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Εισαγωγικά
Η παρούσα αποτελεί την ελληνική απόδοση του Κανονισμού Διαιτησίας του
Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Rules of Arbitration of Arbitration),
όπως ισχύει από την 01/01/2021, με τα Παραρτήματά του που είναι τα
ακόλουθα:
Ι.
Καταστατικό του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Διεθνούς
Εμπορικού Επιμελητηρίου.
ΙΙ.
Εσωτερικός Κανονισμός του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του
Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.
ΙΙΙ.
Αμοιβές και έξοδα διαιτησίας.
IV.
Μέθοδοι διαχείρισης της υπόθεσης.
V.
Κανονισμός Διαιτητή Επείγουσας Κατάστασης.
VI.
Κανονισμός Ταχείας Διαδικασίας.
Ο Κανονισμός και τα Παραρτήματά του στην πρωτότυπη αγγλική γλώσσα
είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του ICC https://iccwbo.org/disputeresolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/.

Η παρούσα μετάφραση στα ελληνικά δεν αποτελεί επίσημο και δεσμευτικό
κείμενο. Ελήφθη επίσης υπόψη η - ομοίως μη δεσμευτική - ελληνική μετάφραση
του Κανονισμού του 1998 που εκδόθηκε την Ελληνική Εθνική Επιτροπή του
ICC (ICC Hellas) το 2006.
Ο Κανονισμός Διαιτησίας του ICC του 2021 τροποποίησε τον προγενέστερο του
2017 και εφαρμόζεται στις διαδικασίες που εκκινούν μετά την 01/01/2021, υπό
την επιφύλαξη της τυχόν ρητής συμφωνίας των μερών για την υπαγωγή των
διαφορών τους σε Κανονισμό προηγούμενης έκδοσης (άρθ. 6 παρ. 1 του
Κανονισμού 2021).
Βασικές τροποποιήσεις σε σχέση με τον Κανονισμό του 2017 είναι συνοπτικά οι
ακόλουθες, στοχεύοντας πρωτίστως στην ενίσχυση της ευελιξίας, της
διαφάνειας και της οικονομίας της δίκης:
Ενίσχυση της ευελιξίας σε σύνθετες διαιτησίες, π.χ. σε περίπτωση
συνεκδίκασης/ενοποίησης διαιτησιών καθώς και σε συμμετοχή τρίτων στη
δίκη.
Ενίσχυση της διαφάνειας, καθώς τα μέρη υποχρεούνται ρητά να
γνωστοποιούν εγκαίρως στη Γραμματεία του ICC, το διαιτητικό δικαστήριο
και τους λοιπούς διαδίκους τυχόν περίπτωση χρηματοδότησης συγκεκριμένου
διαδίκου από τρίτο για τη διεξαγωγή της διαιτησίας, προκειμένου να
προλαμβάνεται σύγκρουση συμφερόντων.
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Εξαιρετική δυνατότητα του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του ICC
να ορίσει όλους τους διαιτητές, ενόψει της διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης
των διαδίκων.
Ειδικές προβλέψεις για διαιτησίες που διεξάγονται βάσει επενδυτικών
συμφωνιών, με κατ’ αρχήν αποκλεισμό ως διαιτητή προσώπου που έχει την
ίδια ιθαγένεια με κάποιον διάδικο.
Επέκταση (ποσοτικά) του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού Ταχείας
Διαδικασίας.
Ρητή δυνατότητα για τη διεξαγωγή ακροαματικής διαδικασίας από
απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα, λόγω και των αναγκών που προέκυψαν
εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19, καθώς και δυνατότητα ηλεκτρονικών
υποβολών εκ μέρους των διαδίκων.
Ρητή δυνατότητα για την έκδοση πρόσθετης διαιτητικής απόφασης
σχετικά με αξιώσεις που υποβλήθηκαν κατά τη διαιτητική διαδικασία και για
τις οποίες το διαιτητικό δικαστήριο παρέλειψε να αποφασίσει.
Πρόβλεψη περί αποκλειστικής δικαιοδοσίας των πολιτικών
δικαστηρίων των Παρισίων και με εφαρμοστέο δίκαιο το γαλλικό, επί τυχόν
αξιώσεων σε σχέση με τη διαχείριση της διαδικασίας της υπόθεσης από το
Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του ICC.
Αθήνα, Μάιος 2021
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Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ICC 2021
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 - Διεθνές Δικαστήριο Διαιτησίας
1. Το Διεθνές Δικαστήριο Διαιτησίας («το Δικαστήριο») του Διεθνούς
Εμπορικού Επιμελητηρίου («ΔΕΕ») είναι το ανεξάρτητο όργανο του ΔΕΕ που
ασχολείται με θέματα διαιτησίας. Το καταστατικό του Δικαστηρίου
παρατίθεται στο Παράρτημα I.
2. Το Δικαστήριο δεν αποφαίνεται το ίδιο επί των διαφορών. Εποπτεύει την
επίλυση διαφορών από διαιτητικά δικαστήρια, με εφαρμογή του Κανονισμού
Διαιτησίας του ΔΕΕ (ο «Κανονισμός»). Το Δικαστήριο είναι το μοναδικό
αρμόδιο όργανο για την εποπτεία διαιτησιών, σύμφωνα με τον Κανονισμό,
καθώς και για τον έλεγχο και την έγκριση των αποφάσεων που εκδίδονται
σύμφωνα με τον Κανονισμό. Το Δικαστήριο συντάσσει τον δικό του Εσωτερικό
Κανονισμό, o οποίος παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ («Εσωτερικός
Κανονισμός»).
3. Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου (o «Πρόεδρος») έχει την εξουσία να λαμβάνει
αποφάσεις εκ μέρους του Δικαστηρίου σε επείγουσες περιπτώσεις, υπό την
προϋπόθεση ότι θα ενημερώσει το Δικαστήριο σε μία από τις επόμενες
συνεδριάσεις του. Την ίδια εξουσία έχει ένας από τους Αντιπροέδρους, μετά
από αίτημα του Προέδρου, σε περίπτωση απουσίας αυτού, ή, άλλως, στην
περίπτωση που ο Πρόεδρος αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του.
4. Το Δικαστήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του,
μπορεί να αναθέσει/μεταβιβάσει σε μια ή περισσότερες επιτροπές,
αποτελούμενες από μέλη του, την εξουσία λήψης ορισμένων αποφάσεων, υπό
την προϋπόθεση ότι το Δικαστήριο θα ενημερώνεται για τις αποφάσεις τους σε
μία από τις επόμενες συνεδριάσεις του.
5. To Δικαστήριο επικουρείται στο έργο του από τη Γραμματεία του
Δικαστηρίου (η «Γραμματεία»), η οποία διευθύνεται από τον Γενικό
Γραμματέα (ο «Γενικός Γραμματέας»).

Άρθρο 2 – Ορισμοί
Στον παρόντα Κανονισμό:
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i.
ii.

iii.
iv.
v.

Το «διαιτητικό δικαστήριο» αποτελείται από έναν ή περισσότερους
διαιτητές.
Ο όρος «αιτών» αναφέρεται σε έναν ή περισσότερους αιτούντες, ο όρος
«καθ’ ου η αίτηση» αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα κατά των
οποίων στρέφεται η αίτηση και ο όρος «τρίτο μέρος» αναφέρεται σε ένα
ή περισσότερα επιπλέον τρίτα μέρη.
Οι όροι «το μέρος» ή «τα μέρη» αναφέρονται τους αιτούντες, τους καθ’
ων η αίτηση, ή τα τρίτα μέρη.
Oι όροι «αξίωση» ή «αξιώσεις» αναφέρονται σε οποιαδήποτε αξίωση
κάποιου εκ των μερών έναντι άλλου μέρους.
Ο όρος «διαιτητική απόφαση» περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,
προσωρινές, μερικές, οριστικές ή πρόσθετες διαιτητικές αποφάσεις.

