
GATAZKEN KONPONBIDE

ESTRAJUDIZIALAK

ZUEN ALDE
LAN EGITEN DUGU, 
ELKARRI
LAGUNTZEKO
LAN EGITEN DUGU



ARBITRAJEA:
PROCEDURA

LABURTU
BEREZIA



Sistema judiziala
erabat geldirik dago

martxoaren 14tik.

Geldialdi horrek, Justiziaren administrazio-
sistemaren atzerapen eta geldotasun 

historikoarekin batera, kolapso nabarmena 
eragin du. Gelditze hori alarma-egoeraren 

adierazpena eteten den unean
antzemango da.

Egoera horri aurre egiteko, ARBITRAJE: 
PROCEDURA LABURTU BEREZIA

sortu dugu.

Beharrezkoa da
arbitrajea sustatzea

gatazkak judizioz kanpo
konpontzeko

bide egoki modura.

“

ARBITRAJEA:
PROCEDURA

LABURTU BEREZIA



AURREKO 
EGOERA
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Dakizuenez, Arbitraje Instituzionalaren bidez, alderdiek 
prozeduraren kudeaketa eta administrazioa zein 
arbitroen izendapena arbitraje-erakunde bati esleitzen 
dizkiote, betiere erakundearen erregelamenduaren 
arabera.

Bizkaiko Abokatueen Elkargoak, Arbitraje Gortearen 
bidez, gatazkak azkar ebaztea errazten du, alderdiak 
erregelamenduaren mende jarriz, bai arbitraje-klausula 
bidez, bai adostutako akordio bidez, betiere Arbitrajeari 
buruzko abenduaren 23ko 60/2003 Legearen babesean.

Arbitraje Gortea arbitraje-prozedurak kudeatzeaz 
eta administratzeaz arduratzen da; horrela, izapideak 
bizkortu eta erraztea lortzen da, eta prozeduraren 
erabateko gardentasuna bermatzen da. 

60/2003 Legea,
abenduaren 23koa, 
Arbitrajeari buruzkoa



PROCEDURA
LABURTU
BEREZIA

BERRIA



Bizi dugun kolapso judizialaren egoera dela-eta, Bizkaiko 
Abokatueen Elkargoko Gobernu Batzordeak, Arbitraje 
Gortearen bidez, arbitraje-prozedura arintzeko jarraibide 
batzuk prestatu ditu. Izan ere, une honetan beharrezkoa 
da gatazkak judizioz kanpo konpontzea, azkarrago, ari-
nago, kostu gutxiagorekin eta eraginkortasun berare-
kin.

Epeak murriztea:
liskarrak 4 hilabeteko epean ebazten dira.

Kostu ekonomikoaren murrizketa
(administrazio-kostuen % 20, gaur egun indarrean dau-
den tarifekin alderatuta)

Ez da beharrezkoa arbitrajearen mende
jartzeko aurretiazko klausula 

Kontrol prozesalaren bermea
Arbitrajeko Gorte Iraunkorraren eskutik 

Arbitro independente
eta espezializatuak
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Arbitrajea

Informazio gehiago

http://www.icasv-bilbao.com/arb_archivosarbitraje.aspx?lang=E


ONLINE 
BITARTEKARITZA

ZERBITZUA



COVID19ren agerpenak eragindako krisiak erantzun 
azkarrak ematen dituen bitarteko bat eskatzen du, 

alderdien egoeretara egokituak. Bitartekaritzak 
elkarrizketa berrosatzeko aukera ematen du, 

auzitegien kolapsoak jarduera eta harremanak 
geldiaraztea saihestuz. Errealitate horretaz jabetuta 

eta egungo egoera soziosanitarioa kontuan hartuta, 
SEMICABek orain arte emandako zerbitzuak egokitu 
ditu “ONLINE BITARTEKARITZAK” izeneko zerbitzu 

berezi bat eskaintzeko, kostuak murriztea eta 
prozesua ebazteko hiru hilabeteko gehieneko epea 

aurreikusten duen protokolo batekin.

