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Eskabidea
 
GORA JOTZEKO ERREKURTSOA
(*) nahitaezko eremuak
Datu pertsonalak
Titularra
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Gertakariak eta arrazoiak
Ez nago ados ebazpenarekin, eta hori dela eta, gora jotzeko errekurtsoa aurkezten dut
Adierazten dut
Errekurtsoa aurkezteko arrazoiak
Eskaera
Hau eskatzen dut:
Beste ebazpen bat ematea, jakinarazi didaten ebazpen deuseza edo deuseztagarria dela deklaratzeko
●
Aurkeztutzat jotzea jakinarazi didaten ebazpenaren kontrako gora jotzeko errekurtsoa
●
Idazki hau onartzea
●
Eransten dudan dokumentazioa
Dokumentuaren izena
(Data)
(Lekua)
(Titularraren edo ordezkariaren sinadura)
Eskatzailea
Eskabidea osatzeko argibideak
Oharra: Erakundeak ordezkari baten bidez aritzen dira beti.
Sina ezazu eskabidea
●
Datu pertsonalak atalean, bete itzazu ordezkatzen duzun pertsonari dagozkion datuak. Titularra atalean, eta zureak Ordezkaria atalean.
●
Beste pertsona baten ordezkari badiharduzu:
Sina ezazu eskabidea
●
Datu personalak atalean, bete itzazu titularrari dagozkion datuak.
●
Zure izenean ari bazara:
Gorako errekurtsoari buruzko Informazioa
Informazio gehiago, hemen: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea (VII. titulua egintzak administrazio-bidetik berrikustea)
Berrikusteko errekurtso berezia, salbuespenez.
●
Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, bide judizialean
●
Zer errekurtso jar dezakezu gero?
Errekurtsoa ezetsitzat joko da, egintza espresu bat errekurritu baduzu
●
Errekurtsoa baietsitzat joko da presuntziozko egintza bat errekurritu baduzu
●
Epe horretan ez bazaizu ebazpena jakinaratzen
3 hilabete
●
Zer epe dauka administrazioa ebazteko
Noiznahi administrazioaren isiltasunak ondorioak izan eta biharamunetik hasita, presuntziozko egintza bat errekurritzen baduzu.
●
Hilabete,  egintza espresu bat errekurritzen baduzu.
●
 Zer epe daukazu errekurtsoa jartzeko?
Errekurritutako egintza eman duen organoari edo horri buruzko ebazpena eman behar duenari.
●
 Zer organori jartzen zaio?
Ebazpenak eta izapide-egintzak, zuzenean zein zeharka gaiaren mamiaz erabakitzen dutenak, prozedura aurrera egin ezinik uzten dutenak edo defentsa-gabezia zein bidezko interesan kalte konponezina sortzen dutenak.
●
●
Administrazio-bideari bukaera ematen ez dioten egintzen aurka
 Zer egintzaren aurka jartzen da?
Gora jotzeko errekurtsoa administrazio-errekurtsoa da eta, administrazio-organo bati  hierarkikoki haren mende dagoen beste organo batek emandako egintza berrikusteko eta zuzentzeko eskatzeko erabiltzen da.
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