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A) ARBITRAJEA
1.- Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren arbitrajepean jartzeko klausula, Kooperatiben Estatutu Sozialetan
sartu beharrekoa
2.- Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren arbitrajepean jartzeko klausula, Kooperatiben arteko kontratuetan
sartu beharrekoa
3.- Arbitraje-eskabidea.
3.a) Prozedura arrunta.
3.b) Prozedura laburtua.
4.- Eskabidea zuzentzea.
5.- Eskatzailearen kontrako aldeak arbitrajea onartzea.
6.- Demanda-idazkia.
7.- Demandari erantzuteko idazkia.
8.- Kautelazko neurriak eskatzeko idazkia.
9.- Ondorioen idazkia.
10.- Auzi-jartzaileak etsi eta amore emateko idazkia.
11.- Salatuak amore emateko idazkia.
12.- Eztabaida guztiz edo partzialki amaiarazteko aldeen akordioari buruzko idazkia.

B) ADISKIDETZEA
13.- Adiskidetze-eskabidea
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C) ARBITRAJEA
1.- Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren arbitrajepean jartzeko klausula, Kooperatiben Estatutu Sozialetan
sartu beharrekoa
Jarduera kooperatibizatuaren esparruan, Kooperatibaren eta bazkideen artean edo Kooperatibako bazkideen
artean sortzen diren auzi-gaiak, baita likidazio-aldian ere,
eta zuzenbidearen arabera inter pares aske erabakitzeko gaiei buruzkoak direnean, EUSKADIKO KOOPERATIBEN
GOREN KONTSEILUAREN KOOPERATIBEN ARBITRAJEKO
EUSKAL ZERBITZUAREN arbitrajepean1 jarriko dira nahitaez,
euskal kooperatiben gatazkak ebazteko prozeduren
Araudiaren arabera (Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 34. zka., 2012ko otsailaren 16koa), eta alde edo
parteak berariaz konprometitzen dira arbitraje horretatik
sortzen den laudoari men egitera.
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2.- Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren arbitrajepean jartzeko klausula, Kooperatiben arteko kontratuetan sartu beharrekoa
Kontratu honen ondorioz sortzen diren auzi-gaiak, adiskidetze-bideak agortu ondoren, Euskadiko Kooperatiben
Goren Kontseiluaren Kooperatiben Arbitrajeko Euskal Zerbitzuaren arbitrajepean2 jarriko dira, betiere organo hau
eskudun bada gai horiek ebazteko, eta alde edo parteak
berariaz konprometitzen dira arbitraje horretatik sortzen
den laudoari men egitera.

1 Gogoratu arbitrajea zuzenbidez edo ekitatez ebatzi daitekeela, baina arbitrajepean
jartzeko klausulan ez bada berariaz bata edo bestea aukeratzen, arbitrajea zuzenbidez
ebatziko da.
2 Ikus aurreko orrialde-barreneko oharra.

