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DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA
DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOARI BURUZKO ESKABIDEA
(URRIAREN 30EKO 153 / 2018 DEKRETUA)

I. ERANSKINA: -Prozedura orokorreko ereduaERANTSITAKO DOKUMENTAZIOA
A) BETI BEHARKO LITZATEKEEN DOKUMENTAZIOA («BERARIAZKO BAIMENAK» atalean berariazko baimena emanda ere)
Identifikazio- eta ekonomia-dokumentazioa
NAN Nortasun Agiri Nazionalaren, IFZ Identifikazio Fiskaleko Zenbakiaren, AIZ Atzerritarraren Identifikazio-Zenbakiaren, edo pasaportearen fotokopia.
Familia-liburuaren fotokopia. Izatezko bikoteek izatezko elkartzeen erregistro-ziurtagiria ekarri beharko dute. Familia ugariek, horren ziurtagiria.
Erroldatze-ziurtagiri kolektiboa/familiakoa edo indibiduala bizikideak adierazita.
Urteko batez besteko saldoak, eskabidearen datara arte irekitako banku-kontuenak eta azken urtean Ogasunaren kontu-ziurtagirian ageri direnenak.
Era berean, gordailuak, funtsak eta baloreak.
Azken 4 nominen fotokopia (inoren kontura ari bada lanean), eta lan-kontratuaren fotokopia, lau hilabete baino gutxiago eman baditu lanean.
BEZaren azken 4 aitorpenen fotokopia (bere kontura ari bada lanean) edo jardueraren sarrera eta gastuen balantzea. Bajan badago, Mutuaren
azken 4 hilabeteetako sarrera gordinen ziurtagiria.
Laguntzarik eta/edo subsidiorik jasoz gero, zer erakundetatik jasotzen duen (Lanbide, udala...), bada horren ziurtagiri bat, datu hauekin: noiz
eman den, zer aldirako eman den eta hileroko kopurua. DSBE Diru-sarrerak bermatzeko errentaren onuraduna izanez gero, edota aurreko
dokumentuak egiaztatzea eskatzen duen beste prestazioren batena, nahikoa izango da prestazio hori eman dela egiaztatzea.
Ez badago jasota lan-etekin, laguntza, pentsio edo antzekoren baten ondoriozko sarrerarik, erantsitako zinpeko deklarazio baten bitartez egiaztatu
beharko da bizibide-baliabideak.
Ezkontidearen/bikotekidearen dokumentazioa. Izatezko bikotekiderik izanez gero, bikotekideak ere aurkeztu beharko du goian deskribatutako
nahitaezko dokumentazioa, bai eta gero zerrendatzen dena ere, hala badagokio.
Eskatzailea tutoretzapeko adingabea bada, tutoreari buruzko dokumentazioa aurkeztu beharko da (Foru Aldundiaren babespekoa bada,
Aldundiaren babesari buruzko foru-agindua).
Defendatu beharreko objektuari buruzko dokumentazioa
Defendatu beharreko uzia egiaztatzeko dokumentazioa.
Demandaren edo prozeduraren datuak (epaitegia, autoak, IZO) jasota dituen dokumentu judizialaren fotokopia.
Abokatuaren eta/edo prokuradorearen izena, izendapen askekoa bada.

B) ZER DOKUMENTAZIO AURKEZTU BEHAR DEN «BERARIAZKO BAIMENAK» ATALEKO BERARIAZKO BAIMENIK EMATEN EZ BADA
Zerga-aurrekariei buruzko ziurtagiria, Ogasunak emana, azken ekitaldiko sarrerei buruzkoa (pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga, jarduera
ekonomikoak, ondasun higiezinak eta banku kontuak).
Lan-bizitza (Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia - Tel.: 901.50.20.50 edo www.seg-social.es).
Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren ziurtagiria, prestazioak edo subsidioak jasotzen diren ala ez. Jasotzekotan, zenbatekoa ere adierazi
beharko da. (Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa: Tel.901.11.99.99 edo www.sepe.es)
Ziurtagiria: Gizarte Segurantzaren pentsio publikoak jasotzen diren ala ez.
Ondasun higiezinen erregistro-ziurtagiria.
ESKAEREN AURKEZPENA: ORIENTAZIO JURIDIKOKO ZERBITZUA, Justizia Jauregietan:
VITORIA-GASTEIZ
Gasteiz hiribidea, 18 - 4. solairua
Tel. 945 004 896

