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KALTEA ORDAINTZEKO ETA AINTZATESTEKO DEKLARAZIO ESKAERA EREDUA
(Abenduaren 26ko 52/2007 Legearen 4. artikulua)

I. ERAGINPEAN DAGOENAREN DATUAK
LEHEN DEITURA
JAIOTEGUNA

______ / ___ /___

BIGARREN DEITURA

IZENA

NAZIONALITATEA

NAN/IFZ/AIZ

GIZONEZKOA
EMAKUMEZKOA

2. ESKATZAILEAREN DATUAK
2.1. ZUZENEAN ERAGINPEAN DAGOENA, FAMILIAKOA, INSTITUZIO BATEKO ORDEZKARIA
LEHEN DEITURA

BIGARREN DEITURA

IZENA

NAZIONALITATEA

IDENTIFIKAZIORAKO DOKUMENTU MOTA

DOKUMENTU ZK.

ZUZENEAN ERAGINPEAN DAGOENAREKIKO
AHAIDETASUNA

NAN/IFZ/AIZ
BESTE: ______________
INSTITUZIOKO ORDEZKARIAREN KARGUA

Jakinarazpenak jasoko diren helbidea
HELBIDEA (kalea, zenbakia, solairua eta atea)

HERRIA

POSTA KODEA

HERRIALDEA

TELEFONOA

PROBINTZIA

TELEFONO MUGIKORRA

FAXA

HELBIDE ELEKTRONIKOA

2.2 INSTITUZIOA
Familiakorik ez eta eskatzailea instituzio bat denean bakarrik bete
INSTITUZIOAREN IZENA

IFZ

KIDE ANITZEKO ORGANOAREN EBAZPENA
ORGANOA:________________________________________________________________________________________________DATA______/____/____
ERAGINPEAN DAGOENAREN KARGUA EDO HARK BURUTZEN DITUEN JARDUERAK INSTITUZIOAN

3. ALEGATZEN DIREN GERTAERAK
ALEGATUTAKO GERTAERA

PROBINTZIA

HERRIA ETA POSTA-KODEA

POSTA-KODEA

POSTA-KODEA

POSTA-KODEA
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ERAGINPEAN DAGOENAREN IZEN-ABIZENAK

4. EBAZPENAK ETA ZIURTAGIRIAK
Ebazpenak edo ziurtagiriak daudenean bakarrik bete
*KODEA
ORGANOA ERAKUNDEA

DESKRIBAPENA

IZENA

(Organo eta erakundeen zerrendan ez
daudenean bakarrik)

HELBIDEA

(Organo eta erakundeen zerrendan ez daudenean
bakarrik)

EBAZPENA
ZIURTAGIRIA
EBAZPENA
ZIURTAGIRIA
EBAZPENA
ZIURTAGIRIA
EBAZPENA
ZIURTAGIRIA

* Aukeratu ezazu erakundearen kodea argibideen orrialdeko zerrendan

5. ERANTSI DIREN AGIRIAK
ERAGINPEAN DAGOENAREN NORTASUN AGIRIAK
ESKATZAILEAREN AHAIDETASUNA ERAKUSTEN DUTEN AGIRIAK
INSTITUZIO ESKATZAILEA, BERE ORDEZKARIA ETA KIDE ANITZEKO ORGANOAREKIN EGINDAKO AKORDIOAREN AGIRIAK
EMANDAKO EBAZPENEN ETA BIDALITAKO ZIURTAGIRIEN AGIRIAK
ALEGATUTAKO GERTAEREN AGIRIAK
BESTELAKOAK

AITORTZEN DUT, nire erantzukizunaren pean, egiazkoak direla eskabide honetan jarri ditudan datuak.
BAIMENA EMATEN DUT datuak egiaztatu eta erkatzeko, euren gaineko eskumena duten beste edozein erakundetan
daudenekin, eta identifikazio pertsonaleko datuak kontsultatzeko, konfidentzialtasun bermearekin eta eskabide honen
ondorioetarako baino ez.
ESKATZEN DUT kaltea ordaintzeko eta aintzatesteko deklarazioa egin dadila, abenduaren 26ko 52/2007 Legearen 4.
artikuluari (27ko BOE) jarraiki.
_______________________(e)n, ______(e)ko ___________________ aren ____ (e)(a)n
(Eskatzailearen sinadura)

Eskabide honetan jasotako datu pertsonalak Justizia Ministerioan babestutako fitxategi automatizatu batean barneratuko dira, eta datu pertsonalak babesteari
buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren arabera erabiliko dira

(Ikusi betetzeko jarraibideak atzealdean)
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ADMINISTRAZIOAK BETETZEKO TARTEA
ESKATZAILEAREN IZEN-ABIZENAK

NAN – AIZ – PASAPORTE zk.

INSTITUZIOAREN IZENA

INSTITUZIOAREN IFK

BERE ESPEDIENTEAREN IDENTIFIKAZIO KODEA
HARREMANETARAKO FUNTZIONARIOA

KALTEA ORDAINTZEKO ETA AINTZATESTEKO DEKLARAZIO ESKAERA
JUSTIZIA MINISTERIOAK ESKAERA JASOTZEN DUEN EGUNEAN ESKATZEN DITUEN AGIRIAK

1.

Eraginpean dagoenaren nortasun-agiriak

2.

