erakundeak sartu ahal izateko bezain zabala izan dadila esparru hori, esku hartzen duten testuinguru psikosoziala
eta legala edozein dela ere. Behartze- indar aski izan nahi du bitartekari eginkizunak
;

ezagutza teorikoak eta aitortutako eskumen praktikoak dituzten pertsonen esku egon
daitezen, eta kezka hori azaldu nahi du.
•

Gutun honekin bat egitera gonbidatzen zaie famili bitartekarientzako prestakuntza ikastaroak eskaini nahi dituzten erakundeei, beti ere, finkatzen dituzten eskaerak dokumentu
honetan aipatu direnei egokitzen bazaizkie, eta hitz ematen badute eskaintzen dituzten
prestakuntzen aurkezpenean gutun hau aipatuko dutela.

•

Prestakuntzak eskaintzen dituzten erakundeak, gaur egun gutun honetan adierazi diren
eskaera guztiak betetzen ez badituzte ere, aukera dute atxikitzeko eta bera aipatzeko,
beti ere argi eta garbi adierazi behar dutelarik gutun honetan finkatu eskaerei jarraituz
taxutuko dutela beren prestakuntza programa, horretarako propio jarriko den epe baten
barrenean.

•

Famili Bitartekotza Sustatzearen aldeko Elkarteak gutun honi atxiki z a i z k i o n erakundeen
zerrenda argitaratu eta banatu egingo du.

•

Gertatuko balitz gutun honi atxikitako erakunderen batek ez errespetatzea dibortzio eta
banantze arloko bitartekarien prestakuntzarako ezarritako eskaerak, Famili Bitartekotza
Sustatzearen aldeko Elkarteak sinatzaileen zerrendatik baztertzeko eskubidea izango
luke.

•

Gutun hau eta nazio bakoitzean prestakuntza zentro sinatzaileen zerrenda jakinaraziko
z a i z k i e dibortzioaren inguruko alderdi legalak, familiarrak eta sozialak ezagutu behar
dituzten gobernuetako erakundeei. Gobernuetako erakunde horiei eskatuko zaie gomendio hauek aintzat har ditzatela eta lagunrza eman diezaiela dokumentu honekin bat
egin duten prestakuntza zentroei.

•

Batzordea, Famili Bitartekotza Sustatzearen aldeko Elkartearen ekimenez bitartekotzako
prestakuntzaren gainean gogoeta bati ekiteko bildu dena, bere lanetan segituko du eta
urtean behin bilduko da. Batzordeak zeregin hauek izango ditu: erakunde sinatzaileen
zerrenda eguneratzea; bitartekotzako prestakuntza sustatzeko gobernuetako erakundeekin hasitako ekintzak koordinatzea; prestakuntzari dagozkion gaien inguruko gogoetekin jarraitzea.

Gutun hau Famili Bitartekotza Sustatzearen aldeko Elkartearen ekimenez eratu den batzorde batek prestatu du. Batzorde hau sei bider bildu zen 1 9 9 1 k o irailetik 1 9 9 2 k o ekainera
arte, Parisen, DASESen lokaletan (Parisko Udala), eta Jocelyne Dahan-en zuzendaritzapean
(APMFko presidenteordea). Lan horietan Benoit Bastard, soziologo eta C N R S n ikerketako
arduradun denak ere parte hartu zuen.
Dokumentu honen prestaketan erakunde hauek hartu dute parte:
ALEMANIA
Donald Cramer
Post Fach 8 0 0 3 6 3
Busching Strasse 7 / 1 1 , 8 0 0 0 Mijnchen, 8 0
BELGIKA
Famili bitartekotzarako zentro europarra
rue Hotel des Monnaies 1 1 9 , 1 0 6 0 Brusela
Tel: (2) 5 3 7 . 3 4 . 1 5
Belgikan den komunitate frantziarraren gizarte sustapenerako institutu nagusia
8 4 , rue de Boussu
7 3 7 0 Dour (Mons)
FRANTZIA
Adef Mediation 9 3
1 9 , rue Etienne Marcel, 9 3 5 0 0 Pantin
Tel: (1) 4 8 4 4 7 1 6 3
Ezkontza kontsultategien elkarte frantziarra
4 4 , rue des demoiselles, 9 4 2 7 0 Kremlin Bicetre
Tel: (1) 4 6 7 0 8 8 4 4
Aita/ama/seme-alaba

