
BIZKAIA JAURERRIKO ABOKATUEN BAZKUN OHORETSUKO 

GOBERNU BATZARRARI. 

Antonio José Perdices Mañas naizen honek, 22717002V NAN eta 1863 
bazkuneko kide-zenbakia dudanak, jakinarazpenetarako helbidea Kale 
Nagusia 89, 5. solairua (Bilbo) izanik, idazki honen bidez, legezko moduan 
eta horretarako emandako epearen barruan formulatzen diot zuzenketa hau 
Gobernu Batzarrak 2017ko azaroaren 6an onartu zuen Bizkaiko Abokatuen 
Bazkun Ohoretsuaren Estatutuen Proiektuari. 

1. ZUZENKETA.-  

Zuzendu nahi den testuaren kokapena: 
- 11. artikulua. 
- 13. eta 14. orrialdeak 
- Paragrafoa: (erreferentzien arabera) 

Ordezko testuaren proposamena 

- Honakoa esaten du: 

IV. KAPITULUA. Doako laguntza juridikoa. 

11. artikulua.- Doako laguntza juridikoa. 

- Honakoa esan beharko luke: 

IV. KAPITULUA. Justizia eskuratzea eta doako laguntza juridikoa. 

11. artikulua.- Justizia eskuratzea eta doako laguntza juridikoa. 

- Justifikazioa: 

Konstituzio Auzitegiak aintzat hartzen duen moduan: “Doako laguntza 
juridikoa prestazio-eskubidea da, beste eskubide batzuen zehaztapena eta 
bermea, era berean, benetako babes judiziala eskuratzea bermatzen duena, 
nahiz eta horiek prestazionalak ez izan”. 

 
Gure ordenamendu juridikoa bermeetan zer-nolako aurrerapenak egiten ari 
den eta estatutuak eguneratzeko zenbat denbora behar izaten den ikusirik, 
uste dut ezin dugula galdu gai horretan proiektatzen hasten diren aldaketei 
leku egiteko proposamena irekita uzteko aukera. Aurrerapen horien artean 
nabarmentzekoa da Justizia Administrazioaren alderdi bikoitza (tradizionala, 



aurka egitekoa edo zuzenbidekoa eta konpontzailea). Bestalde, 
abokatutzaren jarduna, zuzenbide erromatarretik hasita, ez da mugatu 
“pobreen” defentsara, eta, horrenbestez, zirriborroan proposatutako 
adierazpideak ikaragarri mugatuko luke esku-hartzea eta talka egingo luke 
zioen azalpenarekin eta aurreko artikuluekin. 

2. ZUZENKETA.- (Aurrekoaren formatu bera). 

Zuzendu nahi den testuaren kokapena: 
- 11. artikulua. 
- 13. eta 14. orrialdeak 
- Paragrafoa: (erreferentzien arabera) 

Ordezko testuaren proposamena 

- Honakoa esaten du: 

1. Abokatutzari dagokio doako laguntza juridikoa izateko eskubidea 
duten pertsonen aholkularitza juridikoa eta defentsa, atxilotuentzako 
laguntza eta ofiziozko defentsa juridikoa eskatzen dutenen defentsa 
edo hura izendatzen ez dutenena, esku hartzea nahitaezkoa denean, 
indarrean dagoen legeriaren arabera. 

- Honakoa esan beharko luke: 

1. Abokatutzari dagokio pertsona ororen aholkularitza juridikoa eta 
eskubide eta askatasunen defentsa. Legeak bestelakorik xedatu ezean, 
alderdiek askatasunez izendatu ahal izango dituzte beren 
defendatzaileak Abokatutzako kideen artean. 

Izendapen hori ofizioz egingo zaio, legeen arabera, eskatzen duenari, 
kasu guztietan1, edo izendapena egiteari uko egiten dionari, nahitaezkoa 
baita esku hartzea. Guardiako laguntza-sistema bat antolatuko da 
zerbitzuaren prestazioa presarik handienaz egin behar denean, bereziki 
delituen biktimei, askatasunaz gabetuta dauden pertsonei edo edozein 
agintaritzaren aurrean ikertzen ari direnei zuzenduta. 