Eskatzailearen ahaidetasuna erakusten duten agiriak

3.

Instituzioaren, eskatzailearen, ordezkariaren eta kide anitzeko organoarekin egindako akordioaren agiriak

4.

Emandako ebazpenen eta bidalitako ziurtagirien agiria

5.

Alegatutako gertaeren agiria

Eskatutako agiriak jaso nituen, _________________________
____________ zenbakiak izan ezik

KONPULTSAREN IZAPIDEA
Indarrean dauden hurrengo agiri original hauek aztertu ondoren:
________________________________________________________

Sinadura

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Egiaztapen-eginbide hau ematen dut eskabide honetako eta aipatu
agirietako datuak leialki bat datozela agerrarazteko.
Sinadura

Funtzionarioaren kargua eta izena ____________________
________________________________________________
Data __________________ Tokia _____________________

Funtzionarioaren kargua eta izena ____________________
________________________________________________
Data __________________ Tokia ___________________

Eskabide honetan jasotako datu pertsonalak Justizia Ministerioan babestutako fitxategi automatizatu batean barneratuko dira, eta datu pertsonalak babesteari
buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren arabera erabiliko dira
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ARGIBIDEAK
1. DEKLARAZIOAREN XEDE DEN ZUZENEKO ERAGINPEKOAREN DATUAK
Identifikazio-datuak bete: izen-abizenak, jaioteguna, sexua, eta gertaerak gertatu ziren uneko nazionalitatea.
Adierazi, ahal bada, NAN/IFZ/AIZ, eraginpean dagoena bizi dela halako agiri-mota baldin badago, edo eraginpean dagoena
identifikatzen duen erreferentzia.

2. ESKATZAILEAREN DATUAK
Eskatzailea hurrengoa izan daiteke:
- Deklarazioaren xede den eraginpeko pertsona bera.
- Hilda egongo balitz, ezkontidea edo antzeko afektibitate-harremanaren bidez lotutako pertsona, arbasoak, ondorengoak
(seme-alabak, bilobak) eta bigarren mailara arteko zehar-ahaideak.
- Familiakorik egongo ez balitz, antzeko kargu edo jardueran aritzeko hartu duen instituzio publikoa.
Eskatzailearen identifikazio-datuak bete: izen-abizenak, identifikazio-agiriak eta eskaera egiten den eguneko nazionalitatea.
Eskatzailearen familiakoa izanez gero, ahaidetasuna edo, eskabidea instituzio baten izenean aurkezten bada, instituzioko
ordezkariaren kargua.
Zehaztutako helbidea jakinarazpenetarako dela kontsideratzen da.
Bete instituzio eskatzailearen identifikazio-datuak, kide anitzeko organoa eta eskabide hau egiten den ebazpenaren data, eta
eraginpean dagoenak instituzioan duen kargua edo burutu dituen jarduerak.

3. ALEGATZEN DIREN GERTAERAK
Azaldu eraginpean dagoenak jazarpena edo indarkeria jasatearen zergatiak (arrazoi politikoak, ideologikoak edo Gerra
Zibileko eta Diktadura-garaiko erlijio-sinesmenengatikoak) eta adierazi gertaeren fitxategia edo agiriak zein organo edo
erakundetan utzi diren. Adierazi gertaera bakoitza izan zen probintzia, udalerria edo herria eta posta-kodea.

4. EBAZPENAK ETA ZIURTAGIRIAK
Zerrendatu alegatutako gertaerak egiaztatzen dituzten ebazpen eta ziurtagiriak, eta adierazi, zerrendatik, ebazpena eman zuen
edo ziurtagiria bidali zuen organoa edo erakundea. Zerrendan agertzen ez bada, bete itzazu organo edo erakundearen izena
eta helbidea.

Organo eta erakundeen zerrenda
Kodea
01
02
03
04
05

Izena
Gerra-kontseilua
Ohorezko epaimahaia
Masoneria eta komunismoaren errepresioko auzitegia
Erantzukizun politikoen auzitegia
Ordena publikoaren auzitegia
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5. ERANTSI DIREN AGIRIAK
Adierazi, atal honetan, eskabideari erantsitako agiriak gurutze batekin:
- Eraginpean dagoenaren identitatea.
- Eskatzaileak eraginpean dagoenarekin duen ahaidetasuna.
- Familiakorik ez balego eta eskabidea instituzio batek egiten badu: instituzioaren eta kide anitzeko organoaren
identifikazioa eta ebazpenaren data, eskatzailearen ordezkaritza eta eraginpean dagoenak instituzioan duen kargua edo
burutu dituen jarduerak.
- Edozein erakunde publiko edo pribaturen ziurtagiriak, organo judizialek emandako ebazpenak.
- Alegatutako gertaerak nolabait egiaztatzen dituzten agiriak.
- Bestelako agiri interesgarriak.
Eskabide honi ez bazaizkio izapiderako behar diren agiriak eransten, pertsonalki edo postaz aurkeztu beharko dira eskatutako
egunaren hurrengo egunetik hasi eta hamar eguneko epean.
Adierazitako epea amaitzen bada, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 70 eta 71. artikuluen arabera, eskaerari uko egin zaiola
ulertuko da. Eskatutako denboran aurkezten badira, eskabidea ebazteko eta ebazpen hori jakinarazteko gehienezko epea agiriak
jaso eta hurrengo egunetik hasiko da.
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