Άρθρο 3 - Έγγραφες γνωστοποιήσεις ή ανακοινώσεις – Προθεσμίες
1. Όλες οι προτάσεις ή άλλες έγγραφες ανακοινώσεις, μαζί με τα συνημμένα σε
αυτές έγγραφα, που υποβάλλονται από οποιοδήποτε μέρος, πρέπει να
αποστέλλονται σε κάθε μέρος, σε κάθε διαιτητή και στη Γραμματεία, εκτός εάν
προβλέπεται διαφορετικά στο άρθρο 4, παράγραφος 4, υποπαράγραφος β και
στο άρθρο 5, παράγραφος 3. Στην Γραμματεία αποστέλλεται και αντίγραφο
κάθε γνωστοποίησης ή έγγραφης ανακοίνωσης του διαιτητικού δικαστηρίου
προς τα μέρη.
2. Όλες οι γνωστοποιήσεις ή έγγραφες ανακοινώσεις της Γραμματείας και του
διαιτητικού δικαστηρίου πρέπει να γίνονται στην τελευταία διεύθυνση του
μέρους προς το οποίο αυτές απευθύνονται ή του αντιπροσώπου του, όπως αυτή
έχει δηλωθεί είτε από το εν λόγω μέρος, είτε από κάποιο από τα υπόλοιπα μέρη.
Τέτοιου είδους γνωστοποιήσεις ή ανακοινώσεις μπορούν να γίνονται δι’
εγχειρίσεως έναντι απόδειξης παραλαβής, με συστημένη επιστολή, με
υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier), με ηλεκτρονική αλληλογραφία, ή με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο τηλεπικοινωνίας που παρέχει
απόδειξη της
αποστολής.
3. Κάθε γνωστοποίηση ή ανακοίνωση λογίζεται γενόμενη αφ’ ότου παρελήφθη
από το μέρος προς το οποίο απευθύνεται ή τον αντιπρόσωπό του, ή στην
περίπτωση που η γνωστοποίηση έγινε σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 3 του παρόντος, από την στιγμή κατά την οποία θα έπρεπε να έχει
παραληφθεί.
4. Οι προθεσμίες που τίθενται από ή καθορίζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό
εκκινούν από την επόμενη της ημέρας κατά την οποία η γνωστοποίηση ή η
ανακοίνωση λογίζεται ότι έχει λάβει χώρα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του
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άρθρου 3 του παρόντος. Αν η ημέρα αυτή είναι επίσημη αργία ή μη εργάσιμη
ημέρα στην χώρα στην οποία η γνωστοποίηση ή η ανακοίνωση λογίζεται ότι
έχει λάβει χώρα, τότε η προθεσμία αρχίζει να τρέχει από την πρώτη επόμενη
εργάσιμη ημέρα. Επίσημες αργίες και μη εργάσιμες ημέρες λαμβάνονται
υπόψη για τον υπολογισμό της προθεσμίας. Αν η προθεσμία λήγει σε επίσημη
αργία ή μη εργάσιμη ημέρα στην χώρα στην οποία η γνωστοποίηση ή
ανακοίνωση λογίζεται ότι έχει λάβει χώρα, τότε η προθεσμία εκπνέει μόλις
παρέλθει η πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα.
ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 4 - Αίτηση προσφυγής στην διαιτησία
1. Το μέρος που επιθυμεί να προσφύγει σε διαιτησία σύμφωνα με τον
Κανονισμό πρέπει να υποβάλλει Αίτηση προσφυγής σε διαιτησία (η «Αίτηση»)
σε οποιοδήποτε από τα γραφεία της Γραμματείας που ορίζονται στον
Εσωτερικό Κανονισμό. Η Γραμματεία ειδοποιεί τον αιτούντα και τον καθ’ ου
η αίτηση σχετικά με την παραλαβή της αίτησης καθώς και την ημερομηνία
κατά την οποία αυτή έχει παραληφθεί.
2. Η ημέρα παραλαβής της Αίτησης από την Γραμματεία θεωρείται, από κάθε
άποψη, ως η ημερομηνία έναρξης της διαιτησίας.
3. Η Αίτηση πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) πλήρες όνομα, ιδιότητα, διεύθυνση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας κάθε
μέρους,
β) πλήρες όνομα, διεύθυνση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου ή
των προσώπων που εκπροσωπούν τον αιτούντα στη διαιτησία,
γ) έκθεση του αντικειμένου της διαφοράς και έκθεση των πραγματικών
γεγονότων και της βάσης επί των οποίων στηρίζεται το αγωγικό αίτημα,
δ) δήλωση του υποβληθέντος αιτήματος, μαζί με τα ποσά τυχόν αποτιμητών σε
χρήμα αξιώσεων και μία εκτίμηση, στο μέτρο του δυνατού, του οικονομικού
αντικειμένου τυχόν άλλων αξιώσεων,
ε) όλες τις σχετικές συμφωνίες μεταξύ των μερών και ιδίως την διαιτητική
συμφωνία ή συμφωνίες,
στ) όταν οι αξιώσεις υποβάλλονται με βάση περισσότερες από μία συμφωνίες
διαιτησίας, αναφορά της συμφωνίας διαιτησίας βάσει της οποίας υποβάλλεται
η κάθε αξίωση.
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ζ) κάθε σχετική πληροφορία, παρατήρηση ή πρόταση σχετική με τον αριθμό
των διαιτητών και την επιλογή τους σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του
παρόντος καθώς και ορισμό διαιτητή που τυχόν προβλέπεται κατά τις
παραπάνω διατάξεις, και
η) κάθε σχετική πληροφορία, παρατήρηση ή πρόταση σχετικά με τον τόπο
διεξαγωγής της διαιτησίας κατά τις παραπάνω διατάξεις, το εφαρμοστέο
δίκαιο και την γλώσσα διεξαγωγής της διαιτητικής διαδικασίας.
Ο αιτών δύναται να συνυποβάλει μαζί με την Αίτηση προσφυγής σε διαιτησία
και άλλα έγγραφα ή πληροφορίες που θεωρεί ότι ενδείκνυνται ή ότι μπορεί να
συμβάλλουν στην αποτελεσματική επίλυση της διαφοράς
4. Ο Αιτών μαζί με την Αίτηση θα πρέπει:
α) να καταβάλει το προβλεπόμενο από το Παράρτημα ΙΙΙ («Έξοδα Διαιτησίας
και Αμοιβές») τέλος κατάθεσης, όπως αυτό θα ισχύει κατά το χρόνο υποβολής
της Αίτησης και
β) να υποβάλει τον απαιτούμενο αριθμό αντιγράφων της Αίτησης για καθένα
από τα υπόλοιπα μέρη, κάθε διαιτητή και τη Γραμματεία, προς τους οποίους ο
αιτών ζητεί να διαβιβαστεί η Αίτηση έναντι αποδεικτικού παραλαβής, μέσω
συστημένης επιστολής ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (κούριερ).
Στην περίπτωση που ο αιτών δεν συμμορφωθεί με τα παραπάνω, η Γραμματεία
δύναται να θέσει σε αυτόν προθεσμία μέσα στην οποία ο αιτών θα πρέπει να
συμμορφωθεί. Εάν δεν συμμορφωθεί εμπροθέσμως, ο φάκελος της υπόθεσης θα
τίθεται στο αρχείο. Ο αιτών διατηρεί το δικαίωμα να επαναφέρει τις ίδιες
αξιώσεις του με νέα Αίτηση σε μεταγενέστερο χρόνο.
5. Η Γραμματεία, μόλις λάβει τον αναγκαίο αριθμό αντιγράφων της Αίτησης,
καθώς και το απαιτούμενο τέλος κατάθεσης, αποστέλλει στον καθ’ ου η Αίτηση
αντίγραφο της Αίτησης και των συνημμένων σε αυτή εγγράφων, προκειμένου
ο καθ’ ου η Αίτηση να απαντήσει.

Άρθρο 5 - Απάντηση στην Αίτηση προσφυγής στην διαιτησία, ανταγωγικές
αξιώσεις
1. Ο καθ’ ου η Αίτηση, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών αφ’ ότου λάβει την
Αίτηση που του κοινοποιεί η Γραμματεία, υποβάλει την Απάντησή του (η
«Απάντηση») η οποία πρέπει να περιέχει τα εξής:
α) πλήρες όνομα, ιδιότητα, διεύθυνση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας,
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β) πλήρες όνομα, διεύθυνση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου ή
των προσώπων που εκπροσωπούν στη διαιτησία τον καθ’ ου η αίτηση.
γ) τους ισχυρισμούς του σχετικά με τη φύση της διαφοράς, τα πραγματικά
περιστατικά και τη βάση επί των οποίων στηρίζονται οι αξιώσεις που
υποβάλλονται με την Αίτηση,
δ) την απάντηση του στα αιτήματα της Αίτησης,
ε) τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις σχετικά με τον αριθμό και την επιλογή των
διαιτητών με βάση τις προτάσεις του αιτούντα και σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 12 και 13 του παρόντος, καθώς και την απαιτούμενη από τον
Κανονισμό πρόταση για τον ορισμό διαιτητή, και
στ) τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής της
διαιτησίας, το εφαρμοστέο δίκαιο και την γλώσσα διεξαγωγής της διαιτητικής
διαδικασίας.
Ο καθ’ ου η αίτηση δύναται να συνυποβάλει μαζί με την Απάντηση και άλλα
έγγραφα ή πληροφορίες που θεωρεί ότι ενδείκνυνται ή ότι μπορεί να
συμβάλλουν στην αποτελεσματική επίλυση της διαφοράς.
2. Η Γραμματεία μπορεί να παράσχει στον καθ’ ου η Αίτηση παράταση της
προθεσμίας για την υποβολή της Απάντησης, υπό την προϋπόθεση ότι το
αίτημα με το οποίο ζητείται η παράταση περιέχει τις παρατηρήσεις ή προτάσεις
του καθ’ ου η Αίτηση αναφορικά με τον αριθμό και την επιλογή των διαιτητών
και, όπου απαιτείται από τα άρθρα 12 και 13, τον ορισμό διαιτητή. Εάν ο καθ’
ου η Αίτηση δεν τηρήσει τα ανωτέρω, το Δικαστήριο θα προχωρήσει τη
διαδικασία σύμφωνα με τον Κανονισμό.
3. Η Απάντηση υποβάλλεται σε επαρκή αριθμό αντιγράφων για κάθε μέρος,
κάθε διαιτητή και τη Γραμματεία, στην οποία ο καθ’ ου η αίτηση ζητεί
διαβίβαση της απάντησης έναντι αποδεικτικού παραλαβής, μέσω συστημένης
επιστολής ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (κούριερ).
4. Η Γραμματεία κοινοποιεί την Απάντηση και τα συνημμένα σε αυτήν
έγγραφα σε όλα τα υπόλοιπα μέρη.
5. Οποιεσδήποτε ανταγωγικές αξιώσεις του καθ’ ου η αίτηση υποβάλλονται
μαζί με την Απάντηση και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
α) έκθεση του αντικειμένου της διαφοράς, των πραγματικών γεγονότων και της
βάσης επί των οποίων στηρίζεται το ανταγωγικό αίτημα,
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β) το αίτημα του καθ’ ου η αίτηση, μαζί με τα ποσά τυχόν αποτιμητών σε χρήμα
ανταγωγικών αξιώσεων και μία εκτίμηση, στο μέτρο του δυνατού, του
οικονομικού αντικειμένου τυχόν άλλων ανταγωγικών αξιώσεων,
γ) όλες τις σχετικές συμφωνίες και ιδίως, την διαιτητική συμφωνία ή συμφωνίες
και
δ) όταν οι ανταγωγικές αξιώσεις υποβάλλονται με βάση περισσότερες από μία
συμφωνίες διαιτησίας, αναφορά της συμφωνίας διαιτησίας βάσει της οποίας
υποβάλλεται η κάθε αξίωση.
Ο καθ’ ου η αίτηση δύναται να συνυποβάλει μαζί με τις ανταγωγικές αξιώσεις
και άλλα έγγραφα ή πληροφορίες που θεωρεί ότι ενδείκνυνται ή ότι μπορεί να
συμβάλουν στην αποτελεσματική επίλυση της διαφοράς.
6. Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, αφ’ ότου παραλάβει τις ανταγωγικές
αξιώσεις που του κοινοποιεί η Γραμματεία, ο αιτών υποβάλλει την απάντησή
του σε οποιαδήποτε ανταγωγική αξίωση. Πριν από τη διαβίβαση του φακέλου
στο διαιτητικό δικαστήριο, η Γραμματεία μπορεί να χορηγήσει στον αιτούντα
παράταση της προθεσμίας για να υποβάλει την απάντησή του.