3.- Arbitraje-eskabidea
3.a) Prozedura arrunta.
KOOPERATIBEN ARBITRAJEKO EUSKAL ZERBITZUARI
…… (eskatzailea)…… jaunak/andreak, helbidea …… (kalea, zenbakia, posta-kodea, hiria, telefonoa)..... eta NAN/DNI-zka. …… dituenak.
(ordezkaritza abokatu batek daukanean, ahalordetze-agiriaren kopia erantsi
behar da, baita abokatuaren lanbide-helbidea jarri ere jakinarazpenak bidaltzeko)
AZALTZEN DU:
LEHENA.- …… jna./andrea…… kooperatibako bazkide dela, eta kooperatibaren helbide soziala…… (kalea, zenbakia, posta-kodea, hiria, telefonoa)…… dela.
(eskabidea kooperatiba batetik datorrenean, edo bi kooperatibaren arteoa denean, alde uztia identifi atu be ar dira ar i eta arbi)
BIGARRENA.- Kooperatibaren Estatutuetan (edo Barne Araudian edo auzitan dauden aldeen artean formalizaturiko kontratuan) –atxikita doa horien
kopia– honako klausula hau agertzen dela: ……
HIRUGARRENA.- Aipaturiko aldeen arteko harremanen ondorioz, honako
desadostasun hau sortu dela:
(hemen eztabaidan dagoen eta arbitrajepean jartzen den gaiaren deskribapen laburra egin behar da; eta ez da nahastu behar alegazio-fasearekin)
LAUGARRENA.- Aurreko puntuan azaldutakoari buruz……
(hemen eskatzailearen uzi edo pretentsioak azaldu behar dira zenbatekoa
adieraziz, hori zehaztuta baldin badago)
Eta horregatik guztiagatik,
ESKATZEN DU
Idazki hau onartzea (hala badagokio) erantsitako dokumentuekin batera
eta, beharrezkoak eta egokiak diren izapideak egin ondoren, Kooperatiben Arbitrajeko Euskal Zerbitzuak onar dezala arbitraje-eskabide hau, ……
(eskatzaileak)…… (kontrako aldearen)…… aurka formulatua, kudeatu eta
administratzea, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren euskal kooperatiben gatazkak ebazteko prozedurei buruzko Araudiaren arabera.
…… (herria)…… (e)an, 201…… e)ko …… aren …… ean
Izpta.: ……
(Eskatzailea)
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3.b) Prozedura laburtua (arbitraje- eta demanda-eskabidea).
KOOPERATIBEN ARBITRAJEKO EUSKAL ZERBITZUARI
…… (eskatzailea)…… jaunak/andreak, helbidea …… (kalea, zenbakia, posta-kodea, hiria, telefonoa)…….. eta NAN/DNI-zka. …… dituenak.
(ordezkaritza abokatu batek daukanean, ahalordetze-agiriaren kopia erantsi
behar da, baita abokatuaren lanbide-helbidea jarri ere jakinarazpenak bidaltzeko)
Idazki honen bidez ARBITRAJE-DEMANDA formulatzen dut ……… (salatuaren
DATU GUZTIAK)…… ren aurka, honako egitate hauetan oinarrituta:
EGITATEAK:
LEHENENGOA:……
BIGARRENA:……
(alde bakoitzak ongi deritzon ataletan deskribatuko dira, beharrezko dokumentazioa eranskin gisa atxikita).
Egitate horiei aplikagarri zaizkie ondorengo
ZUZENBIDE-OINARRIAK:
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LEHENENGOA: ……
BIGARRENA:…… (Lehenik eta era koerlatiboan uzi edo pretentsioetako
lehenengoari dagozkionak jarriko ditugu, ondoren bigarrenari dagozkionak,
eta abar)
Alegazio horiek ondorengo frog(et)an oinarrituta egiaztatzea espero dut:
FROGAK
Hemen proposatu eta eskatzen ditudanak.
(zerrenda hau aldeetako bakoitzaren erabakia da)
1.

ARBITRAJEAN DAUDEN ALDEEN GALDEKETA: erabaki-indarrik gabea,
auzi-jartzaile hauena ……, hurrenkera honetan, bere garaian aurkeztuko
diren posizio-agiri edo pleguei dagokienez.

2.

TESTIGANTZAZKOA: ondoren adierazitako lekukoei galdeketa egitea honako gai hauei buruz:
a. ……
b. ……
c. ……

3.

DOKUMENTUZKOA:
a. Alegazio-idazki eta froga-proposamen honi atxikitako agiri edo
dokumentuak batzea
b. Auzi-jartzaileei erakustea, arbitroa bertan dela:
i. ……
ii. ……

c. Ofizio adeitsua…… ri, dagokion pertsonak ziurta dezan ……
4.

BEGIZ IKUSKATZEA arbitroak: ……
(ohartarazten da komenigarri iruditzen zaien edozein frogabide proposatu ahal izango dutela aldeek)

5.