BILBO
Barroeta Aldamar kalea, 10 - Beheko solairua
Tel. 944 016 712

DONOSTIA
Kalkutako Teresa Plaza, 1 - 4. solairua
Tel. 943 004 356

ESKATZAILEAREN DEKLARAZIOA
1. Eskabide honek ez du berez eteten prozesuaren aribidea, eta NERONEK eskatu behar diot organo judizial edo administratiboari eten dezala
edozein eperen igarotzea, baldin eta defentsa-gabezia edo izapide-preklusioa ekar badiezadake.
2. Izaera Pertsonaleko Datuen Babesari buruzko 15/1999 Lege Organikoak xedatu duena betez, izaera pertsonaleko datuak fitxategi automatizatu
batean sartuko dira, «Doako Laguntza Juridikoa» izenekoa bera, eskubide-aitortzaren ondorioetarako. Doako Laguntza Juridikoaren Batzordea
eta Eusko Jaurlaritzan justizia-alorraren eskumena duen saila izango dira informazioaren hartzaileak. Datu pertsonal horiek doako laguntza juridikoa
kudeatzeko baino ez dira erabiliko.
Datu horiek ez dira inola ere tratatuko eta ez zaizkie hirugarren batzuei lagako, ez bada interesdunaren baimen argi eta garbiarekin. Aipatutako
15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa betez, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideez baliatzeko, Eusko
Jaurlaritzan doako justizia kudeatzeko ardura duen zuzendaritzara jo beharko da.
Doako laguntza juridikorako eskubidearen aitorpena lortzeko legezko baldintzak betetzen direla egiaztatze aldera, DEKLARATZEN DUT eskabidean
aipatzen diren datuak egiazkoak eta osoak direla, ezer isilean gorde gabe, eta neure eskubideengatik baino ez dudala aritu nahi auzitan.
Era berean, ondoren aipatzen diren datuen egiaztapena ahalbidetze aldera, horretarako ONARPENA EMATEN DUT, eta datu horiek dauden
fitxategi automatizatuen arduradunei BAIMENA EMATEN DIET datuak dagozkion orientazio juridikoko zerbitzuari eta Doako Laguntza Juridikoaren
Batzordeari jakinarazteko.
3. Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeak nire eskaera ezetsiz gero, ordaindu egin beharko ditut, hala badagokio, behin-behinekoz izendatutako
profesionalen parte-hartzea dela-eta sortutako zerbitzu-sariak eta eskubide ekonomikoak.
4. Aitorpen okerrak eta faltsuak egiteak eta garrantzizko datuak ezkutatzeak eskubidearen aitorpena errebokatzea eta jasotako prestazioak
ordaindu beharra eragingo du, beste maila bati dagozkion erantzukizunak eragotzi gabe.
5. Egikaritutako uziaz arduratzen den organo judizialak egikaritze horretan ikusten badu eskubide-abusua, ausarkeria, fede txarra edo lege- iruzurra
dagoela, prozesuari amaiera ematen dion ebazpenean haren existentzia deklaratuko du, eta doako justiziarako eskubidea errebokatuko du eta
onuraduna kondenatuko haren eskariz sorrarazitako gastuak eta kostu prozesalak ordaintzera. Hori guztia, Doako Laguntza Juridikoari buruzko
Legearen 19. artikuluak dioenaren arabera.
6. Prozesuari amaiera ematen dion epaiak kostuetarako kondena ezartzen badit niri, doako laguntza juridikorako eskubidea aitortu zaidan honi,
ordaindu egin beharko ditut nire defentsan sortutako kostuak eta kontrako alderdiarenak, baldin eta prozesua amaitu eta hurrengo hiru urtean
nire egoera ekonomikoak hobera egiten badu. Epaiak ez badu kostuei buruzko ezer aipatzen, auzian irabazle ateratzen banaiz eta doako
laguntza juridikorako eskubidea aitortua badut, nire alde egiterakoan sortutako kostuak ordaindu beharko ditut, betiere kostuok auzian lortu
dudanaren herena baino gehiago ez badira. Gehiago baldin badira, heren horretaraino murriztuko dira.
7. Ofiziozko abokatua eta prokuradorea izendatu osteko uko egiteak bi profesionalei eragiten die aldi berean, eta lortutako prestazioak
ordaindu beharra dakar. Halaber, uko egite horren berri emango zaie Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeari eta abokatuen eta prokuradoreen
elkargoei, eta ez du ekarriko doako laguntza juridikorako eskubidea onartzean aitortutako gainerako prestazioak galtzea.
8. Eskabidea aurkezteko edozein bide erabil daiteke, baita zerbitzu publikoetara sarbide elektronikoa izateari buruzko araudiak jasotakoak ere;
eskatzen den eskubidea aitortzeko espediente elektronikoa izapidetzeko aukera izango da. Kasu horretan, bide beretik bidaliko dira komunikazioak
eta jakinarazpenak, Administrazioan informazio- eta komunikazio-teknologien erabilera arautzen duen araudian ezarritakoaren arabera.
Horretarako, gailu elektroniko bat, mezularitza arrunteko zerbitzu bat edo posta elektronikoko helbide bat identifikatu ahal izango da, eta horiek
erabiliko dira komunikazio-egintza batez jakitun ipintzeko.
9. Orientazio juridikoko zerbitzuarekiko komunikazioa erraztu eta azkartzeko, onartu egiten dut zerbitzu horrek egin behar dizkidan
jakinarazpenak egitea bai posta arruntaz edo ziurtatuaz, hala badagokio, bai posta elektronikoz eta / edo SMS / buro SMS bidez (mezua
nire telefono mugikorrera).