Άρθρο 6 - Συνέπειες της συμφωνίας διαιτησίας
1. Όταν τα μέρη έχουν συμφωνήσει την προσφυγή σε διαιτησία βάσει του
παρόντος Κανονισμού, θα θεωρείται ότι έχουν ipso facto υπαχθεί στον
Κανονισμό όπως ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης της διαιτητικής
διαδικασίας, εκτός εάν έχουν συμφωνήσει να υπαχθούν στον Κανονισμό, όπως
ίσχυε κατά την ημερομηνία που καταρτίσθηκε η μεταξύ τους διαιτητική
συμφωνία.
2. Με τη συμφωνία υπαγωγής των διαφορών τους σε διαιτησία, σύμφωνα με
τον Κανονισμό τα μέρη έχουν αποδεχθεί ότι τη διαιτησία θα εποπτεύει το
Δικαστήριο.
3. Αν κάποιο από τα μέρη κατά του οποίου στρέφεται μία αξίωση δεν υποβάλει
Απάντηση, ή αν κάποιο μέρος προβάλλει μία ή περισσότερες ενστάσεις σχετικά
με την ύπαρξη, το κύρος ή το πεδίο εφαρμογής της διαιτητικής συμφωνίας, ή
σχετικά με το εάν όλες οι αξιώσεις που υποβάλλονται στη διαιτησία δύνανται
να προσδιορισθούν μαζί σε μία διαιτησία, η διαιτησία θα συνεχισθεί και
οποιοδήποτε ζήτημα δικαιοδοσίας ή του εάν οι αξιώσεις δύνανται να
προσδιορισθούν μαζί στην ίδια διαιτησία, θα αποφασισθεί απ’ ευθείας από το
διαιτητικό δικαστήριο, εκτός εάν ο Γενικός Γραμματέας παραπέμψει το θέμα
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στο Δικαστήριο για να λάβει εκείνο απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 6,
παράγραφος 4.
4. Για όλες τις υποθέσεις που παραπέμπονται στο Δικαστήριο σύμφωνα με το
άρθρο 6, παράγραφος 3 το Δικαστήριο αποφασίζει εάν και σε ποιον βαθμό θα
συνεχισθεί η διαιτησία. Η διαιτησία θα συνεχισθεί εάν και στον βαθμό που το
Δικαστήριο πιθανολογήσει την ύπαρξη συμφωνίας διαιτησίας, σύμφωνα με
τον Κανονισμό. Ειδικότερα:
i.

ii.

όταν στη διαιτησία συμμετέχουν περισσότερα από δύο μέρη, η διαιτησία
συνεχίζεται μεταξύ εκείνων από τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων και
τυχόν πρόσθετων διαδίκων που προσχώρησαν στη διαιτησία σύμφωνα
με το άρθρο 7 παράγραφος 1, για τα οποία το Δικαστήριο πιθανολογεί
την ύπαρξη συμφωνίας διαιτησίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό, που να
τα συνδέει , και
όταν οι αξιώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 9, υποβάλλονται στο πλαίσιο
περισσότερων από μία συμφωνιών διαιτησίας, η διαιτησία θα
προχωρήσει ως προς τις αξιώσεις για τις οποίες το Δικαστήριο
πιθανολογεί (α) ότι οι συμφωνίες διαιτησίας βάσει των οποίων
υποβάλλονται οι εν λόγω αξιώσεις ενδέχεται να είναι συμβατές, και (β)
ότι όλα τα μέρη που συμμετέχουν στη διαιτησία ενδέχεται να έχουν
συμφωνήσει ότι οι αξιώσεις αυτές μπορούν να προσδιορισθούν από
κοινού σε μία ενιαία διαιτησία.

Η απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 4 εκδίδεται
υπό την επιφύλαξη του παραδεκτού ή του βάσιμου των ενστάσεων των μερών.
5. Σε όλα τα ζητήματα για τα οποία αποφασίζει το Δικαστήριο σύμφωνα με το
άρθρο 6, παράγραφος 4, οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τη δικαιοδοσία του
διαιτητικού δικαστηρίου, εξαιρουμένων όσων αφορούν σε μέρη ή αξιώσεις, για
τα οποία το Δικαστήριο αποφασίζει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η διαιτησία,
λαμβάνεται από το ίδιο το διαιτητικό δικαστήριο.
6. Όταν τα μέρη ενημερώνονται για την απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα
με το άρθρο 6, παράγραφος 4 ότι η διαιτησία δεν μπορεί να προχωρήσει σε
σχέση με ορισμένα ή όλα τα μέρη, κάθε μέρος διατηρεί το δικαίωμα να
προσφύγει σε οποιοδήποτε δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία, σχετικά με το εάν
υπάρχει ή όχι δεσμευτική συμφωνία διαιτησίας και σε σχέση με ποια από τα
μέρη.
7. Στην περίπτωση που το Δικαστήριο αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 6,
παράγραφος 4 ότι η διαιτησία δεν μπορεί να προχωρήσει σε σχέση με
οποιαδήποτε από τις αξιώσεις, αυτή η απόφαση δεν εμποδίζει το μέρος να

σελ. 13

επαναφέρει την ίδια αξίωση σε μεταγενέστερη ημερομηνία στο πλαίσιο άλλης
διαδικασίας.
8. Αν κάποιο μέρος αρνείται να συμμετάσχει ή δεν είναι παρόν στη διαιτητική
διαδικασία ή σε οποιοδήποτε στάδιο της αυτής, η διαιτητική διαδικασία
συνεχίζεται παρά την άρνηση ή την απουσία του.
9. Το διαιτητικό δικαστήριο, εκτός αντίθετης συμφωνίας και υπό την
προϋπόθεση ότι θεωρεί την διαιτητική συμφωνία έγκυρη, διατηρεί την εξουσία
του παρά την προβολή τυχόν ισχυρισμών περί ανυπαρξίας ή ακυρότητας της
σύμβασης. Το διαιτητικό δικαστήριο διατηρεί την εξουσία να αποφαίνεται για
τα δικαιώματα των μερών και να κρίνει τις αξιώσεις και τις ενστάσεις τους,
ακόμα και όταν η ίδια η επίδικη σύμβαση είναι ανύπαρκτη ή άκυρη.

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ
Άρθρο 7 - Συμμετοχή τρίτων
1. Όποιο μέρος επιθυμεί τη συμμετοχή τρίτου μέρους στη διαιτησία, οφείλει να
υποβάλει την αίτησή του για προσφυγή σε διαιτησία κατά του τρίτου («Αίτηση
Συνεκδίκασης») στη Γραμματεία. Η ημερομηνία παραλαβής της Αίτησης
Συνεκδίκασης από τη Γραμματεία θεωρείται, από κάθε άποψη, ως η
ημερομηνία έναρξης της διαιτησίας κατά του τρίτου μέρους. Κάθε τέτοια
συνεκδίκαση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφοι 3 έως 7 και
του άρθρου 9. Εκτός εάν όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του τρίτου
μέρους, συμφωνήσουν διαφορετικά, ή όπως προβλέπεται στο άρθρο 7
παράγραφος 5, κανένα τρίτο μέρος δεν μπορεί να συμμετάσχει, μετά την
έγκριση του ορισμού ή τον ορισμό κάποιου διαιτητή, εκτός αντίθετης
συμφωνίας όλων των μερών, συμπεριλαμβανομένου και του τρίτου μέρους. Η
Γραμματεία μπορεί να ορίσει προθεσμία για την υποβολή Αίτησης
Συνεκδίκασης.
2. Η Αίτηση Συνεκδίκασης πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τον αριθμό υπόθεσης της υπάρχουσας διαιτητικής διαδικασίας,
β) πλήρες όνομα, ιδιότητα, διεύθυνση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας καθενός
από τα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του τρίτου μέρους και
γ) τις πληροφορίες που εξειδικεύονται στο άρθρο 4, παράγραφος 3,
υποπαράγραφοι γ), δ), ε) και στ).
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Το μέρος που υποβάλλει Αίτηση Συνεκδίκασης μπορεί να συνυποβάλλει με
αυτήν και άλλα έγγραφα ή πληροφορίες που θεωρεί ότι ενδείκνυνται ή ότι
μπορεί να βοηθήσουν στην αποτελεσματική επίλυση της διαφοράς.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 4, παράγραφοι 4 και 5 εφαρμόζονται αναλογικά
στην Αίτηση Συνεκδίκασης.
4. Το τρίτο μέρος υποβάλλει Απάντηση κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 5,
παράγραφοι 1 έως 4 και έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αξιώσεις κατά
οποιουδήποτε από τα υπόλοιπα μέρη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.
5. Το διαιτητικό δικαστήριο, μετά τη συγκρότησή του και υπό την προϋπόθεση
ότι το τρίτο μέρος αποδέχεται τη συγκρότηση και συμφωνεί με τους Όρους
Διεξαγωγής, όπου αυτοί εφαρμόζονται, αποφασίζει για κάθε Αίτηση
Συνεκδίκασης που υποβάλλεται μετά την έγκριση ή τον διορισμό
οποιουδήποτε διαιτητή. Σε αυτήν την περίπτωση, κατά τη λήψη απόφασης, το
διαιτητικό δικαστήριο λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, όπως το
εάν έχει εκ πρώτης όψεως δικαιοδοσία ως προς το τρίτο μέρος, τον χρόνο
υποβολής της Αίτησης Συνεκδίκασης, πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων και
τις επιπτώσεις της συνεκδίκασης στη διαιτητική διαδικασία. Οποιαδήποτε
απόφαση επιτρέπει τη συμμετοχή τρίτου μέρους λαμβάνεται με την επιφύλαξη
της απόφασης του διαιτητικού δικαστηρίου ως προς τη δικαιοδοσία του σε
σχέση με αυτό το μέρος.

Άρθρο 8 - Αξιώσεις μεταξύ περισσότερων μερών
1. Στην περίπτωση πολυμερούς διαιτησίας, είναι δυνατό να υποβληθούν
αξιώσεις από οποιοδήποτε μέρος έναντι κάθε άλλου μέρους, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφοι 3 έως 7 και του άρθρου 9 και υπό την
προϋπόθεση ότι δεν μπορούν να υποβληθούν νέες αξιώσεις μετά την υπογραφή
ή έγκριση από το Δικαστήριο των Όρων Διεξαγωγής, χωρίς την έγκριση του
διαιτητικού δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 4.
2. Κάθε μέρος που υποβάλλει μία αξίωση σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος
1, οφείλει να παρέχει τις πληροφορίες που εξειδικεύονται στο άρθρο 4,
παράγραφος 3, υποπαράγραφοι γ), δ), ε) και στ).
3. Προτού η Γραμματεία διαβιβάσει τον φάκελο στο διαιτητικό δικαστήριο
σύμφωνα με το άρθρο 16, για κάθε αξίωση που υποβλήθηκε εφαρμόζονται
αναλογικά οι ακόλουθες διατάξεις: άρθρο 4, παράγραφος 4, υποπαράγραφος
β) και παράγραφος 5, άρθρο 5, παράγραφος 1, εκτός από τις υποπαραγράφους
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α), β), ε) και στ) και παράγραφοι 2, 3 και 4. Στη συνέχεια, το διαιτητικό
δικαστήριο καθορίζει τη διαδικασία για την υποβολή αξίωσης.