Ofiziozko defentsa doakoa izango da legeek ezartzen dituzten 
terminoetan auzitan jarduteko behar adina baliabide ez dutela 
egiaztatzen dutenentzat. 

                                                        
1  Ikus legezkotasunaren araberako esku-hartzea eta legearen intereseko errekerimendua, are 
autodefentsarako aukera dagoenean ere, eskatzeko moduari dagokionez: azaroaren 10eko 199/2003 
KAE, zuzenbideko 5. oinarria; aurretiazko eginbideetan pertsonatzeko ere eskatzeko aukerari dagokionez: 
urtarrilaren 21eko 9/2008 KAE, zuzenbideko 3. eta 4. oinarriak. Autodefentsari dagokionez, ikus 
Espainiako Abokatutzaren Estatutu Orokorraren 45. artikulua, 1/96 Legearen 6.3 artikulua, Prozedura 
Kriminalaren Legearen (38/2002) 963. artikulua eta Lan Arloko Prozeduraren Legea, besteak beste. 



- Justifikazioa: 

Artikulua Espainiako Abokatutzaren Kontseilu Nagusiak 2013/06/12ko 
bilkuran onartutako testu arauemailearen 31. artikuluaren bertsio politikoki 
zuzena dela alde batera utzita2, uste dugu indarrean dagoen Espainiako 
Abokatutzaren Estatutu Orokorraren 7. artikuluaren planteamendua 
egokiagoa dela3. Izan ere, bertan adierazten denez, Abokatutzaren funtzioa 
da inori bere eskubideak, interesak eta askatasunak defendatzeko abokatu-
laguntza uka edo eragotz ez dakion zaintzea, dela hark askatasunez hautatua 
dela ofiziozkoa, doako laguntza juridikorako eskubidea aitortuta zein aitortu 
gabe. Alor horretan, Abokatutzaren kudeaketa-organoek, beren eskumen-
esparruan, defentsa-eskubidearen eraginkortasuna eta egikaritze zuzena 
zaindu eta bermatuko dute, eta Abokatutzako profesionalen esku-hartze 
librea eta independentea eragotzi edo zailtzen duten oztopoak kenduko 
dituzte4. 

3. ZUZENKETA.- (Aurrekoaren formatu bera). 

Zuzendu nahi den testuaren kokapena: 
- 11. artikulua. 
- 13. eta 14. orrialdeak 
- Paragrafoa: (erreferentzien arabera) 

Ordezko testuaren proposamena 

- Honakoa esaten du: 

2. Bazkunari dagokio, bere funtsezko xedeetako bat betetzeko eta 
legeek emandako funtzio publikoen arabera, doako laguntza juridikoko 
zerbitzu horiek antolatzeko eta kudeatzeko ardura. Bera arduratuko da, 
halaber, orientazio juridikoko zerbitzuaz, zeinaren xedea izango baita 
zerbitzu horiek eskatzen dituzten pertsonei aholkularitza eta 
orientazioa ematea eta doako laguntza juridikoaren onura tramitatzea. 

- Honakoa esan beharko luke: 

2. Bazkunari dagokio, bere funtsezko xedeak betetzeko eta legeek 
emandako funtzio publikoen arabera, doako laguntza juridikoko eta 
orientazio juridikoko zerbitzu horiek antolatzeko eta kudeatzeko ardura. 
Gainera, doako laguntza juridikoari buruzko araudian aurreikusitakoa 

