
Abokatuen Elkargoa: Esp. zk.: 

 

DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOA IZATEKO ESKABIDEA 

Doako justiziarako eskubidea aitor dakidan behar diren legezko betebeharrak betetzen 
ditudala egiaztatzeko, aitortzen dut jarraian aipatzen ditudan datuak egiazkoak direla eta auzitan 
jardun nahi dudala soilik neure eskubideen alde. 

1. Datu pertsonalak: 
 

A) ESKATZAILEA: 

Pertsona mota:  Nortasun agiriaren zk.:   

FISIKOA   NANa  

JURIDIKOA   IFK  

   PASAPORTEA  

   EGOITZA-TXARTELA  

   NORTASUN AGIRIRIK GABE  
 

Izena: Lehen deitura: Bigarren deitura: 

Helbidea: Zk.: Esk.: Solairua: 

PK Herria: Udalerria: Probintzia: Herrialdea: 

Jaioteguna: Lanbidea: Telefonoa: Helbide elektronikoa: 

 

Sexua: Nazionalitatea: Egoera zibila: Araubide ekonomikoa: 
          

GIZONEZKOA  ESPAINIARRA  EZKONDUA  BANANDUA  KONKISTAK  
EMAKUMEZKOA  HERRIALDEA  EZKONGABEA  DIBORTZIATUA  IRABAZPIDEZKOA  

    ALARGUNA  
BIKOTE 

EGONKORRA 
 ONDASUNEN BANANTZEA  

 

B) FAMILIA UNITATEA 

Ezkontidearen eta/edo bikote egonkorreko kidearen datuak: 

Identifikazioa: 
NAN 

zk.: 

IFK 

zk.: 

Pasaportearen 

zk.: 

Egoitza-txartelaren 

zk.: 

Nortasun 
agiririk gabe 

 

Izena:  Lehen deitura: Bigarren deitura: Telefonoa: 

Helbidea: Zk.: Solairua: PK: 

Udalerria: Probintzia: Herrialdea: Lanbidea: 

 

Seme-alabak:    

Izena Lehen deitura Bigarren deitura Jaioteguna 

    

    

    

    

    

    

 Beltzez dauden laukitxoak interesdunak berak bete behar ditu 

 Gorriz dauden laukitxoak abokatuen elkargoak bete behar ditu 



 

2.- Interesdunaren datu ekonomikoak: 

Urteko diru-sarrera 
gordinak: 

€  Bestelako sarrerak eta ondasunak: 

 Ondasun higiezinak 

 Ondasun higigarriak 

 Bestelakoak (ibilgailuak, akzioen 
dibidenduak) 

 Errentamendutik datozen errentak 

2.1 – Beste prestazio ekonomiko batzuk: 

Interesduna Urteko zenbateko 
gordina 

Ezkontidea edo bikote 
egonkorreko kidea 

Urteko zenbateko 
gordina 

2.1.1 Langabezia        

2.1.2. Erretiroa        

2.1.3. Ezintasuna        

2.1.4. Besterik        

 

BESTE OHAR BATZUK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- Beste datu jakingarri batzuk: 

 Izendapen judiziala 

 Beste batzuk 

4.- Defendatu nahi den asmoa: (1) 
 

 Tramitazioan 

 Apelazioa 

 Epaiaren 
betearazpena 

 Hasi gabe 

 

Izendatutako letradua:    

 
 
       

Prokuradorea behar du: BAI   EZ   

 

Arloa:  Organo mota: (2)  

 Zibila    

 Familia  
Prozedura: Prozedura zk.: 

 Administrazioarekikoa 
 

 Atzerritartasuna 
   

 Zigor arloa 
   

 Lan arloa 
   

 ELZ (Emakumeari laguntzeko 
zerbitzua) 

   

 Espetxe zaintza 
   

 
5.- Aurkakoa: 

 Gobernu ordezkaritza (atzerritartasun espedienteak) 

 Justizia Auzitegi Nagusiko Fiskaltza Nagusia 

 Pertsona fisiko edo juridikoa 
 

Izena: Lehen deitura: Bigarren deitura: 

Helbidea: Zk.: Solairua: PK: Herria: 

Identifikazioa NAN 

zk.: 

IFK 

zk.: 

Pasaportearen 

zk.: 

Egoitza-txartelaren 

zk.: 

Identifikaziorik 
gabe 

 

 

AITORTZEN DUT BADAKIDALA: 

Eskabide honek ez duela berez eteten prozesuaren bilakaera, eta organo judizialari zuzenean 

eskatu beharko niokeela eten nahiko banu igarotzen ari den epe bat horrek eragin liezadakeen 
defentsa-gabezia edo tramite-preklusioa saihestearren. 