Άρθρο 9 - Πολλαπλές συμβάσεις
Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6, παράγραφοι 3 έως 7 και του άρθρου 23
παράγραφος 4, οι αξιώσεις που ανακύπτουν από ή σε σχέση με περισσότερες
από μία συμβάσεις μπορούν να υποβάλλονται σε ενιαία διαιτησία, ανεξάρτητα
από το εάν οι αξιώσεις αυτές υποβάλλονται στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων
συμφωνιών διαιτησίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό.

Άρθρο 10 - Ενοποίηση Διαιτησιών
Μετά από αίτημα κάποιου από τα μέρη, το Δικαστήριο μπορεί να ενοποιήσει
δύο ή περισσότερες εκκρεμείς διαιτησίες, σύμφωνα με τον Κανονισμό, σε μία
ενιαία διαιτησία, εφόσον:
α) τα μέρη έχουν συμφωνήσει την ενοποίηση, ή
β) όλες οι αξιώσεις στις διαιτησίες έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της ίδιας
διαιτητικής συμφωνίας ή συμφωνιών, ή
γ) οι αξιώσεις στις διαιτησίες δεν υποβάλλονται στο πλαίσιο της ίδιας
συμφωνίας διαιτησίας ή των ίδιων συμφωνιών διαιτησίας, αλλά οι διαιτησίες
διεξάγονται μεταξύ των ίδιων μερών, οι διαφορές που έχουν υπαχθεί στις
διαιτησίες εγείρονται σε σχέση με την ίδια νομική σχέση και το Δικαστήριο
κρίνει ότι οι συμφωνίες διαιτησίας είναι συμβατές.
Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με την ενοποίηση, το Δικαστήριο μπορεί να
λάβει υπόψη τις περιστάσεις που θεωρεί σημαντικές, όπως το εάν έχει ήδη
εγκριθεί ο ορισμός ή εάν έχουν ήδη οριστεί ένας ή περισσότεροι διαιτητές σε
περισσότερες από μία διαιτησίες, και στην περίπτωση αυτή, κατά πόσον έχει
εγκριθεί ο ορισμός ή έχουν οριστεί τα ίδια ή διαφορετικά πρόσωπα.
Η ενοποίηση των διαιτησιών γίνεται με βάση τη διαιτησία που ξεκίνησε πρώτη,
εκτός αντίθετης συμφωνίας όλων των μερών.
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ΤΟ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Άρθρο 11 - Γενικές διατάξεις
1. Κάθε διαιτητής πρέπει να είναι και να παραμένει καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας, αμερόληπτος και ανεξάρτητος από τα μέρη που λαμβάνουν μέρος
στη διαιτητική διαδικασία.
2. Πριν από τον ορισμό ή την έγκριση του ορισμού του, ο υποψήφιος διαιτητής
υπογράφει δήλωση αποδοχής, διαθεσιμότητας, αμεροληψίας και
ανεξαρτησίας. Ο υποψήφιος διαιτητής γνωστοποιεί εγγράφως στη Γραμματεία
τα γεγονότα ή τα περιστατικά που ενδεχομένως μπορούν να δημιουργήσουν
αμφιβολίες στα μέρη ως προς την ανεξαρτησία του διαιτητή, καθώς επίσης και
τυχόν περιστατικά που μπορούν να προκαλέσουν εύλογες αμφιβολίες ως προς
την αμεροληψία του διαιτητή. Η Γραμματεία υποχρεούται να παρέχει
εγγράφως στα μέρη τις παραπάνω πληροφορίες και αν τους τάσσει προθεσμία
για να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους.
3. Ο διαιτητής υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως και εγγράφως στην
Γραμματεία και στα μέρη, γεγονότα ή περιστατικά παρεμφερή με τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, σχετικά με την
αμεροληψία και την ανεξαρτησία του διαιτητή, τα οποία ενδέχεται να
ανακύψουν κατά τη διάρκεια της διαιτησίας.
4. Η απόφαση του Δικαστηρίου ως προς τον ορισμό, την έγκριση του ορισμού,
την αίτηση εξαίρεσης, ή την αντικατάσταση, ενός διαιτητή είναι οριστική.
5. Με την αποδοχή του ορισμού τους, οι διαιτητές αναλαμβάνουν να ασκήσουν
τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τον Κανονισμό.
6. Στο μέτρο που τα μέρη δεν έχουν αποφασίσει διαφορετικά, το διαιτητικό
δικαστήριο συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13.
7. Προκειμένου να διευκολύνει τη συμμόρφωση των υποψηφίων διαιτητών και
των διαιτητών με τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφοι 2
και 3, κάθε μέρος οφείλει να ενημερώνει άμεσα τη Γραμματεία, το διαιτητικό
δικαστήριο και τα άλλα μέρη για την ύπαρξη και την ταυτότητα οποιουδήποτε
μη μέρους, το οποίο έχει συνάψει συμφωνία για τη χρηματοδότηση των
αξιώσεων ή των μέσων άμυνας και για το λόγο αυτό έχει οικονομικό συμφέρον
από την έκβαση της διαιτησίας.

Άρθρο 12 - Συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου, αριθμός διαιτητών
1. Οι διαφορές επιλύονται από έναν μοναδικό διαιτητή ή από τρεις διαιτητές.
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2. Αν τα μέρη δεν έχουν καθορίσει τον αριθμό των διαιτητών, το Δικαστήριο
ορίζει έναν μοναδικό διαιτητή, εκτός αν αποφασίσει ότι το είδος της διαφοράς
είναι τέτοιο, ώστε να δικαιολογείται ο ορισμός τριών διαιτητών. Στην
περίπτωση αυτή, ο αιτών προτείνει έναν διαιτητή εντός προθεσμίας 15 ημερών
από την παραλαβή της γνωστοποίησης της απόφασης του Δικαστηρίου και ο
καθ’ ου η αίτηση προτείνει τον άλλο διαιτητή εντός προθεσμίας 15 ημερών από
την λήψη της γνωστοποίησης της πρότασης του αιτούντος. Αν κάποιο από τα
μέρη δεν ορίσει διαιτητή, τότε αυτός ορίζεται από το Δικαστήριο.
Μοναδικός Διαιτητής
3. Αν τα μέρη έχουν συμφωνήσει ότι η διαφορά θα επιλυθεί από έναν μοναδικό
διαιτητή, μπορούν, κατόπιν συμφωνίας, να προτείνουν προς έγκριση τον
διαιτητή αυτόν. Αν μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της
Αίτησης προσφυγής σε διαιτησία του αιτούντος από το άλλο ή τα άλλα μέρη, ή
εάν εντός της τυχόν παράτασης της προθεσμίας αυτής που χορηγήθηκε από την
Γραμματεία, τα μέρη δεν έχουν ορίσει τον μοναδικό διαιτητή, τότε αυτός
ορίζεται από το Δικαστήριο.
Τρεις διαιτητές
4. Εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει ότι η διαφορά θα επιλυθεί από τρεις
διαιτητές, τότε το κάθε μέρος, με την Αίτηση και την Απάντηση του, αντίστοιχα,
προτείνει για έγκριση από έναν διαιτητή. Αν κάποιο από τα μέρη δεν ορίσει
διαιτητή, τότε αυτός ορίζεται από το Δικαστήριο.
5. Στην περίπτωση που η επίλυση της διαφοράς έχει ανατεθεί σε τρεις διαιτητές,
ο τρίτος διαιτητής, ο οποίος και προεδρεύει του διαιτητικού δικαστηρίου,
ορίζεται από το Δικαστήριο, εκτός αν έχει συμφωνηθεί από τα μέρη άλλη
διαδικασία για τον ορισμό του οπότε, στην περίπτωση αυτή, ο ορισμός
υπόκειται σε έγκριση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13. Εάν η παραπάνω
διαδικασία δεν καταλήξει σε ορισμό τρίτου διαιτητή εντός προθεσμίας 30
ημερών από την επιβεβαίωση ή τον διορισμό των συν-διαιτητών, ή εντός
οποιασδήποτε άλλης προθεσμίας που έθεσαν τα μέρη ή το Δικαστήριο, τότε ο
τρίτος διαιτητής ορίζεται από το Δικαστήριο.
6. Όταν υπάρχουν περισσότεροι αιτούντες ή περισσότεροι καθ’ ων η αίτηση και
όταν η διαφορά πρόκειται να παραπεμφθεί σε τρεις διαιτητές, τότε οι
περισσότεροι αιτούντες από κοινού, και οι περισσότεροι καθ’ ων η αίτηση, από
κοινού, προτείνουν για έγκριση από έναν διαιτητή σύμφωνα με το άρθρο 13.
7. Όταν ένας τρίτος λαμβάνει μέρος στη διαιτησία, (άρθρο 7, παράγραφος 1)
και όταν η διαφορά πρόκειται να παραπεμφθεί σε τρεις διαιτητές, ο τρίτος
συμμετέχων μπορεί, από κοινού με τον αιτούντα ή τους αιτούντες ή από κοινού
με τον καθ’ ου ή τους καθ’ ων η αίτηση διαιτησίας, να προτείνουν έναν διαιτητή
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για έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 13 και την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του
παρόντος.
8. Αν δεν υπάρχει από κοινού πρόταση ορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 12,
παράγραφοι 6 και 7, και εφόσον όλα τα μέρη αδυνατούν να συμφωνήσουν ως
προς τον τρόπο συγκρότησης του διαιτητικού δικαστηρίου, το Δικαστήριο
μπορεί να ορίσει όλα τα μέλη του διαιτητικού δικαστηρίου και πρέπει να
υποδείξει ένα από αυτά ως πρόεδρο. Σε αυτήν την περίπτωση, το Δικαστήριο
έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξει όποιο πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο να
ενεργήσει ως διαιτητής, εφαρμόζοντας, όπου κρίνει πρόσφορο, το άρθρο 13.
9. Παρά την ενδεχόμενη ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ των μερών σχετικά με τον
τρόπο συγκρότησης του διαιτητικού δικαστηρίου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις
το Δικαστήριο μπορεί να ορίζει κάθε μέλος του διαιτητικού δικαστηρίου,
προκειμένου να αποφευχθεί σημαντικός κίνδυνος άνισης ή άδικης
μεταχείρισης, η οποία μπορεί να επηρεάσει το κύρος της διαιτητικής
απόφασης.