ADITU BIDEZKOA: honetan datzana ……
ARBITRAJEPEAN JARTZEARI BURUZ

Kooperatibako Estatutu Sozialen zehazki esanda, …. artikuluaren arabera
(eta ondoan doa horren kopia), Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak
arbitraje bidez esku hartuko du kooperatibaren eta bere bazkideen artean
sortzen diren desadostasunetan, bi aldeak horretara behartuta geratuko direlarik aipaturiko Estatutuen arabera.
(aski da konpromiso-klausula jasotzen duen artikuluaren kopia, eta ez da
behar Estatutu osoena)
PROZEDURAREN IZAPIDETZEAZ
Euskal kooperatibetan gatazkak ebazteko prozedurei buruzko Araudian 17.Bi
eta 57. artikuluetan ezarritakoaren arabera (EHAA, 34. zka., 2012ko otsailaren
16koa), arbitrajea zuzenbidez ebatzi behar da1 eta prozedura laburtu gisa
izapidetu behar da.
Hori guztia kontuan izanda, honako uziak ezartzen dira:
UZI EDO PRETENTSIOAK
LEHENENGOA: ……
BIGARRENA: ……
(alde bakoitzak nahi beste ataletan deskribatuko dira)
Azaldutako guztiagatik zera
ESKATZEN DIOT Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren Kooperatiben
Arbitrajeko Euskal Zerbitzuari: aurkezturiko idazki hau onar dezala eta,
beraren arabera, ARBITRAJE-DEMANDA jarritzat har dezala goian aipaturiko
uzi edo pretentsioekin, arbitroa izendatu eta bideratu dadila espedientea
Euskal kooperatibetan gatazkak ebazteko prozedurei buruzko Araudiaren
arabera.
Hori guztia alegatu, proposatu eta erregutzen da,…… (herria)…… (e)n,
201…… (e)ko …… aren …… (e)an.
Izpta.: ……
(Auzi-jartzailea)

1 Konpromiso-klausulan horrela ezarrita badago, arbitrajea ekitatez ere ebatzi ahal izango da.
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4.- Eskabidea zuzentzea.
KOOPERATIBEN ARBITRAJEKO EUSKAL ZERBITZUARI
…… (eskatzailea)…… jaunak/andreak, helbidea …… (kalea, zenbakia, posta-kodea, hiria, telefonoa) eta NAN/DNI-zka.…… dituenak.
(ordezkaritza abokatu batek daukanean, ahalordetze-agiriaren kopia erantsi
behar da, baita abokatuaren lanbide-helbidea jarri ere jakinarazpenak bidaltzeko)
AZALTZEN DU:
LEHENA.- …… (data)…… (e)an arbitrajea eskatu ziola Kooperatiben Arbitrajeko Euskal Zerbitzuari.
(eskabidea kooperatibatik badator, edo bi kooperatibaren artekoa bada,
ar i eta arbi identifi atu be ar dira alde edo parte uztia )
BIGARRENA.- ………(data)…………(e)an aipaturiko Zerbitzuak, bere idazkariaren bidez, alde honi jakinarazpena bidali ziola hartu ondorengo hamar
egun naturaleko epean eskabidea zuzendu zezan, behar bezala izapidetu
ahal izateko.
HIRUGARRENA.- Aurreko puntuan azaldutakoari dagokionez, bere garaian
formulaturiko eskabidea handitu egin nahi da, eta, ondorioz, agerturiko eta
jakinarazitako omisioak (edo akatsak) zuzendu.
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Honela, ……
(puntu honetan bete ez diren betebeharrak zuzenduko dira, edo era ez-osoan
edo nahasian aurkeztu diren adierazpenak argituko dira)
Horregatik guztiagatik zera
ESKATZEN DU
Idazki hau onartzea, (hala badagokio) ondoan doazen agiriekin batera, eta,
beharrezkoak eta egokiak diren izapideak egin ondoren, Kooperatiben Arbitrajeko Euskal Zerbitzuak onar dezala bere garaian…… (eskatzaileak)……
(kontrako aldearen)…… aurka aurkezturiko eskabidearen zuzenketa, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluak euskal kooperatiben gatazkak ebazteko prozedurei buruz duen Araudiaren arabera.
…… (herria)…… (e)n, 201…… (e)ko…… aren…… (e)an.
Izpta.: ……
(Eskatzailea)