                                                        
2  Justizia Ministerioak onartzeko dagoen testu arauemailea, 2013/06/12an egindako osoko bilkuran 
onartua http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2013/05/Estatuto-General-de-la-Abogacia.pdf. 
3  658/2001 Errege Dekretua, ekainaren 22koa, Espainiako Abokatutzaren Estatutu Orokorra onartzen 
duena. https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-13270-consolidado.pdf. 
2013/06/12ko testu arauemaileak antzeko testua du 6.3 artikuluan. 
4 2013/06/12ko testu arauemailearen 6.2 artikulua 



eta, oro har, ordenamendu juridikoak justizia eskuratzeko eskubideari 
dagokionez ezarritakoa betetzeko5, iraunkorki antolatuko du bulego bat 
edo zenbait6, horri buruz egindako espedienteak eta eskabideak 
kudeatzeaz gain, kapitulu honetan aintzat hartutako zerbitzuak eskatzen 
dituztenei aholkularitza eta orientazioa emango diena. 

4. ZUZENKETA.- (Aurrekoaren formatu bera). 

Zuzendu nahi den testuaren kokapena: 
- 11. artikulua. 
- 13. eta 14. orrialdeak 
- Paragrafoa: (erreferentzien arabera) 

Ordezko testuaren proposamena 

- Honakoa esaten du: 

3. Bazkunak zaindu behar du doako laguntza juridikoko zerbitzuek 
behar bezala funtziona dezaten eta indarrean dagoen araudira egoki 
daitezen, eta dagokien prestakuntza eman behar die zerbitzu horiek 
egiten dituzten abokatuei. Zaindu beharko du, halaber, doako laguntza 
juridikoko esku-hartzeen ondorioz ordainsari duina jaso dezaten. 

- Honakoa esan beharko luke: 

3. Bazkunak zainduko du7 doako laguntza juridikoko zerbitzuek behar 
bezala funtziona dezaten eta indarrean dagoen araudira egoki daitezen, 
eta zerbitzu horietan parte hartzen dutenentzat ordainsari duina 
lortzeaz arduratuko da, zerbitzu horiek egiten dituzten Abokatutzako 
kide guztiei prestakuntza kualifikatua eta kalitatekoa emango dien aldi 
berean. 

5. ZUZENKETA.- (Aurrekoaren formatu bera). 

Zuzendu nahi den testuaren kokapena: 
- 11. artikulua 
- 13. eta 14. orrialdeak 
- Paragrafoa: (erreferentzien arabera) 

                                                        
5 Ikus Espainiako Konstituzioaren 9.2 artikulua, 24. artikulua, 14. artikulua, 10. artikulua eta 9.3 artikulua, 
Prozedura Zibilaren Legearen 33. artikulua, Notario Erregelamendua eta abar. 
6 Horrela adinekoentzako aholkularitza bezalako zerbitzuak sar daitezke, bestela estatutu-erreferentziarik 
gabe geratuko liratekeenak. 
7 Ez da borondate-kontua 



Ordezko testuaren proposamena 

- Honakoa esaten du: 

5. Doako laguntza juridikoko zerbitzuei atxikitzen zaizkien abokatuek 
berez dagozkien askatasun eta independentzia profesionalarekin beteko 
dituzte funtzioak, lanbidea zuzentzen duten arau etiko eta 
deontologikoen arabera eta Gobernu Batzarrak horretarako ematen 
dituen arauak betez. 

- Honakoa esan beharko luke: 

5. Doako laguntza juridikoko zerbitzuei atxikitako8 abokatuek berez 
dagozkien askatasun eta independentzia profesionalarekin beteko dituzte 
funtzioak, indarrean dagoen legeriaren eta lanbidea zuzentzen duten 
arau etiko eta deontologikoen arabera eta Gobernu Batzarrak horretarako 
eman ditzakeenak betez. 

Bilbon aurkezteko, Portugaleten sinatua, 2017ko abenduaren 16an. 

 

Sin.: Antonio J. Perdices Mañas 

 
 

                                                        
8 Normalean atxikipena alderdiak eskatuta izango da, baina Gobernu Batzarrak bere esku gordetzen du 
zerbitzu-premiek hala eskatzen dutenean zerrenda hori osatzeko aukera 