Άρθρο 13 - Ορισμός και έγκριση των διαιτητών
1. Το Δικαστήριο προκειμένου να ορίσει ή να εγκρίνει τον ορισμό των
διαιτητών λαμβάνει υπόψη του την εθνικότητα των υποψηφίων διαιτητών, τον
τόπο διαμονής τους και άλλους δεσμούς που ενδεχομένως έχουν με τις χώρες
της εθνικότητας των μερών ή των λοιπών διαιτητών, καθώς και την
διαθεσιμότητα και την ικανότητα τους να διεξαγάγουν την διαιτησία σύμφωνα
με τον παρόντα Κανονισμό. Το ίδιο ισχύει και όταν οι διαιτητές εγκρίνονται
από τον Γενικό Γραμματέα, σύμφωνα με το άρθρο 13(2).
2. Ο Γενικός Γραμματέας μπορεί να εγκρίνει τον ορισμό ως συν-διαιτητών,
μοναδικών διαιτητών και προέδρων διαιτητικών δικαστηρίων, προσώπων που
έχουν προταθεί από τα μέρη ή σύμφωνα με ειδικότερες συμφωνίες τους, υπό
την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει ανεπιφύλακτη δήλωση αμεροληψίας ή
ανεξαρτησίας ή ότι δεν διατυπώθηκε αντίρρηση για υπό επιφύλαξη δήλωση
αμεροληψίας και ανεξαρτησίας που υπέβαλαν. Η έγκριση αυτή κοινοποιείται
στο Δικαστήριο σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις του. Στην περίπτωση που
ο Γενικός Γραμματέας θεωρήσει ότι ο ορισμός ενός συν-διαιτητή, μοναδικού
διαιτητή ή προέδρου διαιτητικού δικαστηρίου δεν πρέπει να εγκριθεί, το
ζήτημα παραπέμπεται στο Δικαστήριο.
3. Ο ορισμός διαιτητή από το Δικαστήριο θα γίνεται κατόπιν προτάσεως της
αρμόδιας Εθνικής Επιτροπής ή Ομάδας του ΔΕΕ που το Δικαστήριο θεωρεί
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ενδεδειγμένη. Αν το Δικαστήριο δεν αποδεχθεί την παραπάνω πρόταση ή η
πρόταση αυτή δεν διατυπωθεί από την Εθνική Επιτροπή ή την Ομάδα μέσα
στην καθορισμένη από το Δικαστήριο προθεσμία, τότε το Δικαστήριο μπορεί,
είτε να επαναλάβει το αίτημά του είτε να ζητήσει την διατύπωση πρότασης από
άλλη Εθνική Επιτροπή ή Ομάδα, που το Δικαστήριο θεωρεί ως ενδεδειγμένη ή
να ορίσει απευθείας οποιαδήποτε πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο.
4. Το Δικαστήριο μπορεί επίσης να διορίσει απευθείας ως διαιτητή κάθε
πρόσωπο που θεωρεί κατάλληλο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ένα ή περισσότερα μέρη είναι κράτος ή μπορεί να θεωρηθεί ως κρατική
οντότητα,
β) όταν κατά την κρίση του Δικαστηρίου θα ήταν σκόπιμο να διορισθεί
διαιτητής προερχόμενος από χώρα ή περιοχή, η οποία δεν έχει Εθνική
Επιτροπή ή Ομάδα, ή
γ) όταν ο Πρόεδρος πιστοποιεί στο Δικαστήριο ότι, κατά την κρίση του,
επιβάλλεται και ενδείκνυται από τις περιστάσεις να γίνει απευθείας διορισμός.
5. Η εθνικότητα του μοναδικού διαιτητή ή του προέδρου του διαιτητικού
δικαστηρίου, που διορίζεται από το Δικαστήριο, δεν μπορεί να είναι η ίδια με
την εθνικότητα των μερών. Εντούτοις, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, ο
μοναδικός διαιτητής ή ο πρόεδρος του διαιτητικού δικαστηρίου μπορεί να έχει
την ίδια εθνικότητα με οποιοδήποτε από τα μέρη, υπό την προϋπόθεση ότι
κανένα από τα μέρη δεν προβάλλει αντιρρήσεις μέσα στην οριζόμενη από τη
Γραμματεία προθεσμία.
6. Στην περίπτωση που η συμφωνία διαιτησίας, στην οποία στηρίζεται η
διαιτητική διαδικασία, προκύπτει από συνθήκη, και εφόσον δεν υπάρχει
αντίθετη συμφωνία των μερών, οι διαιτητές δεν πρέπει να έχουν την ίδια
εθνικότητα με κάποιο από τα μέρη της διαιτησίας.

Άρθρο 14 - Αίτηση εξαίρεσης διαιτητών
1. Αίτηση εξαίρεσης διαιτητή, είτε λόγω φερόμενης έλλειψης αμεροληψίας ή
ανεξαρτησίας, ή για άλλο λόγο, ασκείται με την υποβολή στην Γραμματεία
εγγράφου αιτήματος, το οποίο περιέχει τα γεγονότα και τα περιστατικά στα
οποία βασίζεται το αίτημα εξαίρεσης.
2. Για να είναι παραδεκτό το αίτημα εξαίρεσης, πρέπει να υποβληθεί από ένα
μέρος είτε εντός 30 ημερών αφ’ ότου το εν λόγω μέρος παραλάβει την
γνωστοποίηση του ορισμού ή της έγκρισης του ορισμού του διαιτητή, είτε εντός
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30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία το μέρος που αιτείται την
εξαίρεση έλαβε γνώση των γεγονότων και των περιστατικών που στηρίζουν το
αίτημα εξαίρεσης, εφόσον η ημερομηνία αυτή είναι μεταγενέστερη της
ημερομηνίας γνωστοποίησης.
3. Το Δικαστήριο αποφασίζει επί του παραδεκτού και συγχρόνως, εφόσον
απαιτείται, και επί της ουσίας της αίτησης εξαίρεσης, αφού πρώτα η
Γραμματεία δώσει στον εν λόγω διαιτητή, στο άλλο (ή άλλα) μέρη και στα
λοιπά μέλη του διαιτητικού δικαστηρίου, την δυνατότητα να εκφράσουν
εγγράφως, εντός εύλογης προθεσμίας, τις παρατηρήσεις τους. Οι παρατηρήσεις
αυτές γνωστοποιούνται στα μέρη και στους διαιτητές.

Άρθρο 15 - Αντικατάσταση διαιτητών
1. Οι διαιτητές αντικαθίστανται λόγω θανάτου, λόγω αποδοχής από το
Δικαστήριο της παραίτησής τους ή της αίτησης εξαίρεσής τους, ή και κατόπιν
αποδοχής από το Δικαστήριο αίτησης όλων των μερών.
2. Το Δικαστήριο μπορεί, επίσης, με δική του πρωτοβουλία, να αντικαταστήσει
έναν διαιτητή, εφόσον κρίνει ότι ο εν λόγω διαιτητής, δεν είναι σε θέση, από
νομικούς ή πραγματικούς λόγους (de jure ή de facto) να εκπληρώσει τα
καθήκοντα του διαιτητή ή ότι ο διαιτητής δεν εκπληρώνει τα καθήκοντα αυτά
όπως ορίζει ο Κανονισμός ή εντός των προθεσμιών που έχουν τεθεί.
3. Όταν, επί τη βάσει πληροφοριών που έχουν περιέλθει σε γνώση του, το
Δικαστήριο εξετάζει την εφαρμογή του άρθρου 15, παράγραφος 2, πριν
αποφασίσει, δίδει την δυνατότητα στον εν λόγω διαιτητή, στα μέρη και στα
λοιπά μέλη του διαιτητικού δικαστηρίου να εκφράσουν εγγράφως την άποψη
τους εντός εύλογης προθεσμίας. Οι παρατηρήσεις τους γνωστοποιούνται στα
μέρη και στους διαιτητές.
4. Όταν πρόκειται να αντικατασταθεί ένας διαιτητής, το Δικαστήριο έχει την
διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει εάν θα ακολουθηθεί ή όχι η αρχική
διαδικασία ορισμού διαιτητών. Μόλις το διαιτητικό δικαστήριο συγκροτηθεί
εκ νέου, και αφού προσκαλέσει τα μέρη να εκφράσουν τις παρατηρήσεις τους,
θα κρίνει αν χρειάζεται, και σε ποιο βαθμό, να επαναληφθεί η προηγηθείσα
διαδικασία ενώπιον του ανασυγκροτηθέντος διαιτητικού δικαστηρίου.
5. Μετά το πέρας της διαδικασίας, το Δικαστήριο, εφόσον το θεωρεί σκόπιμο,
μπορεί να αποφασίσει, αντί της αντικατάστασης ενός διαιτητή που έχει πεθάνει
ή που έχει απομακρυνθεί εκ μέρους του Δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 15,
παράγραφοι 1 και 2, να συνεχισθεί η διαιτητική διαδικασία από τους
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εναπομείναντες διαιτητές. Στην λήψη αυτής της αποφάσεως του, το Δικαστήριο
λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των εναπομεινάντων διαιτητών και των μερών,
καθώς και οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικό ενόψει των περιστάσεων.

Η ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 16 - Διαβίβαση του φακέλου στο διαιτητικό δικαστήριο
Η Γραμματεία διαβιβάζει τον φάκελο στο διαιτητικό δικαστήριο αμέσως μόλις
αυτό συγκροτηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη εξοφληθεί η προκαταβολή
των εξόδων που έχει ζητηθεί από τη Γραμματεία.

