ZIGORRA
Nik, ………………...................….......……………………...............……….....……. jaunak/andreak, (NAN/ AIZ/
Pasaporte/ ………. zenbakia: ……… ...........…...........…………..), nire izenean eta eskubidean
(...................………………………………………………...........................................
jaun/andrea
(NAN,
AIZ/Pasaporte ………. zenbakia: ........................,) ordezkatuz (ordezkaritza hori egiaztatzen dut honi erantsita
doan agiriaren bidez), .… urteko adiskidetzaileak , ……….....…….......................... lanbide kategorikoak, eta
hilean ....................................... euro gordineko soldata dudanak, aparteko ordainsarien hainbanaketa barne
(jakinarazpenetarako
helbidea:
herria
.................................................…….,
kalea....................................…………………….....……………..........., zenb. ......., P.Kod. ....……………....... eta
tel. ……………………). Lurralde Ordezkaritza honetan agertu eta honakoa ADIERAZTEN dut orri honen bidez:
ADISKIDETZEKO EKITALDI bat egin nahi dudala bide jurisdikzionalera jo aurretik, ZEHAPEN bati buruz, 1
.............................................................................................................
(r)en
aurka
(helbidea:
herria.................................., kalea..……….............................................…………………………………...
..………….……….........
zenbakia.......
P.
Kod.
.............,
IFK
zenb.
………………………)
................................... arloan jarduten duena (lantokia: ………......…..….., langile kopurua: ……… ; lantokian
lanean hasitako data: …………/..…/…..).
…………..…………….… egunean, demandatuak (ahozko/idatzizko…………..) jakinarazpen baten bidez,
honako
zigorra
jarri
zidala:
(jarritako
zigorra
adierazi) 2
……………………………..……………………………………………
………………………………………………………………… …………….. .., eta gertakarien egiletzat hartu zuen.
Gertakari horiek huts egite arin/larri/oso (ezabatu ez dagokiona) larri gisa hartzen direla, eta honakoak direla:
(adierazi zein ekintza leporatzen den eta zein datatakoak diren: ………………………………………………………
………….............................................................................................................................................................. .
Langileen ordezkari edo delegatu sindikala bai/ez (ezabatu ez dagokiona) nintzela zigorra ezarri zen datan
edo horren aurreko urtean, eta huts egite larri/oso larri (ezbatu ez dagokiona) batengatik zigortu nautela eta,
horretarako, Langileen Estatutuko 68.a) artikuluan 3 aurreikusitako espedientea abiarazi dela/ez dela abiarazi
(ezabatu ez dagokiona).
Sindikatu batean afiliatuta nengoela/ez nengoela (ezabatu ez dagokiona), eta huts egite larri/oso larri
(ezabatu ez dagokiona) batengatik zigortua izan nintzela, eta zigorra delegatu sindikalak entzun
ondoren/entzun gabe (ezabatu ez dagokiona) ezarria izan dela 4 .
Orri honen xedea zera da: demandatuak onartzea ezarritako zehapena ezdeusa, edo subsidiaroki
bideagabea dela, eta horregatik, guztiz errebokatzearekin eta ondorio guztietarako inoiz ezarri gabetzat
hartzearekin ados dagoela.
Horren ondorioz,
HONAKOA ESKATZEN DIOT LURRALDE ORDEZKARITZARI: demanda-idazki hau, dagozkion kopiekin
(eskatzaile bakoitzeko bat gehi bi kopia aurkeztu behar dira) aurkeztutzat hartuta, berau onar dezala,
aipatutako aurrekariei buruzko adiskidetze-ekitaldia egin dezala, alderdiei agertzeko deialdia egin diezaiela
horretarako zehazten diren egun eta orduetan, eta dagozkion egiaztagiriak eman ditzala.
………………………, ….. …….(e)ko, ……………aren, …..a

ESKATZAILEA,
…………………….KO LURRALDE ORDEZKARITZA (ADISKIDETZEEN ATALA).
1

Demandatua pertsona juridikoa bada, horren izen soziala aipatu behar da. Ondasunak eta taldeak badira, antolatzaileak,
zuzendariak edo kudatzaileak identifikatu behar dira, eta sozietate zibilak bidira, bazkideak identifikatu behar dira.
2
Zigorra zehaztu (kargu-hartzea, enplegu eta soldatarik gabe uztea…). Zigorra enplegu eta soldatarik gabe uztea bada, aipatu,
baita ere, horiek zein datatan bete behar diren.
3
Demanda LARRI EDO OSO LARRITZAT JOTZEN DEN ZIGOR bati buruzkoa den ETA DEMANDATZAILEAK LANGILEEN
ORDEZKARITZA KARGUA DUEN bakarrik argitu. Bestela, ezabatu paragrafoa osoa.
4
Demanda LARRI EDO SOS LARRITZAT JOTZEN DEN ZIGOR bati buruzkoa den eta DEMANDATZAILEAK LANGILEEN
ORDEZKARITZA KARGURI EZ DUELA BAINA SINDIKATUREN BATEAN AFILIATUTA DAGOEN. Bestela, ezabatu paragrafo
osoa.
Zerbitzurik onena emate aldera, jakinarazten dizugu zuk emandako datuak 61 zenbakiko datu pertsonaleko fitxategian
(ADISKIDETZEAK) sartuko ditugula; fitxategi horren titularra Saila (Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza) da , eta APDn
erregistratuta dago 1981270015 kodearekin, betiere Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoaren eta berori garatzen duten arau
anitzen baitan.
Nahi izanez gero, baduzu aukera datuak eskuratzeko, zuzentzeko edo deuseztatzeko eskubideaz baliatzeko, ondoren azaltzen den
zuzendaritzara idatzirik: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Saileko Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza. Donostia
kalea, 1.01010 Gasteiz. Erref.: Datuen babesa.