ESKATZAILEAREN SINADURA:

EZKONTIDEAREN EDO IZATEZKO BIKOTEKIDEAREN SINADURA:

ESKABIDEA, LEKUA, DATA ETA SINADURA
Eta ESKATZEN DUT doako laguntza juridikorako eskubidea eman diezadatela.
(e)an,

ESKATZAILAREN SINADURA

ko

ren

EZKONTIDEAREN EDO IZATEZKO BIKOTEKIDEAREN SINADURA

(e)an.

DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOAREN ESKATZAILEAREN EDO ONURA-JASOTZAILEAREN DATUAK
A) PERTSONA FISIKOA
Izena

Lehen abizena

NAN / IFZ / AIZ / Pasaportea

Jaioteguna

Bigarren abizena
Egoera zibila

Gizonezkoa
Emakumezkoa

Helbidea, jakinarazpenen ondorioetarako
Bidearen izena
Zenbakia - blokea - ezkaratza

Eskailera

Solairua

Posta Kodea

Atea

Herria

Telefono finkoa

Bestelakoak

Probintzia - Herrialdea

Telefono mugikorra

Posta elektronikoa

B) PERTSONA JURIDIKOA
Sozietatearen izena

IFZ

Erregistro-zenbakia

Helbidea, jakinarazpenen ondorioetarako

Posta Kodea

Herria

Probintzia - Herrialdea

Telefonoak

Posta elektronikoa

Onura Publikoaren Deklarazioaren data (Elkarteak)

Fundazioen erregistroko inskripzioa (data eta herria) eta Patronatuaren Identifikazioa

LEGEZKO ORDEZKARIAREN DATUAK
Izena

Lehen abizena

Ahaidetasuna

Bigarren abizena

NAN / IFZ / AIZ / Pasaportea

Ordezkatzen duen kargua (pertsona juridikoen kasuan)

ESKATZAILEAREKIN BIZI DIREN SENIDEEN DATUAK
Eskatzailea ez da inongo familia-unitatetan bizi.
Familia-unitateak lau kide baino gutxiago ditu.
Familia-unitateak lau kide edo gehiago ditu.

Ezkontidea edo legez inskribatutako izatezko bikotekidea (prozeduran kontrako alderdia ez bada)
Izena

Abizenak

Jaioteguna

NAN / IFZ / AIZ / Pasaportea

Gizonezkoa
Emakumezkoa

Ahaidetasuna

Jaioteguna

NAN / IFZ / AIZ / Pasaportea

Eskatzailearekin bizi diren seme-alaba adingabeak
Izena

Abizenak

ESKATZEN DITUEN PRESTAZIOAK
Doako defentsa (abokatua).
Doako ordezkaritza (prokuradorea).

18-09

Ediktuak doan argitaratzea.
Errekurtsoetarako gordailuetatik salbuestea.

Tasa judizialetatik salbuestea.

Arantzel-eskubideak murriztea.

Perituaren doako laguntza.

Aurreko guztiak.

Notario-kopiak eta -aktak doan,
(Notarioen Erregelamenduaren 130. art.).

