BABES AGINDUA ESKATZEKO FORMULARIOA

Formularioa nola
bete / Cómo
rellenar el
formulario

BABES AGINDUA
ESKATZEKO EREDUA
EGUNA:
ORDUA:

ESKAERA JASOTZEN DUEN ERAKUNDEA
Erakundearen Izena:
Helbidea:
Telefonoa:
Faxa:
Helbide elektronikoa:
Herria:
Eskaera jasotzen duen pertsona (izena edo lanbide-agiriaren zenbakia):

LAGUNTZA JURIDIKOA
Ba al duzu lagunduko zaituen abokaturik? Bai

Ez

Erantzuna ezezkoa bada, jarri nahi al duzu harremanetan Abokatuen Elkargoaren laguntza
juridikoko zerbitzuarekin, aholkularitza juridikoa
Bai
Ez
jasotzeko?

BIKTIMA
Abizenak:

Izena:

Jaioterria / Jaioteguna:

Nazionalitatea:

Sexua:
Aitaren izena:

Amaren izena:

1

Helbidea :*
Sekretuan gorde nahi al duzu?
2

Harremanetarako telefonoak :
Sekretuan gorde nahi al duzu?
NAN zenbakia:

AIZ
edo pasaporte-zenbakia:

1

Biktimak familiaren bizilekua uzteko asmoa duela adierazten badu, ez da beharrezkoa izango helbide berria jasoaraztea; egungo
helbidea adierazi behar da. Era berean, helbideak ez du zertan propioa izan; pertsona Poliziaren edo Epaitegiaren aurrean ager
daitekeela bermatuko duen beste edozein izan daiteke.

2

Telefonoak ez du zertan propioa izan; pertsona Poliziaren edo Epaitegiaren aurrean ager daitekeela bermatuko duen beste edozein
izan daiteke.

1

BIKTIMA EZ DEN ESKATZAILEA
Abizenak:

Izena:

Jaioterria / Jaioteguna:

Nazionalitatea:

Sexua:
Aitaren izena:

Amaren izena:

Helbidea:
Harremanetarako telefonoak:
AIZ
zenbakia
edo pasaportezenbakia:

NAN zenbakia:

Biktimarekin duen harremana:

SALATUTAKO PERTSONA
Abizenak:

Izena:

Jaioterria / Jaioteguna:

Nazionalitatea:

Sexua:
Aitaren izena:

Amaren izena:

Helbide ezaguna edo posiblea:
Lantokiko helbidea:
Harremanetarako telefono ezagunak edo
posibleak
Lantokiko telefonoa:
NAN zenbakia:

AIZ zenbakia
edo pasaportezenbakia:

BIKTIMAREN ETA SALATUTAKO
PERTSONAREN ARTEKO HARREMANA
Bai
Salatu al duzu aurretik pertsona bera?
Erantzuna baiezkoa bada, adierazi salaketa kopurua, ahal
bada:

Ez

Ba al dakizu pertsona horrek delitu edo hutsegite baten ondoriozko
prozedura judizialik irekita duen?
Bai

Ez

Zer ahaidetasun-harreman edo bestelako harreman mota duzu
salatutako pertsonarekin?

2

FAMILIA EGOERA
BIZILEKUAN BIZI DIREN PERTSONAK

Izen-abizenak

Jaioteguna

Ahaidetasun-harremana

SALATU DIREN ETA BABES AGINDUAREN FUNTSA DIREN GERTAKARIEN
DESKRIBAPENA (gertakarien zerrenda xehatua, zirkunstantziak adierazita)
3

Babes Agindua eskatzeko arrazoiak eta gertakariak .

Eskaeraren funtsa den azken gertakaria

Indarkeriazko zer ekintza gertatu dira aurretik pertsonen aurka (biktimaren, senideen edo beste
pertsona batzuen aurka) edo gauzen aurka (salatu direnak zein salatu ez direnak)?

Ekintza horietakoren bat adingabeen aurrean gertatu al da?

Adingabeek ba al dute arriskurik (seme-alabak kentzeko aukera barne)?

Erasotzaileak ba al du armarik etxean, edota armarik lor al dezake lanagatik edo beste arrazoi
batzuengatik?

3 Babes-aginduaren eskaera Segurtasun Indar eta Kidegoei aurkezten bazaie, salatzaileak atestatuan egindako aitorpenarekin ordeztu ahal
izango da atal hau.

3

Ba al dago gertakarien lekukorik? (Erantzuna baiezkoa bada, adierazi izena, helbidea eta
telefonoa).

Eta ba al dago hemen adierazitakoak berrets ditzakeen bestelako frogarik? (Adibidez:
hautsitako altzariak, moztutako telefono-lineak, apurtutako objektuak, telefonoerantzungailuetan grabatutako mezuak, telefono mugikorretan utzitako mezuak, gutunak,
argazkiak, dokumentuak eta abar).

Zein herritan izan dira gertakariak?