elkartea

7 6 , rue des Etats-generaux, 7 8 0 0 0 Versailles
Tel: 6 9 4 1 18 2 8

Emakume eta familiarentzako argibide eta dokumentaziorako zentro nazionala
7, rue du Jura, 7 5 0 1 3 Paris
Tel: (1) 4 3 3 1 7 7 0 0
Bikotea eta familia
Place Saint-Georges, 7 5 0 0 9 Paris
Tel: 2 2 9 1 8 0 7 7
lle-de-Franceko gurasoen eta hezitzaileen eskola
5 , Impasse du Bon Secours, 7 5 0 1 1 Paris
Tel: (1) 4 3 4 8 0 0 1 6
F O R . S Y . F A . , Prestakuntza-Sistema-Familia
3 5 , rue d'Anglaterre, 4 4 0 0 0 Nantes
Tel: 4 0 4 7 1 6 4 8
Famili bitartekotzarako institutu europarra
3 2 , rue Saint-Severin, 7 5 0 0 5 Paris
Tel: ( I ) 4 3 5 4 4 1 3 0
Paris X Nanterre Unibertsitatea
Etengabeko Hezkuntzarako Zentroa
Batiment G. Rez-de-chaussee, Salle R 3 3
2 0 0 , Avenue de la Republique, 9 0 0 0 I Nanterre Cedex
Tel: (1) 4 0 9 7 7 1 3 8 edo 4 0 9 7 7 8 6 6
BRITAINIA H A N D I A
Family Mediator Association
The Old House, Rectory Gardens, Henbury
Bristol B S 1 0 7 A Q
Tel: 0 2 7 2 5 0 0 1 4 0
National Family Conciliation Council
Shaftesbury Centre, Percy Street
Swindown C N 2 2 A Z , Whitshire
Tel: 0 7 9 3 - 5 1 4 0 5 5
ITALIA
GeA, Genitori Ancora (Comune di Milano, Settore S e r v i z i Sociali).
Via Barbara, 7, 2 0 1 4 4 Milano
Tel: 8 3 7 6 7 7 8
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SUITZA
C E F O C eta IMPEReko famili bitartekotzarako prestakuntza
CEFOC
2 8 , rue Prevost-Martin
Case Postale
1 2 1 1 Geneve 4
Tel: ( 0 2 2 ) 3 2 0 3 9 7 5
IMPER
Avenue du Temple, 1 9c
Case Postale 1 12
1 0 0 0 Lausanne 12
Tel: ( 0 2 1 ) 6 5 3 6 4 12

EFTH

DOKUMENTU HONEN
PRESTAKETAN

AIPATU

ERAKUNDEE TATI K HAUEK
HARTU

DUTE

PARTE

Annie Babu (Famili bitartekotzarako Institutu europarra)
Benoit Bastard (Organizazioen soziologi zentroa, C N R S )
Irene Bernardini (Genitori Ancora)
Marie-France Blain (Ezkontza kontsultategien elkarte frantziarra)
Jocelyne Casabianca (Ama/aita/seme-alaba

elkartea)

Sylvie Cavillier (lle-de-Franceko guraso eta hezitzaileen eskola)
Donald Cramer (Munich)
Jocelyne

Dahan

(DASES,

Parisko

Udala

eta Famili

Bitartekotza Sustatzearen aldeko

Elkartea)
Feannette Ferre (Adef Mediation)
Jacqueline Gallon (Emakumeen eskubideez informatzeko zentro nazionala)
Laurence Gilles-Catz (Bikotea eta familia)
Françoise Grimshaw (National Family Conciliation Council)
Sylvie Monnier (CEFOC, Geneva, eta IMPER, Lausana)
Genevieve Moreau (For-Sy-Fa)
Lisa Parkinson (Family Mediator Association)
Claude-France Servoisier (Paris X Nanterre Unibertsitatea)
Helene van den Steen (Famili bitartekotzarako zentro europarra eta Belgikan den komunitate frantziarraren gizarte sustapenerako Institutu Nagusia)
Marie Theault (lle-de-Franceko guraso eta hezitzaileen eskola)

ITE3

II
PROZEDURA

TITULUA
ZIBILEKO

XEDAPENAK

1 .

KAPITULUA

A D I S K I D E T Z E ETA B I T A R T E K O T Z A J U D I Z I A L A K
2 1 . art,- Epaileak, aldeen akordioa lortu ondotik, hirugarren pertsona bat izenda dezake,
Estatuko Kontseiluak dekretu bidez ezarritako baldintzak betetzen duena, ondoko hauek
egin ditzan:
1- Legeak manatutako adiskidetzearen aldez aurreko saioak, dibortzio eta banantzearen
arloan izan ezik;
2- Bitartekotza saio bat, prozeduraren edozein fasetan, are presako errekurtsokoa, aldeen
arteko akordiora iristen ahalegintzeko.
Epaileak diru horniduraren zenbatekoa finkatuko du bitartekariaren lansariaren gainean eta
zehaztuko du zein izango diren dirua entregatuko dutenak eta zein epetan.
Bitartekariaren izendapena