Άρθρο 17 - Εκπροσώπηση των μερών
1. Κάθε μέρος οφείλει να ενημερώνει αμέσως τη Γραμματεία, το διαιτητικό
δικαστήριο και τα υπόλοιπα μέρη για οποιαδήποτε αλλαγή στην εκπροσώπησή
του.
2. Το διαιτητικό δικαστήριο, μετά τη συγκρότησή του και αφού δώσει στα μέρη
τη δυνατότητα να διατυπώσουν εγγράφως τις παρατηρήσεις τους μέσα σε
εύλογο χρονικό διάστημα, μπορεί να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την
αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων διαιτητή, η οποία μπορεί να προκύψει
από αλλαγή στην εκπροσώπηση ενός μέρους. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται
και ο αποκλεισμός των νέων εκπροσώπων ενός μέρους, από τη συμμετοχή τους
σε όλη ή σε μέρος της διαιτητικής διαδικασίας.
3. Ανά πάσα στιγμή μετά την έναρξη της διαιτητικής διαδικασίας, το διαιτητικό
δικαστήριο ή η Γραμματεία μπορεί να εξετάσει την πληρεξουσιότητα
οποιουδήποτε από τους εκπροσώπους των μερών.

Άρθρο 18 - Τόπος της διαιτησίας
1. Ο τόπος της διαιτησίας ορίζεται από το Δικαστήριο, εκτός αντίθετης
συμφωνίας των μερών.
2. Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί, μετά από συνεννόηση με τα μέρη, να
συνεδριάζει και να συνέρχεται σε όποιο τόπο κρίνει ως κατάλληλο, εκτός
αντίθετης συμφωνίας των μερών.
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3. Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να διασκέπτεται σε όποιο τόπο κρίνει
κατάλληλο.

Άρθρο 19 - Κανόνες που διέπουν την διαδικασία
Η διαδικασία ενώπιον του διαιτητικού δικαστηρίου διέπεται από τον
Κανονισμό. Ζητήματα για τα οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη στον παρόντα
Κανονισμό ρυθμίζονται από κανόνες που θα συμφωνήσουν τα μέρη ή, ελλείψει
συμφωνίας, που θα ορίσει το διαιτητικό δικαστήριο, δια παραπομπής ή μη σε
ένα εθνικό δικονομικό δίκαιο ως εφαρμοστέο στη διαιτησία.

Άρθρο 20 - Γλώσσα διεξαγωγής της διαιτησίας
Ελλείψει σχετικής συμφωνίας των μερών, η γλώσσα ή οι γλώσσες διεξαγωγής
της διαιτησίας ορίζονται από το διαιτητικό δικαστήριο, αφού ληφθούν δεόντως
υπόψη όλες οι περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας της σύμβασης.

Άρθρο 21 - Εφαρμοστέο δίκαιο
1. Τα μέρη είναι ελεύθερα να συμφωνήσουν τους κανόνες δικαίου που θα
εφαρμοστούν από το διαιτητικό δικαστήριο στην ουσία της διαφοράς. Ελλείψει
τέτοιας συμφωνίας, το διαιτητικό δικαστήριο εφαρμόζει το δίκαιο το οποίο
θεωρεί κατάλληλο.
2. Το διαιτητικό δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του τους όρους της σύμβασης
μεταξύ των μερών, εάν υπάρχουν, καθώς και τα σχετικά συναλλακτικά ήθη.
3. Το διαιτητικό δικαστήριο κρίνει κατά κρίση δικαίου ανδρός (ως amiable
compositeur) ή αποφασίζει κατά δίκαιη κρίση (ex aequo et bono), μόνο εφόσον τα
μέρη το έχουν ρητά εξουσιοδοτήσει προς τούτο.

Άρθρο 22 - Διεξαγωγή της διαιτησίας
1. Το διαιτητικό δικαστήριο και τα μέρη οφείλουν να καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια να διεξαχθεί η διαιτησία γρήγορα και με το μικρότερο δυνατό
κόστος, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και την αξία του
αντικειμένου της διαφοράς.
2. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση της υπόθεσης,
το διαιτητικό δικαστήριο, μετά από συνεννόηση με τα μέρη, μπορεί να λάβει
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τα κατάλληλα, κατά την κρίση του, διαδικαστικά μέτρα, υπό την προϋπόθεση
ότι δεν αντίκεινται σε οποιαδήποτε συμφωνία των μερών. Αυτά τα μέτρα
μπορεί να περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες από τις μεθόδους διαχείρισης
της υπόθεσης που περιγράφονται στο Παράρτημα IV.
3. Κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε από τα μέρη, το διαιτητικό δικαστήριο
μπορεί να εκδίδει διατάξεις σχετικά με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της
διαιτητικής διαδικασίας, ή οποιουδήποτε άλλου θέματος σε σχέση με τη
διαιτησία, καθώς επίσης και να λάβει μέτρα για την προστασία εμπορικών
απορρήτων και εμπιστευτικών πληροφοριών.
4. Σε κάθε περίπτωση, το διαιτητικό δικαστήριο οφείλει να ενεργεί με τρόπο
δίκαιο και αμερόληπτο και να διασφαλίζει ότι παρέχεται σε κάθε μέρος η
εύλογη δυνατότητα να υποστηρίξει την υπόθεσή του.
5. Τα μέρη υποχρεούνται να συμμορφώνονται με οποιαδήποτε διάταξη
εκδίδεται από το διαιτητικό δικαστήριο.

Άρθρο 23 - Όροι διεξαγωγής της διαιτητικής δίκης
1. Μόλις το διαιτητικό δικαστήριο λάβει το φάκελο από τη Γραμματεία,
συντάσσει ένα κείμενο που καθορίζει τους Όρους Διεξαγωγής της Διαιτησίας.
Η σύνταξη των Όρων Διεξαγωγής γίνεται, είτε βάσει εγγράφων, είτε παρουσία
των μερών και λαμβάνοντας υπόψη τα πλέον πρόσφατα έγγραφα που έχουν
υποβάλει. Το έγγραφο των Όρων Διεξαγωγής της Διαιτησίας πρέπει να
περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) πλήρες όνομα, ιδιότητα, διεύθυνση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας των
μερών και του προσώπου ή των προσώπων που εκπροσωπούν τα μέρη στη
διαιτησία,
β) τις διευθύνσεις στις οποίες γίνονται όλες οι γνωστοποιήσεις και
ανακοινώσεις κατά τη διεξαγωγή της διαιτητικής διαδικασίας,
γ) περιληπτική έκθεση των αξιώσεων κάθε μέρους και της αιτούμενης
προστασίας, καθώς και το ύψος όλων των αποτιμητών σε χρήμα αξιώσεων,
αλλά και, στο μέτρο του δυνατού, μία εκτίμηση της οικονομικής αξίας τυχόν
άλλων αξιώσεων,
δ) κατάλογο των θεμάτων επί των οποίων το διαιτητικό δικαστήριο θα
αποφανθεί, εκτός αν το διαιτητικό δικαστήριο κρίνει ότι αυτό δεν ενδείκνυται,
ε) πλήρες όνομα, διεύθυνση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας όλων των
διαιτητών,
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στ) τον τόπο διεξαγωγής της διαιτησίας και
ζ) λεπτομέρειες σχετικά με τους κανόνες που θα εφαρμοσθούν στην διαιτητική
διαδικασία καθώς και μνεία σε τυχόν εξουσιοδότηση των μερών προς το
διαιτητικό δικαστήριο να ενεργήσει κατά κρίση δικαίου ανδρός (ως amiable
compositeur) ή κατά δικαία κρίση (ex aequo et bono).
2. Οι Όροι Διεξαγωγής της Διαιτησίας υπογράφονται από τα μέρη και από το
διαιτητικό δικαστήριο. Το διαιτητικό δικαστήριο, εντός 30 ημερών από την
ημέρα παραλαβής του φακέλου, διαβιβάζει στο Δικαστήριο τους Όρους
Διεξαγωγής της Διαιτησίας υπογεγραμμένους από το ίδιο και από τα μέρη. Το
Δικαστήριο μπορεί να παρατείνει την προθεσμία αυτή μετά από αιτιολογημένο
αίτημα του διαιτητικού δικαστηρίου ή και με δική του πρωτοβουλία, αν κρίνει
ότι αυτό είναι απαραίτητο.
3. Αν κάποιο μέρος αρνείται να συμμετάσχει στη σύνταξη των Όρων
Διεξαγωγής της Διαιτησίας ή αρνείται να τους υπογράψει, οι Όροι Διεξαγωγής
της Διαιτησίας υποβάλλονται στο Δικαστήριο προς έγκριση. Όταν οι Όροι
Διεξαγωγής της Διαιτησίας έχουν υπογραφεί σύμφωνα με το άρθρο 23,
παράγραφος 2, ή έχουν εγκριθεί από το Δικαστήριο, προχωρεί η διαδικασία
της διαιτησίας.
4. Μετά την υπογραφή των Όρων Διεξαγωγής της Διαιτησίας ή την έγκρισή
τους από το Δικαστήριο, είναι απαράδεκτη η υποβολή νέων αξιώσεων που
εκφεύγουν του πεδίου των Όρων Διεξαγωγής, εκτός εάν δοθεί άδεια προς τούτο
στο εν λόγω μέρος από το διαιτητικό δικαστήριο. Προκειμένου το διαιτητικό
δικαστήριο να επιτρέψει την υποβολή τέτοιων νέων αξιώσεων λαμβάνει υπόψη
του τη φύση τους, το στάδιο, στο οποίο βρίσκεται η διαιτησία, καθώς και όλες
τις σχετικές περιστάσεις.

Άρθρο 24 - Συνδιάσκεψη διαχείρισης της υπόθεσης και χρονοδιάγραμμα της
διαδικασίας
1. Κατά τη σύνταξη των Όρων Διεξαγωγής της Διαιτησίας, ή το συντομότερο
δυνατό μετά τη σύνταξή τους, το διαιτητικό δικαστήριο συγκαλεί συνδιάσκεψη
διαχείρισης της υπόθεσης για να διαβουλευθεί με τα μέρη σχετικά με τα
διαδικαστικά μέτρα που μπορεί να λάβει, σύμφωνα με το άρθρο 22
παράγραφος 2.
2. Κατά τη διάρκεια της συνδιάσκεψης ή το συντομότερο δυνατό μετά από
αυτή, το διαιτητικό δικαστήριο καθορίζει το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας
που προτίθεται να ακολουθήσει για την αποτελεσματική διεξαγωγή της
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διαιτησίας. Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας και οι τυχόν τροποποιήσεις
του οφείλουν να κοινοποιούνται στο Δικαστήριο και στα μέρη.
3. Προς διασφάλιση της διαρκούς αποτελεσματικής διαχείρισης της υπόθεσης,
το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί, κατόπιν διαβούλευσης με τα μέρη μέσω νέας
διάσκεψης διαχείρισης της υπόθεσης ή με άλλον τρόπο, να λάβει περαιτέρω
διαδικαστικά μέτρα ή να τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας.
4. Οι διαδικαστικές συνδιασκέψεις διαχείρισης των υποθέσεων μπορούν να
διεξάγονται διά ζώσης, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, τηλεφώνου ή άλλων
παρόμοιων μέσων επικοινωνίας. Αν δεν υπάρχει συμφωνία των μερών, το
διαιτητικό δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της
συνδιάσκεψης. Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να ζητήσει από τα μέρη να
υποβάλουν προτάσεις διαχείρισης της υπόθεσης πριν από τη συνδιάσκεψη,
καθώς επίσης και να ζητήσει την παράσταση των μερών σε οποιαδήποτε
διαδικαστική συνδιάσκεψη διαχείρισης της υπόθεσης, είτε αυτοπροσώπως, είτε
μέσω εσωτερικού αντιπροσώπου.

