
Förbud som
begärs Besöksförbud avseende gemensam bostadBesöksförbud

Tingsrätten där besöksförbudet behandlas
fyller i bredvidstående fält. ->
Övriga fält fylls i av den sökande/den som upprättar ansökan.

BEGÄRAN OM BESÖKSFÖRBUD

Ankomstdag Ärendenummer

Den som ansö-
ker om förbud

Namn / Tjänsteställning och namn

Den som
förbudet
avses gälla

SLÄKTNMAN och förnamn Personbeteckning

Adress

Den (de)
som förbu-
det avses
skydda

SLÄKTNAMN och förnamn

FÖRBUDETS INNEBÖRD OCH MOTIVERING TILL FÖRBUDET

Omfattningen
av det be-
begärda för-
budet

Normalt besöksförbud (Den som meddelats förbud får inte träffa den som förbudet avses skydda eller på annat sätt
kontakta denna eller göra försök därtill. Den som meddelats besöksförbud avseende gemensam bostad skall avlägsna sig
från den gemensamma bostaden, och får inte återvända till den.)

Utvidgat besöksförbud (Utöver vad som bestäms i ett normalt besöksförbud får den som meddelats förbud inte uppehålla
sig i närheten av den stadigvarande bostaden, fritidsbostaden, arbetsplatsen eller ett med dessa jämförbart särskilt fast-
ställt ställe där den person brukar vistas som förbudet avses skydda). I punkten "Närmare bestämmelser om det utvidgade
besöksförbudet" anges vilken plats eller vilket område samt vilka tidpunkter de närmare bestämmelserna önskas gälla.

Motivering Redogörelse för arten av och frekvensen hos de händelser, trakasserier eller hot om brott som lett till aff begäran framställs samt den sökandens uppfattning
om ev. fortsatta trakasserier eller hot om brott i framtiden. Om utvidgat besöksförbud begärs, även motivering till begäran.

Fotsätter på
tilläggsbladet

OIKEUSMINISTERIÖ
Anvisningar av detta slag stängs via lådan i övre hörnet. Öppna anvisningen genom att dubbelklicka på anvisningsikonen. Ikonen matas inte ut på handlingen om det inte finns ett kryss i rutan ”Annotations” i punkten ”Print Range” på utskriftsmenyn. Använd helst tabulatortangenten för att gå vidare till nästa ifyllnadsfält (du kan också flytta dig mellan fälten genom att flytta markören med hjälp av musen); till det föregående fältet kommer du med tangentkombinationen alt-tab. För att få ett kryss i den ruta du valt trycker du på Enter eller knapp 1 på musen. För att få bort krysset går du till rutan och trycker på musknap- pen. I ett fält med flera rader används Enter för radbyte. Innan du flyttar dig till nästa ifyllnadsfält kan du godkänna en text/ett kryss som du skrivit i ett tidigare ifyllnadsfält (=ändring av fältet) genom att trycka på Enter på högra sidan av tangentbordet bredvid siffertangenterna. Skriv inte mera text i ett fält än vad som syns på en gång. Använd blankettens egen tangent när blanketten är klar och du vill mata ut den. Blanketten kan tömmas med hjälp av knappen ”Töm blanketten”. 



Tilläggsbe-
stämmelser
till besöks-
förbudet av-
seende ge-
mensam
bostad

Sökandens förslag till hur den som förbudet gäller kan få tillgång till nödvändiga personliga tillhörigheter
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Den bostad som den som förbudet avses gälla skall avlägsna sig från

Tillåggsbe-
stämmelser
till det ut-
vidgade be-
söksförbudet

Det utvidgade besöksförbudet önskas gälla vistelse på angivet område och vid angivna tidpunkter i närheten av nedan-
nämnda platse däe den person som skall skyddas brukar vistas.

Platsen som förbudet avset pch adressen till den, gränserna för det förbjudna området och tidpunkterna då förbudet skall gälla

Begränsnin-
gar i och
undantag
från förbudet

T.ex. redogörelse för förutsägbara sakliga och nödvändiga kontakter (t.ex. förslag till hur kontakterna med gemensamma barn skall ordnas), som inte berörs av
förbudet
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Skriftliga
bevis

Förteckning över bevis (t.ex. läkarintyg, polisundersökningsprotokoll) och kort redogörelse för vad som skall styrkas med varje bevis

Vittnen Vittnets namn och kort redogörelse för vad som skall styrkas genom att höra vittnet
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*Besöksförbud kan meddelas för högst ett år åt gången och besöksförbud avseende
gemesam bostad öfr högst tr månader åt gången. Förbudet kan på begäran förlängas.

Förbudets
giltighets-
tid

Besöksförbud
begärs för år.*

Tillfälligt
förbud

Jag anhåller om att ovannämnda besöksförbud meddelas tillfälligt innan ärendet avgörs slutgiltigt.
Motivering till ett tillfälligt förbud

Övriga
yrkanden**

Tilläggsupp-
gifter

Ärendet har undersökts av polisen.
Bilagor

Datum och
underskrift

Ansökan upprättad av (namn, yrke, boningsort)

**Parterna svarar själva för kostnaderna för behandlingen av ärendet. Om vägande skäl föreligger kan den som har del i saken emellertid av domstolen iläggas att helt eller delvis
betala motpartens skäliga rättegångskostnader.

Underskrift av den sökande eller den som upprättat ansökan

Datum (tid och plats)

T.ex. omständigheter som påverkar hörandet av parterna (varför ärendet inte tål uppskov, den som förbudet avses gälla inte påträffas o.dyl.)

OIKEUSMINISTERIÖ
Parterna svara själva för kostnaderna för behandlingen av ärendet. Om vägande skäl föreligger kan den som har del i saken emellertid av domstolen iläggas att helt eller delvis betala motpartens skäliga rättegångskostnader.

OIKEUSMINISTERIÖ
Skriv under blanketten efter utskrift
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