Abokatuak bitartekaritzaren bidez, 
gatazkak konpontzeko metodo alternatiboak 

erabiltzea komeni ote den aholkatzen dio bezeroari; 
horrez gain, bezeroaren interesetara ondoen egokitzen 
den akordioa lortzen laguntzen du, akordioa juridikoki 

egingarria dela ziurtatuz.

ONLINE 

BITARTEKARITZA



Bizkaiko Abokatuen Elkargoko (SEMICAB) bitartekaritza 
institutuak kalitatezko bitartekaritza-zerbitzua eskaintzen 
du, gure elkargoko profesionalen eskutik. SEMICABek es-
pezialitate desberdinetan (zibila, merkataritzakoa, pe-
nala, espetxekoa, lan-harremanak, administratiboa eta 
familiakoa) inskribatutako 60 bitartekari baino gehiago 
ditu, eta gatazkak konpontzeko metodo alternatiboa 
da, borondatezkoa, arina eta malgua, gatazkan dauden 
alderdiei zuzeneko komunikazioaren bidez eta bitarteka-
ri baten laguntzarekin konponbideetara iristeko aukera 
ematen diena.

Bizkaiko
Abokatuen

Elkargo Ohoretsua
(SEMICAB)
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Bitartekaritza 

Bitartekaritza gatazkak konpontzeko tresna bereziki era-
bilgarria eta eraginkorra da:

Metodo arin eta azkarra da. 

Borondatezkoa eta autokonposiziokoa da. Alderdiek 
ezartzen dituzte akordioaren edukiak, eta horrek bermat-
zen du gogobetetasun eta motibazio handiagoa izatea 
itundutakoa errespetatu eta betetzeko orduan.

Prozeduraren malgutasuna.

Merkea da.

Akordioek indar betearazlea dute, 
eta titulu betearazle bihur daitezke.
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Informazio gehiago

http://www.icasv-bilbao.com/mediacion.aspx?lang=E


ELKARLANEKO 
ABOKATUTZAREN

PROIEKTUA 



Informazio gehiago

Ziur asko jakingo duzuenez, Abokatuen Elkargoko 
Elkarlan Zuzenbideko Azterlan Taldearen helburua da 
akordioak eragiten dituen abokatutza sustatzea, ga-
tazkak prebenitzeko eta kudeatzeko erreferentziazko 
elementu gisa, gure bezeroei baliabide eta tresna ego-
kiak emanez, gure laguntzarekin, aholku eta laguntza-
rekin, ahalik eta lasterren beren beharrizanei irtenbide 
onenak aurkitzeko eta beren egoera bereziari aurre 
egiteko.

Erabiltzen ditugun teknika, tresna eta baliabideek, 
kasu zehatzera egokitzeko, ezaugarri komun bat dute, 
negoziazio-metodo egituratua eta elkarlanekoa da, 
eta gure bezeroekin borondatearen autonomian oina-
rritutako akordio eta konponbide eraginkorrak bilat-
zen lan egitea ahalbidetzen digu.

Zirkunstantzien bat-bateko aldaketak ziurgabetasun 
handia sortu duen egoera honetan, are beharrezkoa-
goa da, akordioa lortzeko modu horiek lehenbaile-
hen eta berehala praktikan jartzea, egoera guztietara 
arintasunez eta zentzuz egokitu ahal izateko, proiek-
tuak eta harremanak geldiaraztea saihesteko, auzite-
giek emandako konponbide bat itxaroten den bitar-
tean.

Egoera horretan, Azterlan Taldekook zuen esanetara 
gaude, elkarlaneko negoziazioaren bide hori jorrat-
zen laguntzeko eta gure bezeroei beren beharrizanei 
konponbide azkar eta eraginkorra ematea ahalbide-
tuko dieten tresnak praktikan jartzen hasteko.

Bizkaiko 
Abokatuen
Elkargoko 

Elkarlan 
Zuzenbideko 

Ikasketa Taldea

ELKARLANEKO ABOKATUTZA  13

ELKARLANEKO
ABOKATUTZA

http://www.icasv-bilbao.com/comisiones.aspx?comision=25&lang=E


www.icasv-bilbao.com
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