5.- Eskatzailearen kontrako aldeak arbitrajea onartzea.
KOOPERATIBEN ARBITRAJEKO EUSKAL ZERBITZUARI
Kooperatiben Arbitrajeko Euskal Zerbitzuko idazkariaren bitartez jakinarazi
delarik…… (alde eskatzaileak)…… (kontrako aldearen)…… aurka formulaturiko arbitraje-eskabidea, jakinarazpena jaso ondoren emandako hamar
egun naturaleko epearen barruan, horren berariazko onarpena adierazten
dugu, era berean geure burua behartzen dugularik arbitraje horretatik ateratzen den Laudoari men egitera.
(arbitrajea onartzen duena pertsona juridikoa baldin bada, sinatzaileak bere
ordezkaritza eta horretara pertsona juridikoa behartzeko gaitasuna erakutsi
beharko ditu, hori egiaztatzen duen dokumentazioa erantsiz)
Eta hau guztia dagozkion ondorioetarako jakinarazten da, …… (herria)……
(e)n, 201....(e)ko …… .aren…… (e)an.
Izpta.: ……
(Eskatzailearen kontrako aldea)
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6.- Demanda-idazkia.
KOOPERATIBEN ARBITRAJEKO EUSKAL ZERBITZUARI
ARB. ESP.-…… /20……
…… (arbitrajearen eskatzaileak)……, Euskadiko Kooperatiben Goren
Kontseiluaren Kooperatiben Arbitrajeko Euskal Zerbitzuan bideratzen ari den
ARB-...../…. arbitraje-prozeduran egiaztaturik dudanaren arabera, agertu
eta Zuzenbidean bidezkoen den moduan zera DIOT:
Arbitroak dei egin didalarik, honen bidez, ALEGAZIO-IDAZKIA formulatzen dudala eta FROGA hauek egitea proposatzen dudala.
ALEGAZIOAK
EGITATEENAK:
LEHENENGOA: ……
BIGARRENA: ……
(alde bakoitzak nahi beste ataletan deskribatuko dira).
ZUZENBIDE-OINARRIENAK:
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(Lehenik eta era koerlatiboan uzi edo pretentsioetako lehenengoari dagozkionak jarriko ditugu, ondoren bigarrenari dagozkionak, eta abar)
LEHENENGOA: ……
BIGARRENA: ……
Alegazio horiek ondorengo frog(ar)en arabera egiaztatzea espero dut:
FROGAK
Hemen proposatu eta eskatzen ditudanak.
(zerrenda hau aldeetako bakoitzaren erabakia da)
6.

ARBITRAJEAN DAUDEN ALDEEN GALDEKETA: erabaki-indarrik gabea,
auzi-jartzaile hauena ……………….., hurrenkera honetan, bere garaian
aurkeztuko diren posizio-agiri edo pleguei dagokienez.

7.

TESTIGANTZAZKOA: ondoren adierazitako lekukoei galdeketa egitea honako gai hauei buruz:
a. ………
b. ………
c. ………

8.

DOKUMENTUZKOA:
a. Alegazio-idazki eta froga-proposamen honi atxikitako agiri edo
dokumentuak batzea

b. Auzi-jartzaileei erakustea, arbitroa bertan dela:
i. ………
ii. ………
c. Ofizio adeitsua …… ri, dagokion pertsonak ziurta dezan ……
9.

BEGIZ IKUSKATZEA arbitroak: ……
(ohartarazten da aldeek komenigarri iruditzen zaien edozein frogabide
proposatu ahal izango dutela)

10. ADITU BIDEZKOA: honetan datzana……
Horren guztiaren arabera, ondorengo uzi edo pretentsioak finkatzen
dira,
Hori guztia kontuan izanda, honako uzi edo pretentsioak finkatzen dira:
UZIAK
LEHENENGOA: ……
BIGARRENA: ……
(alde bakoitzak nahi beste ataletan deskribatuko dira)
Azaldutako guztiagatik zera
ESKATZEN DIOT Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren Kooperatiben
Arbitrajeko Euskal Zerbitzuari: aurkezturiko idazki hau onar dezala eta, beraren arabera, eskatutzat eman dezala goian aipaturiko uzi edo pretentsio
etan finkaturikoa.
Hori guztia alegatu, proposatu eta erregutzen da, …… (herria)…… e)n,
201…… (e)ko …… aren…… (e)an.
Izpta.: ……
(Auzi-jartzailea)
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7.- Demandari erantzuteko idazkia.
KOOPERATIBEN ARBITRAJEKO EUSKAL ZERBITZUARI
ARB. ESP.- …… /20……
……,arbitraje-prozeduran salatuak,……Euskadiko Kooperatiben Goren
Kontseiluaren Kooperatiben Arbitrajeko Euskal Zerbitzuan bideratzen ari den
ARB-…… /… arbitraje-prozeduran egiaztaturik dudanaren arabera, agertu
eta Zuzenbidean bidezkoen den moduan zera DIOT:
Arbitroak demandari erantzuteko deitu didalarik, honen bidez, ALEGAZIO-IDAZKIA formulatzen dudala auzi-jartzailearen eskariei aurka egiteko ondorengo egitate eta legezko oinarrien arabera, FROGA hauek egitea proposatzen dudalarik.
ALEGAZIOAK
EGITATEENAK:
LEHENENGOA: ……
BIGARRENA: ……
(alde bakoitzak nahi beste ataletan deskribatuko dira).