iraungi egingo da ezarritako epean ordaintzen ez bazaio

emandako modalitateen arabera. Era horretan, instantziak aurrera segituko du.
2 2 . art.- Aldeek libreki erabakiko dute bitartekotzaren gastuak nola banatu euren artean.
Akordiorik ez balego, gastu horiek erdi bana banatuko lirateke, non eta epaileak juzkatzen
ez duen banaketa hori ekitatiboa ez dela, aldeen egoera ekonomikoa ikusita.
Laguntza hori aldeetako bati emanik, bitartekotzaren gastuen banaketa egiteko aurreko atalean aurreikusitako arauak hartuko dira kontuan. Laguntza jurisdikzionalaren onuradun gertatzen den aldeari dagozkion gastuak Estatuak hartuko ditu bere gain, laguntza juridikoari
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buruzko 1 9 9 1 k o uztailaren lOeko 6 4 7 / 9 1 legearen 4 5 eta 4 6 . artikuluetan xedatutakoek
kontrakorik ez dioten bitartean.
2 3 . art.- Adiskidetze edo bitartekotza eginkizunak zenbat iraungo duen hasieran erabakiko
du epaileak. Dena den behin ere ez da Estatu Kontseiluak dekretu bidez ezarritako epea
baino luzeago izango.
Edozein modutan ere epaileak berritu dezake adiskidetze edo bitartekotza eginkizuna. Era
berean zilegi izango du egiteko horri bukaera ematea finkatu zuen epea akitu aitzin, ofi
z i o z edo adostailearen, bitartekariaren edo aldeetako baten eskariz.
2 4 . art,- Adostaileak eta bitartekariak hirugarrenen aurrean informazia oro isilpean edukitzeko obligazioa izango dute.
Adostaileak edo bitartekariak egin egiaztapenak eta bil ditzaketen aitorpenak ez dira auzirako izendatu den epailearen aurrean aipatuko, aldeen baimenarekin ez bada, eta ezin
izango dira beste ezein instantziatan erabili.
Hala ere, adostaileak edo bitartekariak epaileari jakinaraziko diote aldeek akordiorik lortu
duten ala ez.
2 5 . art,- Akordiorik izanez gero, aldeek epailearen esku jar dezakete akordio hori honek
homologatu dezan, eta horrekin indar betearazlea emango dio.
2 6 . art.- Kapitulu honen xedapenak ez dira aplikagarri izango prozedura penaletan.
Estatu Kontseiluaren dekretu batek adieraziko ditu xedapen horiek aplikatzeko baldintzak
eta zehaztuko du zein arau aplikatuko den bitartekotzaz arduratuko den pertsonari ordaintzeko fondo-hornidura egiteko.

MARIA IRIARTE BUENO
Gizarte Laguntzailea

1 . 1

AURKEZPENA

Gure Elkarteak ez du aurkezpenaren beharrik ere, izan ere aurki beteko ditu 2 0 urte funtzionamenduan. Emakume talde batek bere eskubideen alde borrokatzeko elkartu beharra
sumatu zuenean sortu z e n . Elkartea legalki eratu zen, 1 9 7 5 e a n estatutuak onetsi ziren, baina dirulaguntzarik gabe hasi zen, borondatez ematen zenarekin eta bazkide bakoitzak,
nork bere ahalmenen arabera, eman ahal zuenarekin. Sasoi hartan lokalik gabe geratu ginen (alkilerrean genuen) ez genuelako errenta pagatzeko beste dirurik, eta bazkideek beren
etxeetan hartu behar izan zituzten Elkartera laguntza bila hurbiltzen ziren pertsonak.
Egungo lokala Donostiako Udalak utzi digu eta barne hornikuntza Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntzarekin modutu da.
Aipatu behar da 2 0 urte hauetan gehituz joan dela Elkartean laguntza izan duten emakumeen kopurua. (Estatistiketan aipatua).
Gaur egun Emakunderen, Donostiako Udalaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren dirulaguntzak jasotzen ditugu.

HELBURUAK

a) Aholkularitza juridikoa, gizarte laguntza eta laguntza psikologikoa eskaintzea famili
arazoak, seme-alabak eta banantze eta dibortzio egoeren ondoriozkoak dituzten emakumeei.
b) Elkartera datozen emakumeek bizi duten egoera familiarra eta soziala ezagutzea, kasuz
kasu aztertu eta jarraipena eginez, haien premiei erantzungo dien laguntza eskaini ahal
izateko.
c) Argi uztea gure helburua ez dela bazkideak egitea baizik eta beharrean dauden emakume guztiei laguntza ematea.
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1.3

ELKARTEAK EMATEN

DITUEN

ZERBITZUAK/JARDUERAK
a) Aholkularitza juridikoa: bi abokatu eta prokuradore bat ditugu, denak emakumezkoak,
Elkartera beren borondatez astean behin etortzen zaizkigunak; gainera zenbait abokatu partikularrek Elkartearekin akordio bat egin dute eta emakumeei laguntza ematen
saiatzen dira.
b)

Gizarte laguntza: informazioa laguntza ekonomikoaz, etxebizitzaz, enpleguaz, emakumeentzako dauden zerbitzuez, etab...

c)

Laguntza psikologikoa: laguntza taldeak ditugu, 1 2 bat emakume eta koordinatzaile batez osatuak, eta horietan gai desberdinak jorratzen eta partaideen artean norberestimua sustatzen ahalegintzen dira.
Bestalde, emakumezko bi psikologo partikularrek borondatez ari dira beren kabinetean
emakumeak hartzen laguntza emateko.

d) Emakumezko adiskide taldeak eratzen: bakardadean dauden emakumeak elkarrekin harremanetan jartzen ditugu.
e) Emakumeei laguntzea zenbait tramite egitera, abokatuak, etab., bere gisa, prestakuntza
faltaz edo bizi duten egoera emozionala dela eta, bakarrik ibiltzeko gai ez direnean.
f)

Kasu guztien segimendua.

g) Hitzaldien antolamendua, bazkideentzat interesekoak direnean.
h) Bilerak eta elkarlanak era guztietako entitate publiko eta pribatuekin.
Adierazi behar dugu Elkartea zabalik egoten dela astelehenetik ostegunera bitarte, lauretatik zortzietara, eta ostiraletan g o i z e z . Dirudienez horixe da ordutegirik egokiena etortzen
z a i z k i g u n emakumeentzat, eta gainera ordu horietan gainerako zerbitzu sozialak itxita daude.
Gure asmoa izango litzateke zerbitzu hau egun osoan eskaini ahal izatea, baina oraingoz
ezinezkoa da arrazoi ekonomikoak direla medio.
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BANANTZE