Άρθρο 25 - Εξακρίβωση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης
1. Το διαιτητικό δικαστήριο προβαίνει, το συντομότερο δυνατό, στην
εξακρίβωση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης χρησιμοποιώντας
όλα τα κατάλληλα μέσα.
2. Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει να εξετάσει μάρτυρες,
τεχνικούς συμβούλους διορισμένους από τα μέρη, ή οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο, παρουσία των μερών ή εν τη απουσία τους, υπό την προϋπόθεση ότι
τα μέρη έχουν κληθεί προσηκόντως.
3. Μετά από συνεννόηση με τα μέρη το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να
διορίσει έναν ή περισσότερους πραγματογνώμονες, να προσδιορίσει τους
όρους διεξαγωγής της πραγματογνωμοσύνης και να παραλάβει τις εκθέσεις
τους. Κατόπιν αιτήματος μέρους, το διαιτητικό δικαστήριο παρέχει την
δυνατότητα στα μέρη να θέσουν ερωτήματα στους πραγματογνώμονες που
αυτό έχει ορίσει, κατά την διάρκεια συνεδρίασής του.
4. Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της
διαιτητικής διαδικασίας, να καλέσει οποιοδήποτε μέρος να παράσχει
συμπληρωματικές αποδείξεις.
5. Υπό την προϋπόθεση ότι κανένα από τα μέρη δεν έχει ζητήσει να γίνει
ακροαματική διαδικασία, το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει για
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την υπόθεση βασιζόμενο αποκλειστικά και μόνο στα προσκομιζόμενα από τα
μέρη έγγραφα.

Άρθρο 26 - Συζήτηση της υπόθεσης
1. Ημέρα συζήτησης ορίζεται εάν κάποιο από τα μέρη υποβάλει σχετικό
αίτημα, ή, ελλείψει τέτοιου αιτήματος, εφόσον το διαιτητικό δικαστήριο,
αποφασίσει αυτεπαγγέλτως να διεξαχθεί ακροαματική διαδικασία,
προκειμένου να ακούσει τα μέρη. Όταν ορισθεί η ημέρα της συζήτησης, το
Διαιτητικό Δικαστήριο καλεί προ εύλογης προθεσμίας τα μέρη να παραστούν
ενώπιόν του κατά τον χρόνο και στον τόπο που ορίζει. Το διαιτητικό
δικαστήριο, κατόπιν διαβούλευσης με τα μέρη και αφού λάβει υπόψη τα
πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, μπορεί να αποφασίσει ότι οποιαδήποτε
συζήτηση θα διεξαχθεί με αυτοπρόσωπη παρουσία ή εξ’ αποστάσεως, μέσω
τηλεδιάσκεψης, τηλεφώνου ή άλλων κατάλληλων μέσων επικοινωνίας.
2. Αν οποιοδήποτε από τα μέρη απουσιάσει χωρίς βάσιμο λόγο, μολονότι έχει
προσηκόντως κληθεί, το διαιτητικό δικαστήριο έχει την εξουσία να προχωρήσει
στη συζήτηση της υπόθεσης.
3. Το διαιτητικό δικαστήριο είναι υπεύθυνο για την συζήτηση της υπόθεσης,
στην οποία δικαιούνται να παρευρίσκονται όλα τα μέρη. Πρόσωπα τα οποία
δεν συμμετέχουν στην διαδικασία δεν δικαιούνται να παρευρίσκονται κατά
την συζήτηση, εκτός αν τους δοθεί άδεια από το διαιτητικό δικαστήριο και από
τα μέρη.
4. Τα μέρη παρίστανται αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπων, προσηκόντως
εξουσιοδοτημένων. Επίσης μπορούν να συνεπικουρούνται από συμβούλους.

Άρθρο 27 - Πέρας της διαδικασίας και ημερομηνία υποβολής σχεδίου
διαιτητικής απόφασης
Το συντομότερο δυνατό μετά την τελευταία συνεδρίαση του δικαστηρίου
σχετικά με τα ζητήματα για τα οποία πρόκειται να εκδοθεί διαιτητική
απόφαση, ή μετά την κατάθεση των τελευταίων εγγράφων, κατόπιν άδειας του
διαιτητικού δικαστηρίου, σχετικά με αυτά τα ζητήματα, αναλόγως ποια από τις
δύο ενέργειες γίνεται τελευταία, το διαιτητικό δικαστήριο πρέπει:
α) να κηρύξει τη διαδικασία περατωμένη αναφορικά με τα θέματα για τα οποία
πρόκειται να εκδοθεί διαιτητική απόφαση και
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β) να ενημερώσει τη Γραμματεία και τα μέρη σχετικά με την ημερομηνία έως
την οποία αναμένεται να υποβάλει το σχέδιο της διαιτητικής απόφασης προς
έγκριση στο Δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 34.
Μετά το πέρας της διαδικασίας, καμία περαιτέρω υποβολή εγγράφων ή
προβολή ισχυρισμών ή αποδεικτικών στοιχείων αναφορικά με τα θέματα για
τα οποία πρόκειται να εκδοθεί διαιτητική απόφαση δεν είναι δεκτή, εκτός εάν
κάτι τέτοιο ζητηθεί από το διαιτητικό δικαστήριο ή κατόπιν άδειάς του.

Άρθρο 28 - Συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα
1. Εκτός αντίθετης συμφωνίας των μερών, μόλις ο φάκελος διαβιβασθεί στο
διαιτητικό δικαστήριο, αυτό μπορεί, κατόπιν αιτήματος ενός από τα μέρη, να
διατάξει όποιο ασφαλιστικό ή συντηρητικό μέτρο κρίνει πρόσφορο. Το
διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να εξαρτήσει τη χορήγηση οποιουδήποτε τέτοιου
μέτρου από την παροχή ενδεδειγμένης ασφάλειας εκ μέρους του αιτούντος
μέρους. Τέτοια μέτρα μπορούν να ληφθούν είτε με την μορφή αιτιολογημένης
διάταξης, είτε διαιτητικής αποφάσεως, κατά την κρίση του διαιτητικού
δικαστηρίου.
2. Πριν διαβιβασθεί ο φάκελος στο διαιτητικό δικαστήριο, ή – εφόσον
δικαιολογείται από τις περιστάσεις ακόμη και αφού έχει διαβιβασθεί, τα μέρη
μπορούν να αιτηθούν από κάθε αρμόδια δικαστική αρχή την λήψη
ασφαλιστικών ή συντηρητικών μέτρων. Η αίτηση ενός μέρους προς δικαστική
αρχή για την λήψη ενός από τα παραπάνω μέτρα ή για την εκτέλεση τέτοιου
μέτρου που έχει διαταχθεί από διαιτητικό δικαστήριο, δεν θεωρείται
παραβίαση της διαιτητικής συμφωνίας ούτε παραίτηση από αυτή και δεν έχει
καμία συνέπεια ως προς τις εξουσίες που διατηρεί το διαιτητικό δικαστήριο.
Κάθε τέτοια αίτηση ή μέτρο που λαμβάνεται από την δικαστική αρχή πρέπει
να γνωστοποιείται χωρίς καθυστέρηση στη Γραμματεία. Η Γραμματεία
ενημερώνει σχετικώς το διαιτητικό δικαστήριο.