14

ZUZENBIDE-OINARRIENAK:
(Lehenik eta era koerlatiboan uzi edo pretentsioetako lehenengoari dagozkionak jarriko ditugu, ondoren bigarrenari dagozkionak, eta abar)
LEHENENGOA: ……
BIGARRENA: ……
Alegazio horiek ondorengo frog(ar)en arabera egiaztatzea espero dut :
FROGAK
Hemen proposatu eta eskatzen ditudanak.
(zerrenda hau aldeetako bakoitzaren erabakia da)
11. ARBITRAJEAN DAUDEN ALDEEN GALDEKETA: erabaki-indarrik gabea,
auzi-jartzaile hauena……, hurrenkera honetan, bere garaian aurkeztuko
diren posizio-agiri edo pleguei dagokienez.
12. TESTIGANTZAZKOA: ondoren adierazitako lekukoei galdeketa egitea honako gai hauei buruz:
a. …….
b. …….
c. ……

13. DOKUMENTUZKOA:
a. Alegazio-idazki eta froga-proposamen honi atxikitako agiri edo
dokumentuak batzea
b. Auzi-jartzaileei erakustea, arbitroa bertan dela:
i. ……
ii. ……
c. Ofizio adeitsua…… ri, dagokion pertsonak ziurta dezan ……
14. BEGIZ IKUSKATZEA arbitroak: ……
(ohartarazten da komenigarri iruditzen zaien edozein frogabide proposatu ahal izango dutela aldeek)
15. ADITU BIDEZKOA: honetan datzana ……
Azaldutako guztiagatik zera
ESKATZEN DIOT Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren Kooperatiben Arbitrajeko Euskal Zerbitzuko ARBITROARI: aurkezturiko idazki hau
onar dezala eta, beraren arabera, bazter ditzala auzi-jartzaileak formulaturiko eskari edo uziak, haren demanda-idazkian jasota daudenak.
Hau guztia alegatu, proposatu eta erregutzen da,…… (herria)…… (e)n,
201…… (e)ko …… aren…… (e)an.
Izpta.: ……
(Salatua)
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8.- Kautelazko neurriak eskatzeko idazkia.
Kautelazko Neurriak hartzea eskatzen zaionean arbitroari, dagokion idazkiari, “ESKATZEN DIOT”en ondoren, esaera hau erantsi beharko zaio:
BEREBAT DIOT, kontuan izanda arrisku larrian egongo litzatekeela eskaturiko
arbitro-babesaren eraginkortasuna auzi-gaiaren erreklamazio kopurua, ……
eurokoa (edo beste edozein gauza), ez badago gordailaturik kontingentzia
fisiko edo juridikoetatik salbu, horren gordailua egitea eskatzen dudala Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren egoitzan.
Eskabide hau abenduaren 23ko 60/2003 Legearen, Arbitrajekoaren, 23. artikuluaren babesean egiten da, arbitroen aldetik kautelazko neurriak hartzea
aurreikusten duelarik, alde batek eskatzen badu.
Azaldutako guztiagatik
BEREBAT ZERA ESKATZEN DIOT ARBITROARI: erabaki dezala .......... euro
(edo egokitzat jotzen dena) gordailatzea, Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua izendatuz gordailuzain.
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9.- Ondorioen idazkia.
KOOPERATIBEN ARBITRAJEKO EUSKAL ZERBITZUARI
ARB. ESP.- …… /20……
…… (auzi-jartzailea edo salatua) …… , Kooperatiben Arbitrajeko Euskal Zerbitzuan bideratzen ari den ARB-../… arbitraje-prozeduran egiaztaturik dudanaren arabera, begirunez agertu eta Zuzenbidean bidezkoen den moduan
zera DIOT:
Arbitroak deitu didalarik, honen bidez, ONDORIOEN IDAZKIA formulatzen
dudala, …… (formulatzen duenaren arabera, demandaren edo demandari erantzuteko)…… idazkian jasotako alegazioen eta uzien arabera, baita
egindako frogen balorazioaren arabera ere.
EGITATEENAK:
LEHENENGOA: ……
BIGARRENA: ……
(alde bakoitzak nahi beste ataletan deskribatuko dira).
ZUZENBIDE-OINARRIENAK:
(Lehenik eta era koerlatiboan uzi edo pretentsioetako lehenengoari dagozkionak jarriko ditugu, ondoren bigarrenari dagozkionak, eta abar)
LEHENENGOA: ……
BIGARRENA: ……
Azaldutako guztiagatik zera
ESKATZEN DIOT Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren Kooperatiben
Arbitrajeko Euskal Zerbitzuko ARBITROARI: aurkezturiko idazki hau onar dezala
eta, beharrezko izapideak egin ondoren, Laudoa eman dezala demanda
baietsiz (edo ezetsiz), bertan finkaturiko uzien arabera, berariaz kondenatuz
salatua (edo auzi-jartzailea) kostuak ordaintzera.
Hori guztia alegatu, proposatu eta erregutzen da, …… (herria)…… (e)n,
201…… (e)ko…… aren…… (e)an.
Izpta.: ……
(Auzi-jartzailea edo salatua, hala badagokio)
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10.- Auzi-jartzaileak etsi eta amore emateko idazkia.
KOOPERATIBEN ARBITRAJEKO EUSKAL ZERBITZUARI
ARB. ESP.- …… /20……
…… (arbitrajearen eskatzaileak) ……, Euskadiko Kooperatiben Goren
Kontseiluaren Kooperatiben Arbitrajeko Euskal Zerbitzuan bideratzen ari den
ARB-..../… arbitraje-prozeduran egiaztaturik dudanaren arabera, begirunez
agertu eta Zuzenbidean bidezkoen den moduan zera DIOT:
Idazki honen bidez ETSI ETA AMORE EMATEN DUDALA lehen aipaturiko arbitraje-espedienteari dagokionez formulaturiko demanda-idazkian eskaturiko
uzi edo pretentsioetan.
Eta azaldutakoari jarraikiz zera
ESKATZEN DIOT ARBITROARI: onar dezala aurkezturiko idazki hau, eta bere
kariaz eta beharrezko izapideak egin ondoren, onar dezala …… jauna/andrea, prozedura honetan auzi-jartzailea, etsi eta amore emanda prozeduratik kanpo dagoela, eta largesteko laudoa eman dezala, izapide gehiagorik
gabe prozedura artxibatzeko.
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Hori guztia alegatu, proposatu eta erregutzen da, …… (herria)…… (e)n,
201…… (e)ko…… aren …… (e)an.
Izpta.: ……
(Auzi-jartzailea)