ETA DIBORTZIOAREN
AU R R EK O

ARAZOAK

Banantze bat gertatzeko puntu erabakiorra izan ohi da bikotekideen arteko bateraezintasuna, askotan depresioarekin batera doana, are makurragoa izaten dena alkoholismoa tartekatzen bada, edo drogamenpekotasuna, infidelitatea, ludopatia, etab.
Gainera, infidelitate kasuetan menpekotasun sentimendua nagusitzen da, ez sinestea gertatzen ari dena, senarra noiz itzuliko zain geratzen da.
Tentsio egoera horien emaitza, hainbatetan, ezkontideen arteko errespetuaren galera izaten
da. Horrela emakume asko tratu txar fisikoengatik baino gehiago beraiek eta seme-alabek
egunero pairatzen dituzten tratu txar psikologikoengatik arranguratzen dira.
Kasurik deigarrienak, arruntak izan arren gaur egun ere horietaz hitz egitea eta batez ere
salatzea zaila delako, emakumeek jasaten dituzten tratu txarrak dira. Emakumeek aurre egiten dutenean tratu txarrak gelditu nahian, hurrengo pairatzaileak seme-alabak izan ohi dira.
Aipatu behar da, halaberean, gero eta maiztasun handiagoz gertatzen ari dela tratu txarrak semeek amari ematea. Jeneralean, aita tratu txar emailearen semeak izaten dira.

BANANTZE

ETA DIBORTZIOAREN

ONDORENGO ARAZOAK
a) Depresioak, banandu aurretik hasi dena segurki,

arruntean

aurrera segitzen du.

Gehienetan psikologikoki lur jota gelditzen da bat, norberestimua galduta, argaldu egiten da, itxuraz zabartzen da eta isolatzera ailegatzen da.
Horrek guztiak txarrera joko du gainera familiaren aldetik laguntzarik ez badago.

b) A r a z o ekonomikoari dagokionean argi dago emakumea pobretu egiten dela, arrazoi
hauengatik bereziki:

c)

•

estatu soziala galtzeagatik;

•

lanik gabe gelditzeagatik;

•

elikagaien pentsioa ez kobratzeagatik;

•

konpentsazio pentsioa ez kobratzeagatik.
Enpleguaren inguruan adierazi behar da:

•

Emakumeen artean kualifikazio eta prestakuntza falta nabaria egoten da. Horietarik
askok lan mundutik alde egin zuten ezkondu zirenean, itzultzeko asmorik gabe gainera, eta ezkontzak iraun duen 15 edo 2 0 urteetan beren ardura guztia eskaini diete ezkontzari eta seme-alabei.

•

Lan egiteko zoriona dutenak, bestalde, kualifikazio apaleneko eta soldata txikieneko
lanpostuetan ari dira.

•

Gaur egun ere badira enpresa batzuk, baldintza berdinetan, emakumeak baino gizonak hartzea nahiago dutenak. Horrek, noski, dezente mugatzen du lan eremua.

•

Hagitz hedatua dago, gainera, lan munduari aurre egiteko beldurra eta segurtasun
eza, hainbeste urtetan "langabezian" egon ondoren.

d) Beste arazo bat izaten da etxebizitza: errenta ordaindu beharra -egun z i n e z garestiak
baliabide ekonomiko urriak dituzten emakumeentzat-, hipoteken ordainketa, eta baldintza zurrunegiak, emakumea bizitza bat erostera iritsi ahal izateko.
e) Hainbatetan seme-alaben hezkuntza amaren ardura izaten da eta amarena bakarrik, gizon asko banandu ondoren beren umeez ahazten baitira.
f)

Famili eta adiskideekiko harremanen haustura, eta horren ondorio ohikoena, isolamendua eta bakardadea.

g) Tratu txarrak jasan dituzten emakume frankok banandu ondotik ere pairatzen dituzte jazarpenak eta mehatxuak, eta kasu askotan mehatxuak bete egin izan dira.