ARRETA MEDIKOA
Lesiorik edo tratu txar psikologikorik eragin al dizute?

Osasun Zentroren batean zaindu al zaituzte?

Bai

Ez

Biktimak aurkeztu al du parte medikorik edo bestelako txosten mediko edo
4
psikologikorik?

Bai

Ez

Aurkeztu ez badu, adierazi, ahal bada, osasun-zentroa eta asistentziaren data (jaso baldin
badu).

4 Erantzuna baiezkoa bada, gaineratu partearen kopia bat eskaera honen eranskin gisa.

4

ESKATZEN DIREN NEURRIAK:
BABES PENALEKO KAUTELAZKO NEURRIAK
• Salatutako pertsona bizileku berean bizi bada, jarraitu nahi al duzu bizileku horretan semealabekin (baldin badaude)?
Bai
•

Zure segurtasuna bermatzeko, nahi al duzu salatutako pertsonak bizilekua uztea?
Bai

•

Ez

Ez

Nahi al duzu salatutako pertsonari zugana hurbiltzea debeka dakion? Bai
Eta zure semealabengana?

•

Bai

Ez

Ez

Nahi al duzu salatutako pertsonari zurekin harremanetan jartzea debeka dakion?
Bai

Ez

Eta zure seme-alabekin?

Ez

Bai

5

KAUTELAZKO NEURRI ZIBILAK

• Eskatu nahi al duzu familia-etxebizitzaren erabileraren behin-behineko esleipena?

Bai

Ez

• Eskatu nahi al duzu zure etxebizitzaren sarraila aldatzea?

Bai

Ez

• Semeen edo alaben zaintzari, bisitei, komunikazioari eta egonaldiari lotutako behin-behineko
erregimena.

Ba al duzu seme edo alaba komunik?
Bai
Erantzuna baiezkoa bada, adierazi kopurua eta adina.
Zure seme-alaben zaintza izaten jarraitu nahi al duzu?

Ez

Bai

Ez

Nahi al duzu zure ezkontide edo bikotekideak seme-alabei dagokienez
bisita-erregimen jakin bat ezarrita izatea? Bai

Ez

5 Neurri zibil horiek biktimak edo haren legezko ordezkariak baino ezin ditu eskatu, edota Fiskaltzak, seme-alaba adingabeak edo ezinduak
daudenean eta neurriak ezartzeko haren esanbidezko eskaera beharrezkoa denean.

5

• Mantenua emateko behin-behineko erregimena.

Eskatu nahi al duzu zuretzako eta/edo zure seme-alabentzako pentsioren bat
ezkontide edo bikotekidearen kontura? Bai

Ez

Erantzuna baiezkoa bada, noren alde?

BESTE NEURRI BATZUK Asistentzia-laguntzarik edo gizarte-laguntzarik behar al duzu?


Biktimak ba al du ordaindutako lanik?

Bai

Ez

Erantzuna baiezkoa bada, adierazi, baldin badakizu, hilean jasotzen duen zenbatekoa,
gutxi gorabehera.



Salatutako pertsonak lan egiten al du?

Bai

Ez

Erantzuna baiezkoa bada, adierazi, baldin badakizu, hilean jasotzen duen zenbatekoa,
gutxi gorabehera.



Ba al da beste diru-sarrerarik familian?

Bai

Ez

Erantzuna baiezkoa bada, adierazi, baldin badakizu, hileko zenbatekoa, gutxi gorabehera.

6

AHOLKULARITZA, ORIENTAZIOA, BABESA ETA LAGUNTZA BEHAR
BADUZU, JARRI HARREMANETAN EUSKO JAURLARITZAREN HURRENGO
ZERBITZU HAUEKIN:
BIKTIMEI LAGUNTZEKO ZERBITZUAREKIN (BLZ)
ARABAKO BLZ: 900.180.414
BIZKAIKO BLZ: 900.400.028
GIPUZKOAKO BLZ: 900.100.928

24 ORDUKO TELEFONO BIDEZKO ARRETA ZERBITZUA (SATEVI):
SATEVI: 900.840.111

ESKAERA JASOKO DUEN EPAITEGIA:
ESKAERA AURKEZTU DEN ERAKUNDEAK BETE BEHARREKOA

(Eskatzailearen sinadura)

7

OINARRIZKO JARRAIBIDEAK
1. Ez da beharrezkoa galdera guztiei erantzutea, baina garrantzitsua da.
2. Eskaera bete ondoren, kopia bat eman behar zaio eskatzaileari. Jatorrizkoa herriko
guardiako epaitegiari edo, hala badagokio, Emakumeen aurkako Indarkeriaren arloko
Epaitegiari igorri behar zaio, eta beste kopia bat eskaera jasotzen duen erakundean
geratuko da.
3. Biktimak parte medikoa, aurreko salaketak edo intereseko beste dokumentu batzuk
aurkezten baditu, eskaeraren eranskin gisa gaineratuko dira.

Garbitu / Limpiar

Inprimatu / Imprimir

8