11.- Salatuak amore emateko idazkia2.
KOOPERATIBEN ARBITRAJEKO EUSKAL ZERBITZUARI
ARB. ESP.-…… /20……
…… (arbitrajearen eskatzaileak)… … , Euskadiko Kooperatiben Goren
Kontseiluaren Kooperatiben Arbitrajeko Euskal Zerbitzuan bideratzen ari den
ARB-..../… arbitraje-prozeduran egiaztaturik dudanaren arabera, begirunez
agertu eta Zuzenbidean bidezkoen den moduan zera DIOT:
Idazki honen bidez, alde honek Zuzenbidearen eta errealitatearen araberakotzat jotzen dituela demandako uzi edo pretentsioen (edo…… uziaren,
baina ez beste …… uzien) oinarri faktiko eta juridikoak, eta arrazoi horregatik,
demandari erantzun aurretik, GUZTIZ (edo partzialki) AMORE EMATEN DIOLA
berari.
Eta azaldutakoari jarraikiz zera
ESKATZEN DIOT ARBITROARI: onar dezala aurkezturiko idazki hau eta beronen
kariaz eta beharrezko izapideak egin ondoren, erabaki dezala …… jaun/
andre salatuak amore eman duela auzi-jartzaileak arbitraje-prozedura honetan formulaturiko uzi edo pretentsio guztien (edo …… uziaren, baina ez
beste…… uzien) aurrean, eta laudoa eman dezala amore emandako uzi
edo pretentsioak onartuz eta beste izapiderik gabe artxiba dezala prozedura (edo jarrai dezala prozesuak beste uzi edo pretentsioei dagokienez).
Hori guztia alegatu, proposatu eta erregutzen da, …… (herria)…… (e)n,
201…… (e)ko …… aren …… (e)an.
Izpta.: ……
(Salatua)

