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Egunen batean, berandu baino lehen, amets 
bat bezala gogoratuko dugu hau guztia. 

Gaur egun, ordea, bizitzea dagokigun 
errealitatea da, eta gure ahalmenak eta 

gaitasunak egiaztatzen ari gara. Pertsonen 
handitasunak, gizartearen aldakortasunak, 

ia ziurtasun osoz, gu denok berritzera eta 
hobetzera eramango gaituena.

Honen bidez, ezagutarazi nahi dizugu 
Gobernu Batzordean lanean jarraitzen 

dugula, buru-belarri, egunez egun 
planteatzen ari diren erronka berriei aurre 

egiteko, erakunde guztiekin etengabeko 
harremanetan. Zailtasunak gainditzea, 
historikoki abokatutza definitzen duen 

ezaugarria, gure inspirazioa izan da 
irtenbideak bilatzeko orduan.

Egungo egoera ikusita, Bizkaiko Abokatuen 
Elkargoak GIDA PRAKTIKO hau diseinatu 

du, interesatzen zaigun informazio guztia, 
lortutako akor-dioak, eztabaidak eta 

alderdi ekonomikoak ezagutarazteko.

Ondo informatuta 
egotea da pertsonalki 

eta profesionalki eragiten 
diguten erabakiak 

hartzeko lehen urratsa.

“
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Abokatu gehienok ezin ditugu autonomoentzako prestatu diren laguntza neurriak 
jaso, ez garelako Gizarte Segurantzaren Erregimen Oro-korrekoak, Abokatutzaren Mu-
tualitatekoak baizik.

Jarduera mantentzea guztiz salbuespenezkoa da, larrialdi-kasuetarako bakarrik (eta 
batzuetan ez dago inolako jarduerarik), izan ere, prozesuetako epeak eten egin dira, epai-
tegiek ez dute lanik egiten eta ezin ditugu bezeroak gure bulegoetan hartu, ezta, kasu 
askotan, haien enkarguak ere.

Atxilotuei eta biktimei laguntzeko zerbitzu publikoak normaltasunez garatzen jarrait-
zen dute guardiak egiten dituzten kideek.

Gaur arte, honako erabaki eta neurri hauek hartu dira:

3

2
1

Bizkaiko Abokatuen Elkargoko Batzarra
hainbat esparrutan aritu da lanean,
betiere egungo egoerari irtenbideak bilatzen.
“



COVID-19REN
KRISIA

DELA ETA, 
ELKARGOAREN

JARDUERA
NAGUSIAK



Segurtasun kolektiboko neurriak guardietako laguntzetan.
Informazio gehiago: SEGURTASUNA

Biktimei telefono eta bideokonferentzia bidez laguntzeko protokoloaren ekimena eta sustapena.
Informazio gehiago: LAGUNTZA TELEMATIKOA

Informazio gehiago: ERTZAINTZAREKIN BIDEO-DEIA

Epaitegi guztietan babesteko ekipamenduak utzi ditugu (maskarak, eskularruak eta gelak guardiak 
egiten ari direnentzat).

Irizpide bateratuak ezartzeko ekimena eta sustapena, hain zuzen ere, familia eta etxeko indarkeria-
ren inguruko epaitegietan adingabeak zaintzeko eta bisitatzeko araubideei buruz.
Informazio gehiago: FAMILIAK: ZAINTZAK Y BISITAK

Informazio gehiago: GUARDIEI ETA JAGOTEEI BURUZKO AKORDIOA

Bizkaiko abokatuentzako doako on-line prestakuntza-ikastaroetarako sarbidea sustatzea
Informazio gehiago: IKASTAROAK

Informazio gehiago: CAMPUS BIRTUALA: PRESTAKUNTZA-KAPSULAK

BJKNk txoke-plan bat egiten hasi da jarduera judizialari berrekiteko, kontuan hartu gabe jurisdi-
kzioaren errealitatea eta abokatuen iritzia, eta horrek eragotzi egiten du abuztuan atseden hartzeko 
eta familia bateratzeko dugun eskubidea.
Informazio gehiago: JARDUERARI BERREKITEKO PLANA

EAKNk prozesuak bizkortzeko proposamen bat egin du, askoz ere zehatzagoa eta gure errealitatera 
egokitua.

Bizkaiko Abokatuen Elkargoak administrazioari jakinarazi dio aipatutako dokumentuan 
planteatutako neurri gehienen aurka dagoela.

Informazio gehiago: ELKARGOAREN OHARRAK

Arauen bildumak, interpretazio-akordioak eta albisteak etengabe argitaratzea, gure elkarrgoaren 
webgunean, erabiltzaileek hobeto eta errazago ezagutzeko.
Informazio gehiago: COVID-19 BILDUMA

Funtsezko zerbitzuetatik harago, abokatu jarduera osoa berriro ekiteko lanean ari gara.
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http://www.icasv-bilbao.com/images/circulares/2020/Circular2columnas(2).pdf
http://www.icasv-bilbao.com/images/circulares/2020/Circular2columnas(2).pdf
http://www.icasv-bilbao.com/images/actualidad/Procedimiento%20videollamada%20con%20Colegio%20de%20Abogacía%20de%20Bizkaia.pdf
http://www.icasv-bilbao.com/images/actualidad/CIRCULAR%20UNIFICACION%20CRITERIOS%20FAMILIA.pdf
http://www.icasv-bilbao.com/images/actualidad/criterios%20unificadores%20familia.pdf
http://www.icasv-bilbao.com/images/circulares/2020/Circular.3.abril.pdf
http://www.icasv-bilbao.com/images/circulares/2020/capsulas%20formativas.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/-El-CGPJ-inicia-la-elaboracion-de-un-plan-de-choque-de-cara-a-la-reanudacion-de-la-actividad-judicial-tras-el-levantamiento-del-estado-de-alarma
http://www.icasv-bilbao.com/images/actualidad/Consideraciones%20criticas.pdf
http://www.icasv-bilbao.com/detalle.aspx?item=1060


ELKARGOAK 
CORONAVIRUSAREN 

KRISIARI
AURRE EGITEKO 

HARTUTAKO NEURRI 
EKONOMIKOAK



Bigarren hiruhilekoko Elkargo Kuotaren kobrantza 
etetea; horren barruan kuota arrunta eta erantzu-
kizun zibileko polizaren seihileko bati da-gokiona 
barne daude.

Aparteko Laguntza Funtsa sortzea, hain zuzen ere, 
krisi honen ondorioei aurre egiteko, behar duten lan-
kide guztientzat. 500.000,00 euroko gehieneko zen-
batekoa du eta aurreko ekitaldietako aurrekontu-su-
perabitaren gerakinen kargura doa.

2020ko ekitaldiko aurrekontu ekonomikoa birfor-
mulatzea; bizi dugun egoera honen eragina hobeto 
zehaztu ondoren ekingo diogu lan horri.
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Carlos Fuentenebro dekanoaren mezua, 
koronabirusaren krisia dela eta.

http://formaciononlineepjpedroibarreche.icasv-bilbao.com/mod/page/view.php?id=902


Zure esanetara gaude eta lanean 
jarraituko dugu Bizkaiko abokatutza 

defendatzeko eta beharrezkoak 
diren konponbideak aurkitzeko, 
une oro bermatuz erantzukizun- 

eta zuhurtasun-irizpideek gidatuta 
jardungo dugula eta, ahal den 

guztietan, egoera bakoitzari modu 
pertsonalizatuan erantzungo diogula.

“
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