Nire datu pertsonalak fitxategi automatizatu batean sartuko direla, eskubidearen aitorpenaren 
prozesuan erabiltzeko, eta informazio hori Doako Laguntza Juridikoaren Batzordearen esku 
geldituko dela. 

Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeak ezesten badu nire asmoa, ordaindu beharko 
ditudala behin-behinekoz izendatu diren profesionalen esku-hartzeari dagozkion lansari eta 
eskubide ekonomikoak, halakorik baldin badago. 

Datu garrantzitsuren bat isilduz gero, edo datu oker edo faltsuren bat emanez gero, 
eskubidearen aitorpena errebokatuko dela eta jasotako prestazioak ordaindu beharko ditudala, eta 
horrekin ez direla beste mailaren batean izan daitezkeen erantzukizunak saihestuko. 

............................... (e)n, 20 ..... (e)ko  .................... aren  ......... (e)(a)n  

Interesdunaren sinadura 

                                                
(1) Defendatu nahi den asmoaren edukia 
(2) Epaitegia, hasitako espedienteetan, eta Dekanotza, lehen auzialdian hasi gabeetan 



 

6- Eransten den dokumentazioa: 

 Nortasun agiri nazionalaren edo pasaportearen fotokopia 
  

 Egoitza-txartelaren fotokopia, atzerritarra izanez gero 
  

 PFEZren eta Ondarearen aitorpenaren likidazioaren ziurtagiria, edo Sozietateen gaineko zergarena 
  

 Onura publikoaren deklarazioaren fotokopia edo Fundazioen erregistroan inskribatu izanarena, 
pertsona juridikoen kasuan  

  

 Pertsona juridikoen ziurtagiria 
  

 Kanpoko zeinuen ziurtagiria, bizilekua kokatua dagoen herriko udalak emana 
  

 
Familia-liburuaren fotokopia / Banantzeko edo dibortziatzeko epaia / Bikoteen erregistroko 
inskripzioa 

  

 Erroldatze-agiria 
  

 INEMen ziurtagiria, langabezia-denborari eta jasotzen ari diren prestazioei buruzkoa 
  

 Ohiko etxebizitzaren errentamendu-kontratuaren fotokopia edo hileroko ordainagiriaren kopia 
  

 
Lurralde Aberastasunaren Zerbitzuaren ziurtagiria, dagokionak NFKn dituen ondasun higiezinen 
jabetza-tituluei buruzkoa 

  

 
Dagokionak Nafarroako Foru Komunitatetik kanpo dituen ondasun higiezinen jabetza-tituluen 
fotokopia 

  

 Baloreen ziurtagiria: akzioak, inbertsio-funtsak, pentsio-funtsak, etab. 
  

 Azken 2 urteetako lan-bizitza eta kotizazio-oinarriak 
  

 Bestelakoak:                                                                                                                                                                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
GARRANTZITSUA 

 
EZ DA DOAKO JUSTIZIARAKO ESKABIDERIK TRAMITATUKO 

BEHAR BEZALA BETERIK EZ BADAGO 

ETA DAGOZKION AGIRIAK ERANTSIRIK EZ BADITU 

Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoarekin eta hura 
garatzen duten arauekin bat, eskatzaileari ohartarazten zaio badagoela fitxategi 
automatizatu bat, zeinaren egitura eta helburuak abenduaren 26ko 406/2001 Foru 
Aginduan ezarrita baitaude (2002ko 15. NAO, otsailaren 4koa). Fitxategi horretako 
informazioa erabiliko da aurkezten diren espediente eta eskabideen jarraipena egiteko. 
Halaber, eskatzaileari jakinarazten zaio informazioko datuak eskuratu, zuzendu eta 
ezabatzeko eskubidea erabil dezakeela Nafarroako Gobernuaren edozein erregistrotan, 

halaxe xedaturik baitago aipatutako foru aginduko 1.g) atalean. 
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