ESKUBIDEAREN SALBUESPENEZKO ESKABIDEA
Eskubidea salbuespenez aitor diezadatela eskatzen dut, Doako Laguntza Juridikoari buruzko urtarrilaren 10eko 1/1996 Legearen 5. artikuluak aipatzen dituen
egoeretako batean nagoelako:
Familia-inguruabarrak, bere kargu dituen seme-alaben edo senideen kopurua.
Tasa judizialak eta prozesua hasteak dakartzan beste kostu batzuk.
Aurreko ahaidea, kategoria bereziko familia ugari batean.
Osasun-egoera, desgaitasunen bat duten pertsonak eta, haien izenean eta interesen alde jardunda, haien karguak dutenak.
Beste arrazoi batzuk:

LEGELARI-LAGUNTZAREN HIZKUNTZA
Eskatzen dut legelari-laguntza euskaraz

Eskatzen dut legelari-laguntza gaztelaniaz

DEFENTSA JURIDIKOARI BURUZKO DATUAK
Defendatzen duen uziaren deskribapen laburra:
Jurisdikzioa
Alderdi demandatzailea/auzijartzailea

Auzia hasi gabe

Alderdi demandatua/ikertua

Auzia hasita

Zibila

Prozedura zenbakia

Organo judiziala

Zigor-arlokoa

Lan-arlokoa

Administrazioarekiko auziak

Identifikazio Zenbaki Orokorra (IZO)

EPAIA BETEARAZTEAren kasuan,
jarri epaia zer egunetan eman zen:

Epaia aurkezten dut

ERREKUTSOA JARTZEAren kasuan,
jarri epaia zer egunetan eman zen:

Epaia aurkezten dut

Prozedura zer egoeratan dagoen:
Prozedurako kontrako alderdiari buruzko datuak:
Izena eta abizenak:
Helbidea:
Defentsa eta/edo ordezkaritza daraman pertsonaren izena, abokatu eta/edo prokuradorearen ofiziozko izendapenari uko eginez gero:

FAMILIA UNITATEAREN DATU EKONOMIKOAK
Eskatzailea

Ezkontidea edo izatezko bikotekidea

Urteko diru-sarrerak

Zenbateko gordina:

Dokumentazioa aurkezten dut.
Dokumentazio-eskaera baimentzen dut.
Deklaratzen dut ez dudala ondasun-sarrerarik.

Zenbateko gordina:

Dokumentazioa aurkezten dut.
Dokumentazio-eskaera baimentzen dut.
Deklaratzen dut ez dudala ondasun-sarrerarik.

Ohiko bizilekua ez diren
ondasun higiezinen
jabetza

Balorazioa:

Dokumentazioa aurkezten dut.
Dokumentazio-eskaera baimentzen dut.
Deklaratzen dut ez dudala ondasun higiezinik.

Balorazioa:

Dokumentazioa aurkezten dut.
Dokumentazio-eskaera baimentzen dut.
Deklaratzen dut ez dudala ondasun higiezinik.

Ondasun higigarrien
jabetza

Balorazioa:

Balorazioa:
Dokumentazioa aurkezten dut.
Dokumentazio-eskaera baimentzen dut.
Deklaratzen dut ez dudala ondasun higigarririk.

Bizibide-bitartekoak

Jatorria:

Justifikazioa / zinpeko deklarazioa
aurkezten dut.

Jatorria:

Dokumentazioa aurkezten dut.
Dokumentazio-eskaera baimentzen dut.
Deklaratzen dut ez dudala ondasun higigarririk.
Justifikazioa / zinpeko deklarazioa
aurkezten dut.

BERARIAZKO BAIMENAK
Eskatzailea
(BAI / EZ)

Ezkontidea edo
izatezko bikotekidea
(BAI / EZ)

Berariazko baimena ematen diet Laguntza Juridikoaren Batzordeari eta abokatuen elkargoei, erakunde publikoekin
sinatuta dituzten lankidetza-hitzarmenen esparrua, datu eta txosten hauek eskuratzeko:
Jabetza- eta merkataritza-erregistroetako datuak, ondasun higiezinen titulartasunari dagokionez.
Datu ekonomiko eta fiskalak Tributu Administraziotik.
Lan-bizitzari buruzko txostena Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusitik (GSDN).
Jasotzen dituen prestazioei buruzko txostena Gizarte Segurantzako Institutu Nazionaletik (GSIN).
Prestazioak / sorospena jasotzeari buruzko txostena Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikotik (SEPE).

DEKLARATZAILEAREN SINADURA:

EZKONTIDEAREN EDO IZATEZKO BIKOTEKIDEAREN SINADURA:

Ez dut bikotekiderik.
Berariaz baimentzen ez bada, «ERANTSITAKO DOKUMENTAZIOA» atalaren adierazitako agiriak ekarri beharko dira.

Abokatuen Elkargoarentzako alea
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