1 994AN

LAGUNDUAK IZANDAKO

EMAKUMEEN GAINEKO

2.3.1

ESTATISTIKAK

Z E R ESKATU DEN
EMAKUME KOPURUA

Banantzearen gaineko informazioa

130

Elkartearen gaineko informazioa

22

Adiskideak egitea

20

Abokatuen gaineko informazioa

12

Irabazpidezko ondasunak kitatzearen gaineko
informazioa

12

Laguntza taldearen gaineko informazioa

1 1

Laguntza ekonomikoen gaineko informazioa

10

Beste elkarte batzuen gaineko informazioa

8

Psikologoen gaineko informazioa

8

Pentsioak erreklamatzeko informazioa

8

Enplegu bila

5

Dibortziorako orientazioa

5

Babeserako pisuen gaineko informazioa

4

Herentzien gaineko informazioa

4

Seme-alaben zainketaren gaineko informazioa

3

Hitzarmenaren aldaketa

3

Behin-behineko neurrien gaineko informazioa

2

Errenta aitorpenaren gaineko informazioa

2

Maileguen gaineko informazioa

2

Hitzarmen arauemailearen gaineko informazioa

1

Tratu txarren gaineko informazioa

1

Mehatxuen gaineko informazioa

1

Baliogabetzearen gaineko informazioa

1

GUZTIRA
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2.3.2

BANANTZEAREN

ZERGATIA

EDO

ARRAZOIA

EMAKUME KOPURUA

105

Bateraezintasuna
Infidelitatea

40

Tratu txarrak

30

Alkoholismoa

27

Etxetik alde egitea

16

Ludopatia

10

Alkoholismoa eta tratu txarrak

8

Zorotasuna

6

Ezkontzako egitekoak ez betetzea

3

Tratu txarrak eta infidelitatea

3

Iruzurra edo zorrak

3

Drogamenpekotasuna

3

E z d a k i / E z du erantzun

9
249

GUZTIRA

2.3.3

IMOLA

LAGUNDU

DUTEN

EMAKUME KOPURUA

Pertsonalki
Telefonoz
Hirugarren pertsona baten bitartez
GUZTIRA

196
50
3
249

2.3.4

LAGUNDUAK
EMAKUMEEN

IZAN

EGOERA

DIREN
ZIBILA

EMAKUME KOPURUA

Ezkonduak

106

Legez bananduak

100

Dibortziatuak

18

Ezkongabeak

10

Egitatez bananduak

6

Alargunak

4

E z d a k i / E z du erantzun

6
249

GUZTIRA

LAGUNDUAK

IZAN

EMAKUMEEN

DIREN
ADINA

EMAKUME KOPURUA

2 0 - 2 4 urte bitarte

6

2 5 - 2 9 urte bitarte

16

3 0 - 3 4 urte bitarte

33

3 5 - 3 9 urte bitarte

37

4 0 - 4 4 urte bitarte

24

4 5 - 4 9 urte bitarte

32

5 0 - 5 4 urte bitarte

14

5 5 - 5 9 urte bitarte

14

6 0 - 6 4 urte bitarte

4

6 5 - 6 9 urte bitarte

3

7 0 urtetik gora

0

E z d a k i / E z du erantzun
GUZTIRA

66
249

153

2.3.6

LANBIDEA

EMAKUME KOPURUA

Lanik gabe

70

Etxeko lanak

30

Neskame edo garbitzaileak

24

Maistrak

7

Erizainak

7

Zerbitzari edo sukaldaria

7

Dendako saltzaileak

6

lle-apaintzaileak

6

Beharginak

5

Autonomoak

4

Administrariak

4

Pentsiodunak

4

Zaintzaileak

4

Komisionistak

3

Gizarte laguntzaile eta psikologoak

3

Telefonistak

2

Komertzialak

2

Postariak

2

E z d a k i / E z du erantzun
GUZTIRA

2.3.7

73
249

TRATU

TXARRAK

1 9 9 4 . urtean laguntza jaso zuten 2 4 9 emakumeetatik 5 7 k (% 2 2 , 8 ) adierazten dute tratu
txarrak jasan dituztela noiz edo noiz bere senarraren aldetik; baten batek baita semeen aldetik ere. Emakume talde horretatik 2 3 besterik ez ziren ausartu salatzera. Gero gainera,
batzuek hala aitortu baitzuten, salaketa atzera bota zuten etengabe mehatxatuak izan zirelako, semeen presioarengatik, edo mendekuen beldurrez.

Oro har, emakume guztiek adierazten dute tratu txar psikologikoak etengabe pairatu dituztela bikotea apurtzen hasi zenez geroztik, eta kasu askotan tratu txar fisikoak jasan balituzte baino okerrago izan da.

2.3.8

EZKONDU

ONDOTIK

IRAGANDAKO

URTEAK

EMAKUME KOPURUA

1 -3 urte bitarte

17

4-6 urte bitarte

13

7-9 urte bitarte

14

10-12 urte bitarte

14

1 3-15 urte bitarte

17

16-18 urte bitarte

22

19-21 urte bitarte

23

2 2 - 2 4 urte bitarte

14

2 5 - 2 7 urte bitarte

5

2 8 - 3 0 urte bitarte

5
1 1

3 0 urtetik gora
Bat ere ez

7
87

E z d a k i / E z du erantzun

249

GUZTIRA

ELIKAGAIEN
EZ

PENTSIOA

ORDAINTZEA

Elikagaien pentsioa ez ordaintzearen gaineko estatistikak egiteko Elkartera inguratu diren
bananduen kopurua ( 1 0 5 ) eta dibortziatuena (18) hartu dira. 1 2 4 horietatik 3 3 k baizik ez
dute pentsioa eskuratzen, % 2 6 , 6 k , beraz; 7 2 k ez dute kobratzen, % 5 8 gutxi gorabehera;
12 emakumek batzutan bakarrik (% 9 , 6 ) eta horietako 7ren kasuan epaian ez da elikagaien pentsioa agertarazten.
Kobratzen ez duten emakumeek diotenez arrazoi hauek daude:

155

•

Senarra autonomoa da eta benetan irabazten duena baino gutxiago deklaratzen du.

•

Senarrak lana utzi egin du pentsioa ez ordaintzearren.

•

Senarrak beste baten izenean jarri du negozioa, eta ondoren kaudimengabe deklaratu
da.

•

Senarra kaudimengabe deklaratzen da, egiaz hala ez bada ere.

•

Senarra benetan da kaudimengabea.