2 Salatuaren amore ematea auzi-jartzailearen uzi edo pretentsioetan erabatekoa (testu
normalizatua), hau da, uzi guztiei buruzkoa izan daiteke, edo partziala, hau da, uzietako
bati edo gehiagori buruzkoa, baina ez beste batzuei buruzkoa.
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12.- Eztabaida guztiz edo partzialki amaiarazteko aldeen
akordioari buruzko idazkia
EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUKO
KOOPERATIBEN ARBITRAJEKO EUSKAL ZERBITZUKO (KAEZ)
ARBITROARI
ARB. ESP.- .…… /20……
ELKARTURIK
Alde batetik, .…… jna./andrea, helbidea …… (kalea, herria, probintzia)……
eta NAN/DNI …… dituena,……, Koop. Elk.ko…… (kargua…… den aldetik
[kooperatibaren helbidea…… (kalea, herria, probintzia)…… eta CIF-zka.
…… dira] eta ARB-…… /20…… gisa erregistraturiko arbitraje-prozeduran
auzi-jartzailea.
Eta beste aldetik, …… jna./andrea, helbidea…… (kalea, herria, probintzia) ……
eta NAN/DNI …… dituena, …… , Koop. Elk.ko…… (kargua)…… den aldetik [kooperatibaren helbidea …… (kalea, herria, probintzia)…… eta CIFzka.…… dira] eta ARB-…… /20…… gisa erregistraturiko arbitraje-prozeduran
salatua.

20

AZALTZEN DUTE
1.- Bi aldeek akordioa lortu dutela ARB.-…… /20…… arbitraje-prozedura
abiarazi zuen eztabaidari dagokionez.
2.- Bi aldeek lorturiko akordioa honako hau dela:
(ahalik eta erarik zehatzenean deskribatu behar da aldeek lorturiko akordioa, eztabaidari bukaera jartzen diona).
3.- Akordio horren bidez bi aldeek guztiz (edo partzialki) bukaera ematen
diotela eztabaidari.
4.- Bi aldeen borondatea dela akordio hau laudo gisa agertzea.
Eta azaldutako guztiaren arabera,
ESKATZEN DUTE
Idazki hau onartzea eta, beharrezko izapideak egin ondoren, …… jaun/
andre arbitroak, aipaturiko prozedurarako Kooperatiben Arbitrajeko Euskal
Zerbitzuak izendatuak, eman dezala adostasun-laudoa, non auziko aldeek
lorturiko akordioa jasoko den lehen aipaturiko terminoetan, honela bukaera
emanez eztabaidari.
Hori guztia Euskal Kooperatibetan gatazkak ebazteko prozedurei buruzko
Araudiaren 48.Bi artikuluari jarraiki.
…… (herria)…… (e)n, 201….(e)ko …… .aren …… (e)an.
Izpta. …… jauna/andrea
Izpta. .…… jauna/andrea
(Bi aldeak eskatzaile diren aldetik)

B) ADISKIDETZEA
13.- Adiskidetze-eskabidea.
KOOPERATIBEN ARBITRAJEKO EUSKAL ZERBITZUARI
…… (eskatzailea)…… jaunak/andreak, helbidea …… (kalea, zenbakia, posta-kodea, hiria, telefonoa) eta NAN/DNI-zka. …… dituenak.
(ordezkaritza abokatu batek daukanean, ahalordetze-agiriaren kopia erantsi
behar da, baita abokatuaren lanbide-helbidea jarri ere jakinarazpenak bidaltzeko)
AZALTZEN DU:
LEHENA.- …… jna./andrea …… kooperatibako bazkide dela, eta kooperatibaren helbide soziala …… (kalea, zenbakia, posta-kodea, hiria, telefonoa)…… dela.
(eskabidea kooperatiba batetik datorrenean, edo bi kooperatibaren arteoa denean, alde uztia identifi atu be ar dira ar i eta arbi)
BIGARRENA.- Aipaturiko aldeen artean izandako harremanen ondorioz, honako desadostasuna sortu dela:
(puntu honetan harreman juridikoaren deskribapen laburra egingo da, hortik
eratorri delarik adiskidetzepean jarritako auzi-gaia)
HIRUGARRENA.- Aurreko puntuan azaldutakoari dagokionez …… (puntu honetan eskatzailearen uzi edo pretentsioak azaldu behar dira zenbatekoa
adieraziz, hori zehaztuta baldin badago)
Horregatik guztiagatik zera
ESKATZEN DU:
Bi aldeei dei egitea adiskidetze-ekitaldira ager daitezen, Euskal Kooperatibetan gatazkak ebazteko prozedurei buruzko Araudiaren 68. artikuluaren
arabera.
…… (herria)…… (e)n, 201…… (e)ko …… .aren…… (e)an.
Izpta. …… jauna/andrea
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