Gure ustez bitartekotza garrantzi handikoa da banantze auzian, iruditzen baitzaigu agian
horietako asko ez gauzatzeaz gainera, banantzekotan ere modu hobean eta adiskide gisan
egingo liratekeela.
Elkartea hainbat alditan bitartekari lanetan aritu da. Gure esperientzitik ikusita ez da sobera positiboa izan.
Zenbaitetan Elkartera inguratu den ezkontideak, gizonezkoak ere barne direla, bakarrik
nahi izaten zuen Elkarteak bidal ziezaiola ohar bat edo jakinarazpen bat beste aldeari.
Hortaz, argi daukagu bitartekotza zer den ez zutela benetan ulertzen.
Beste kasu batzuetan bikotekide biak etorri z a i z k i g u , nork bere eskariekin, deustan amore
emateko gogo gutxirekin, eta ahalegin guztiak egin dituzte beraien ordez Elkarteak har z i tzan erabakiak.
Beste batzuetan ez dira zitara agertu ere egin.
Hala eta guztiz ere, adierazi behar da Elkartea beti dagoela prest bitartekari lanetan aritzeko banantze kasuetan, beharrezkoa baldin bada.

157

•

Pentsioen berme-fondo bat sortzea. Ente publiko batek aurrera dezala emakumeari ordaindu ez zaion pentsioa, eta gero enteak eska diezaiola senarrari.

•

Pentsioa bide penaletik erreklamatzeari dagokionez, ez dago zertan itxaro hiru hilabete
jarraian edo 6 tartekatuta ordaindu ez dena erreklamatzeko. Epe horiek murriztea eskatzen da, izan ere denbora horretan seme-alabak elikatu behar baitira, jantzi...

•

Harrerako etxebizitzak gehitzea eta horietako egonaldien mugak luzatzea.

•

Laguntza ekonomikoak eskatzeko eta emateko tramite burokratikoak azkartzea.

•

Emakumeentzako enplegua suspertzea eta erraztasun gehiago ematea emakumeak lan
munduan sar daitezen.

•

Etxebizitzak eskuratzeko errazago jartzea, are babes ofizialekoak ere.

•

Epaileen kontzientziazio maila jasotzea famili arazoak tratatzerakoan.

•

Aurrekontu orokorretan ehuneko honenbesteko (x) fondo bat eratzea, enpresa publiko
nahiz pribatuetan emakumeak adin emankorrean enplegatzeagatik enpresak izan dezakeen zama ez dadila osorik enpresario kontratatzailearen bizkar joan, horrek ekartzen
baitu gero eskaintzen den lanerako gaitasun bertsuak izanik ere gizonezkoak aisago
kontrata-tzea emakumezkoak baino.

Beste alde batetik, ehuneko horrenbeste horrek frogatu egingo luke Estatuak "hiritarrak" behar dituela, bestela Gizarte Segurantzaren sistema gain-behera eroriko litzatekeelako; izan
ere, emakumeek amatasunari uko egitea erabakitzen badute lanpostu bat lortzearen edo
lanpostuari eustearen truke, jaiotza tasa behera egingo du, dagoenekoz egiten ari den bezala.
Alemanian badira enpresa batzuk emakumeak kontratatzen ez dituztenak aldez aurretik esterilizatuta ez badaude.

FRANCISCO ARCO R U I Z
Banatutako Aiten Euskal
Elkarteko Kidea

Kaixo lagunak:
Iruzkin labur bat, Banatutako Aiten Elkarteak komunikatu honen bidez lortu behar diren helburu eta errebindikazioekin aho bateko adostasuna aldarrikatzeko.
Elkarteak sakabanatuta egotea, eta egitura desberdinak izatea ez da oztopo izan adostasuna erdiesteko testu baten inguruan, zeinetan aitenganako justizi administrazioan ekitate
handiagoa eskatzen baita.
•

Asociacion Vizcaina de Padres Separados " L A T E R R A Z A " ("LA T E R R A Z A " Banatutako
Aiten Bizkaiko Elkartea).

•

Asociacion Guipuzcoana de Padres Separados " A G I P A S E " ("AGIPASE"

Banatutako

Aiten Gipuzkoako Elkartea).
•

Centro Mixto de Padres Separados/as de Vizcaya (Banatutako Aiten eta Amen Bizkaiko
Elkarte Mistoa).

•

Banatutako Aiten Euskal Elkartea.

2.1

AURKEZPENA

Banantze eta dibortzioaren zioak arautzen dituen Legea onetsi eta indarrean jarri zenetik,
eta zehazkiago, Justizi Administrazioen bidez egiten zen zeiharkako aplikazioarengatik
hasi ziren lehenbiziko Elkarte hauek sortzen. Horien xedea da gizartearen aurrean aitaren
figura berrindartzea, pertsona arduratsu gisa, gaitasuna eta ahalmena duena borrokatzeko
Legearen aurrean pertsona guztien berdintasun egiazkoa eta sexuen arteko berdintasuna
familiaren barnean ere izan dadin, hor anakronismo mugikaitza mantentzen baita.
Nekatu gara aita eta gizon garen aldetik gutaz gizarte honetan dagoen irudiaz. Pertsona
guztiak ez dira zurrutari emanak edo arduragabeak, denek ez dute tratu txarrik ematen,
edo ez dira seme-alabez ahazten. Aitak ez gara salbuespen bat, beraz, banan bana har
gaitzatela nahi dugu eta pertsonak bezala.
Gogait eginik gaude salaketa orkestatu eta faltsuez pentsioak ez ordaintzearen gainean, ordainketa horrek dakartzan bidegabekeriak aztertzen ez diren bitartean; gogait eginik gaude tratu txarren salaketa faltsuak nola erabiltzen diren ikusita, aita etxetik botatzeko asmoz
egiten baitira, gogait eginik gaude emakumearenganako, bere amatasun egitegoa delaeta, eratu den babes nabarmenegiaz.
Familiaren zereginaz mantentzen den anakronismo mugikaitzak diskriminatu egiten gaitu
arlo sozialean, ekonomikoan eta afektiboan banantze prozesuan, gizon izateagatik besterik gabe. Legeak (aplikazioan) kalte larria egiten digu.
Geure aitatasunarekin arduratsuak eta kontsekuenteak, biologiaren legetik harantzago, aldarrikatu nahi dugu gizon bezala ere gai garela geure seme-alabak hazi eta hezitzeko, eta
dei bat luzatzen diegu botere publikoei jasaten ari garen errealitate hau, bedegabekoa eta
arbitrarioa, alda dezan.
Azken finean aita izan nahi dugu beti!

2.2

HELBURUAK

/

ERREBINDIKAZIOAK
A) Seme-alaben zainketa konpartitua eta edukiz betea
•

Gure seme-alaben ongizatearen alde.

B) Bisitaldien erregimena ezabatzea
•

Komunikatzeko askatasuna.

C) Tratu txarren gaineko eta bisitaldien erregimena oztopatzeari buruzko salaketa faltsuak
zigortzea
D) Konpentsazio-pentsioa desagertaraztea
•

Seme-alabentzako elikagaien pentsioengatik zerga arintzea.

E ) Behin-behineko neurriak indargabetzea
•

Banantzearen azterketa puntuala eta exhaustiboa, etxetik nork alde egin behar duen
erabakitzeko, gizonezkoa diskriminatu gabe.

F) Prozesu judiziala errazfu eta merketzea
•

Zuzeneko dibortzioa banantze prozesua iragan beharrik gabe.

G) Irabazpidezko ondarearen banaketa banantzeko momentuan
•

Jabeari bere titulartasuneko ondasun pribatiboak entregatzea.

H) Famili bitartekotzako kontseilu bat sortzea, aiten partaidetzarekin

PENTSIOAK

3.1.1

ELIKAGAIENAK

E z dugu zalantzan jartzen horiek ordaindu behar direla, baina kontrola daitezela eskatzen
dugu, komenigarri iruditzen zaigu gertatzen diren irregulartasunak eta baliabide ekonomikoen desbideratzeak ikusita. Horiek horrela, alternatiba gisa proposatzen dugu seme-alaben gastuak erdi bana egitea eta guraso bakoitza ardura dadila zuzenean ordaintzeko.

3.1.2

K O N P E N T S AT Z E K O A K

Erabat kontra gaude horiek ordaintzearekin. Banantzean nork bere erantzukizunei aurre
egin behar die.
Beste aldea zein egoeratan gelditzen den ez da banandutako aiten arazoa, horrekin ez
dugu deus ikustekorik, ezta lan merkatuaren egoerarekin ere, ez gara horren errudun, beraz
ez dugu zertan izan behar Estatuak berak baino erantzukizun gehiago, izan ere Estatuak,
botere publikoen bitartez, bermatu beharko luke Konstituzioaren 3 5 . artikuluak dioena, hots
nazio honetako hiritar guztiek, gizon zein emakume, dutela lan duin eta ordaindu bat izateko eskubidea.
Gai honetaz irmo bagaude ere balizko akordio baterako irtenbideak eskaintzeko asmoz,
hitz egin genezake ordainketa aldi "bigun" bat ezartzeaz:
a) Denbora mugatu baterako, ez bi urte baino gehiago.
b) Zenbateko finkoa ezarrita, behin batean jarrzekoa.

3.2
•

EZKONTZAKO

Ba al da tratu txarrak pairatzen dituzten gizonik?

INDARKERIA

Ba al da horri buruzko estatistikarik?
Instituzioren batek informazioa eman edo laguntzen al die?
•

E z al dago gai honetaz halako orkestazio eta erabilpen bat aita etxetik botatzeko?
Gai honetaz egiten diren salaketa faltsuek zer kalte dakartzate eta norentzat?, agian
emakumearentzat?

•

Tratu txartzat edo/eta ezkontzako indarkeriatzat har daiteke seme-alabekiko komunikazioa ukatzea edo/eta oztopatzea?
Erantzuna baiezkoa baldin bada... gizonezkoari dagokio soilik?

3.3
•

BISITALDIEN

ERREGIMENA

Guretzat bisitaldien erregimena seme-alaben begiratze eta zainketa ez duen gurasoaren
eskubidea ezezik seme-alaba guztiek beren gurasoekin harremanak izateko eskubidea
ere bada. Ikuspuntu horretatik ausartzen gara esatera bisitaldien erregimena "kartzelazkoa" iruditzen zaigula, eta gurasoen eta seme-alaben arteko komunikazioak librea izan
behar duela, arduratsua eta lokabea.

•

Arau hori betetzen ez denean edo/eta oztopoak jartzen direnean, araua hautsi duen gurasoarentzat ba al da zehapenik? Seme-alaben eskubidea ez ote dira zapaltzen ari?

•

Neurri errepresiboak arbuiatzen ditugu (isunak, kartzela).
Araua hautsi duen gurasoari seme-alaben zainketa ken dakiela eskatzen dugu.

•

Seme-alaben zainketa instituzioen esku uzten den kasuetan, gurasoak ordezkatuz, instituzioek bultzatzen al dute gurasoekiko komunikazioa ala "kartzelazko" izaera nabarmena
duten epaiak betearaztera mugatzen dira?

ZAINKETAK
•

Egunetik egunera areagotuz doan iritzia da aitak ere kapaz garela geure seme-alabak
hazi eta hezitzeko, haatik, aitari ematen zaion zainketa kopuru urria dela-eta, salatu nahi
dugu Legea aplikatzerakoan

diskriminazioa egiten zaigula, kontuan hartuz gainera

Legean ez dela estereotiporik agertzen zainketa hori adjudikatzerakoan.
•

Aiten eskuko zainketetan:
Amen eskukoetan adina gatazka izaten dira?

Zenbat salaketa egin dira bisitaldien erregimenean aitek egindako arau-hausteengatik?
9

Partekatuak: (alternatibak)
a) Guraso-agintea edukiz betetzea. Aitaren informazioa eta parte hartzea seme-alaben
bizitzan.
b) Seme-alabekin zuzenean bizitzeko denboraldi txandakatuak ezartzea.
c) Pertsonen hezkidetzan sakontzea.

•

Gizon/emakumeen rolen bilakaera soziala garrantzi handikoa

izan da eta hala ere

Justizi Administrazioak erabateko anakronismo mugikaitza praktikatzen du, eta gizarteari zerbait urruna eta hotza dela iruditzen z a i o .

E2

4 . 1

AITATASUNAREN
ALDERDI AK

•

Emakumeak anfisorgailuen kontrola bere esku duelarik, aita bigarren mailara pasatu da.

•

Aita izateko eskubidea alboratu egin da eta aukera hori emakumearen esku dago (ama
ezkongabeak, konpromezu ofizialik gabeko bikoteak, abortorako 4 . kasuari buruzko
proiektua, etab.), eta hala ere eta horren aurrean, mezu feminista agortzearekin batera
gizartean aitatasunaren mezua indarrez sartu da, familiaren alde guztietako alderdiekiko sentsibilitatea duen gizonaren mezua.

•

Autokritika bat egin beharra dugu hemen, aiten aldetik zainketarako eskaeren urritasuna
agertuz, baina animatu nahi ditugu hemendik aurrera eskaerak egiten has daitezela
emakumearekiko berdintasunean.
Aita izan nahi dugu beti eta, jakina, ez dugu amore emango aitatasuna mugatu nahi badigute ere, aitatasuna ez baita haurroihalak aldatzea eta biberoia ematea bakarrik.

5 . 1

AZALPENA

Aifa ez da bakar-bakarrik bizi mundu honetan eta banandu ondotik bere ingurune afektiboari eusten dio, zuzeneko harremanak difu emaztearekin pertsona bezala, eta haren ama eta
amonekin, alaba eta ahizpekin, ahizpa eta izebekin, iloba eta lehengusinekin, eta zergatik
esan ez, baita emakumezko lagun eta adiskideekin ere, horiek guztiek gure bizia oroitzapen, maitasun eta animo goxo eta ahaztezinez betetzen baitigu.
Aiten eta seme-alaben arteko harremana mozten bada, edo harremana zaildu edo eragozten bada, tratu txarra ez bakarrik aitari baita arestion aipatu emakume horiei guztiei ere
ematen zaie, beraz, hemen (emakumeen foro honetan) emakume horientzako errebindikazioak entzun nahi ditugul, errebindikazioak pluralean eta ez horrenbeste errebindikazio absolutista eta singularrekoa amaren rola daukan emakumearentzat.
E z dakit zuek jardunaldi hauetako ondorioetan egingo duzuen, baina guk ez dugu alferrik
galdu nahi emakume horiei guztiei gure aitorpen sakonena eta barrukoena adierazteko aukera hau.
Eskerrik asko emakume!

IRITZIA
Bitartekotzak bide luzea eta nekosoa du, baina aldi berean itxaropentsua, mezu feministek,
gain-behera aspaldi honetan, desagertzeko tenorean dira, ez baitute jasaten pertsonen arteko berdintasun beharra, alderantziz baino, haien helburua matriarkatua da-eta.
Bitartekotzaren zama da Legeak bere aplikazioan eskaintzen duen koartada, emakumearen
aldera egiten duena. Emakunderen datuek diotenez:
a)

1981etik hona 7 5 0 . 0 0 0 banantze/dibortzio izan dira.

b) Horietarik % 9 0 baino gehiago, % 9 3 zehazki, gure datuen arabera, zainketa amaren
eskutan gelditu da, horrek segurtatzen badizkio ondoko hauek:
•

Ezkontza-etxebizitza.

•

Konpentsazio pentsioa, " b i z i osorakoa".

•

Seme-alabentzako elikagaien pentsioa.

•

Laguntza instituzionalak, gizonarentzat egoera berberean izaten ez direnak (diskriminazio positiboa enplegua izateko, etab.).

Egin dezagun z i n e z k o gogoeta/balorazio bat bitartekaritzaren aurrean emakume/ama baten animoari buruz. Baieztatu behar da bitartekotzarako eragozpenik handiena Legea bera
dela, batez ere horren aplikazio anakroniko eta zeharkakoagatik.