Άρθρο 29 - Διαιτητής Επείγουσας Κατάστασης
1. Ένα μέρος που χρειάζεται τη λήψη έκτακτων ασφαλιστικών ή συντηρητικών
μέτρων και εξ’ αυτού του λόγου δεν δύναται να αναμένει τη συγκρότηση του
διαιτητικού δικαστηρίου («Μέτρα Επείγουσας Κατάστασης») μπορεί να
υποβάλει αίτηση για λήψη τέτοιων μέτρων από Διαιτητή Επείγουσας
Κατάστασης, σύμφωνα με το Παράρτημα V. Αυτή η αίτηση γίνεται δεκτή μόνο
αν παραληφθεί από τη Γραμματεία πριν από τη διαβίβαση του φακέλου στο
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διαιτητικό δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 16 και ανεξαρτήτως από το εάν
το μέρος που υποβάλει την αίτηση έχει ήδη υποβάλει Αίτηση Προσφυγής σε
Διαιτησία.
2. Η απόφαση του διαιτητή επείγουσας κατάστασης λαμβάνει τη μορφή
διάταξης. Τα μέρη έχουν υποχρέωση συμμόρφωσης με κάθε διάταξη του
διαιτητή επείγουσας κατάστασης.
3. Το διαιτητικό δικαστήριο δεν δεσμεύεται αναφορικά με οποιοδήποτε
ερώτημα, ζήτημα ή διαφορά, για τα οποία κρίνει ο διαιτητής επείγουσας
κατάστασης με τη διάταξή του. Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να
τροποποιήσει, να καταργήσει ή να ακυρώσει τη διαταγή ή οποιαδήποτε άλλη
αλλαγή διενεργηθεί από τον διαιτητή επείγουσας κατάστασης.
4. Το διαιτητικό δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με τα αιτήματα ή τις αξιώσεις
των μερών σε σχέση με την προσφυγή στη διαδικασία του διαιτητή επείγουσας
κατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της ανακατανομής των δαπανών αυτής
της διαδικασίας και των τυχόν αξιώσεων που προκύπτουν από ή σε σχέση με
τη συμμόρφωση ή τη μη συμμόρφωση με τη διάταξη.
5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 του παρόντος άρθρου και οι κανόνες που τίθεται στο
Παράρτημα V σε σχέση με τον Διαιτητή Επείγουσας Κατάστασης (από κοινού,
«Διατάξεις για τον Διαιτητή Επείγουσας Κατάστασης» εφαρμόζονται μόνον
μεταξύ των μερών που είναι συμβαλλόμενα στη συμφωνία διαιτησίας,
σύμφωνα με τον Κανονισμό, στη οποία βασίζεται η αίτηση ή των καθολικών
διαδόχων τους.
6. Οι Διατάξεις για τον Διαιτητή Επείγουσας Κατάστασης δεν εφαρμόζονται
όταν:
α) η συμφωνία διαιτησίας μεταξύ των μερών, σύμφωνα με τον Κανονισμό, έχει
συναφθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2012,
β) τα μέρη έχουν συμφωνήσει τον αποκλεισμό της εφαρμογής των Διατάξεων
για τον Διαιτητή Επείγουσας Κατάστασης, ή
γ) η διαιτητική συμφωνία στην οποία βασίζεται η αίτηση απορρέει από
συνθήκη.
7. Οι Διατάξεις για τον Διαιτητή Επείγουσας Κατάστασης δεν εμποδίζουν τα
μέρη να αιτηθούν έκτακτα ασφαλιστικά ή συντηρητικά μέτρα από αρμόδια
δικαστική αρχή. Αυτό μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή πριν από την υποβολή
αίτησης κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από τις Διατάξεις για τον
Διαιτητή Επείγουσας Κατάστασης, αλλά, εάν αυτό επιβάλλεται από τις
συνθήκες, ακόμα και μετά από αυτήν την υποβολή, σύμφωνα με τον
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Κανονισμό. Οποιαδήποτε αίτηση για τη λήψη τέτοιων μέτρων από αρμόδια
δικαστική αρχή δεν πρέπει να θεωρείται ως παραβίαση της διαιτητικής
συμφωνίας, ή ως παραίτηση από αυτήν. Τυχόν κατάθεση τέτοιας αίτησης και
τυχόν μέτρα που λαμβάνονται από αρμόδια δικαστική αρχή πρέπει να
κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στη Γραμματεία.

Άρθρο 30 - Ταχεία Διαδικασία
1. Με τη συμφωνία υπαγωγής σε διαιτησία, σύμφωνα με τον Κανονισμό, τα
μέρη συμφωνούν ότι το άρθρο 30 και οι Κανόνες εφαρμογής της Ταχείας
Διαδικασίας, οι οποίοι ορίζονται στο Παράρτημα VI («Διατάξεις που
ρυθμίζουν την Ταχεία Διαδικασία») υπερισχύουν έναντι τυχόν αντίθετων
όρων της συμφωνίας διαιτησίας.
2. Οι διατάξεις που ρυθμίζουν την Ταχεία Διαδικασία, οι οποίες ορίζονται στο
Παράρτημα VI, εφαρμόζονται εφόσον:
α) κατά τη στιγμή της ανακοίνωσης που αναφέρεται στο άρθρο 1, παράγραφος
3 του Παραρτήματος VI, το επίδικο ποσό δεν υπερβαίνει το όριο που τίθεται
από το άρθρο 1, παράγραφος 2 του Παραρτήματος VI, ή
β) υπάρχει συμφωνία των μερών.
3. Οι διατάξεις που ρυθμίζουν την Ταχεία Διαδικασία δεν εφαρμόζονται εάν:
α) η συμφωνία διαιτησίας, με βάση τον Κανονισμό, έχει συναφθεί πριν από την
ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων που ρυθμίζουν την Ταχεία
Διαδικασία, ή
β) τα μέρη έχουν συμφωνήσει τον αποκλεισμό της εφαρμογής των διατάξεων
που ρυθμίζουν την Ταχεία Διαδικασία, ή
γ) το Δικαστήριο, κατόπιν αιτήματος κάποιου από τα μέρη πριν από τη
συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου ή αυτεπαγγέλτως, αποφασίσει ότι,
ενόψει των περιστάσεων, δεν ενδείκνυται η εφαρμογή των διατάξεων που
ρυθμίζουν την Ταχεία Διαδικασία.

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Άρθρο 31 - Προθεσμία έκδοσης της οριστικής διαιτητικής απόφασης
1. Το διαιτητικό δικαστήριο πρέπει να εκδώσει την οριστική του απόφαση εντός
προθεσμίας έξι μηνών. Η προθεσμία αυτή εκκινεί από την ημέρα της τελευταίας
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τεθείσας υπογραφής, είτε από το διαιτητικό δικαστήριο, είτε από τα μέρη, επί
των Όρων Διεξαγωγής, στην περίπτωση δε εφαρμογής του άρθρου 23,
παράγραφος 3, από την ημέρα που η Γραμματεία γνωστοποιεί στο διαιτητικό
δικαστήριο την έγκριση των Όρων Διεξαγωγής από το Δικαστήριο. Το
Δικαστήριο μπορεί να ορίσει διαφορετική προθεσμία με βάση το
χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας που καθορίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 24,
παράγραφος 2.
2. Το Δικαστήριο μπορεί να παρατείνει την προθεσμία κατόπιν αιτιολογημένης
αίτησης του διαιτητικού δικαστηρίου ή και αυτεπαγγέλτως, εφόσον κρίνει ότι
αυτό είναι αναγκαίο.

Άρθρο 32 - Έκδοση διαιτητικής αποφάσεως
1. Αν το διαιτητικό δικαστήριο αποτελείται από περισσότερους από έναν
διαιτητές, η διαιτητική απόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία. Αν δεν
σχηματιστεί πλειοψηφία, υπερισχύει μόνη η γνώμη του προέδρου του
διαιτητικού δικαστηρίου.
2. Η διαιτητική απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
3. Η διαιτητική απόφαση θεωρείται ότι εκδόθηκε στον τόπο που έλαβε χώρα η
διαιτησία και κατά την χρονολογία που δηλώνεται σε αυτήν.

Άρθρο 33 - Συναινετική διαιτητική απόφαση
Αν τα μέρη καταλήξουν σε συμβιβασμό μετά την διαβίβαση του φακέλου στο
διαιτητικό δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 16, και εάν το ζητήσουν τα μέρη
και το διαιτητικό δικαστήριο αποδεχθεί το αίτημα τους, εκδίδεται συναινετική
διαιτητική απόφαση στην οποία καταχωρίζεται ο επιτευχθείς συμβιβασμός.

Άρθρο 34 - Έλεγχος της διαιτητικής απόφασης από το Δικαστήριο
Πριν την υπογραφή οποιασδήποτε διαιτητικής απόφασης, το διαιτητικό
δικαστήριο υποβάλει σχέδιό της στο Δικαστήριο. Το Δικαστήριο μπορεί να
προβεί σε υποδείξεις ως προς την διατύπωση της διαιτητικής απόφασης και,
χωρίς να θίγει την ελευθερία κρίσης του διαιτητικού δικαστηρίου, μπορεί να
του επισημάνει ζητήματα που σχετίζονται με την ουσία της υπόθεσης. Καμία
διαιτητική απόφαση δεν μπορεί να εκδοθεί από το διαιτητικό δικαστήριο πριν
εγκριθεί από το Δικαστήριο ως προς την διατύπωση της.
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Άρθρο 35 - Γνωστοποίηση, κατάθεση και εκτελεστότητα της διαιτητικής
απόφασης
1. Όταν εκδοθεί η διαιτητική απόφαση, η Γραμματεία κοινοποιεί στα μέρη την
διαιτητική απόφαση υπογεγραμμένη από το διαιτητικό δικαστήριο, υπό την
προϋπόθεση ότι τα μέρη από κοινού, ή ένα από αυτά, έχουν πλήρως εξοφλήσει
τα έξοδα της διαιτησίας στο ΔΕΕ.
2. Η Γραμματεία, ανά πάσα στιγμή και κατόπιν αίτησης ενός από τα μέρη και
μόνο, μπορεί να εκδίδει επιπλέον γνήσια αντίγραφα της διαιτητικής
απόφασης.
3. Η κοινοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου
επάγεται παραίτηση των μερών από το δικαίωμα να απαιτήσουν
οποιασδήποτε άλλης μορφής κοινοποίηση ή κατάθεση της διαιτητικής
απόφασης εκ μέρους του διαιτητικού δικαστηρίου.
4. Κάθε διαιτητική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα
Κανονισμό κατατίθεται σε πρωτότυπο στη Γραμματεία.
5. Το διαιτητικό δικαστήριο και η Γραμματεία βοηθούν τα μέρη να
συμμορφώνονται με όποιες περαιτέρω διαδικαστικές ενέργειες τυχόν
απαιτούνται.
6. Κάθε διαιτητική απόφαση είναι δεσμευτική για τα μέρη. Τα μέρη, τα οποία
έχουν υποβάλει τη διαφορά τους σε διαιτησία σύμφωνα με τον Κανονισμό,
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκτελέσουν χωρίς καθυστέρηση όποια
διαιτητική απόφαση εκδοθεί και, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται, θεωρείται
ότι έχουν παραιτηθεί από το δικαίωμα άσκησης ενδίκου βοηθήματος κατά της
διαιτητικής απόφασης.

Άρθρο 36 - Διόρθωση και ερμηνεία της διαιτητικής απόφασης – Πρόσθετη
διαιτητική απόφαση – Αναπομπή διαιτητικών αποφάσεων
1. Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί αυτεπαγγέλτως να διορθώσει συντακτικά,
υπολογιστικά ή τυπογραφικά λάθη, ή άλλα παρόμοια λάθη της διαιτητικής
απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι οι διορθώσεις αυτές θα υποβληθούν προς
έγκριση στο Δικαστήριο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης
της διαιτητικής απόφασης από τη Γραμματεία, σύμφωνα με το άρθρο 35,
παράγραφος 1.
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2. Οποιαδήποτε αίτηση μέρους για την διόρθωση σφάλματος από αυτά που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος ή για την ερμηνεία μιας
διαιτητικής απόφασης, πρέπει να υποβάλλεται στη Γραμματεία εντός 30
ημερών από την παραλαβή της διαιτητικής απόφασης από αυτό το μέρος.
3. Τυχόν αίτηση ενός μέρους για την έκδοση πρόσθετης διαιτητικής απόφασης
σχετικά με αξιώσεις που υποβλήθηκαν κατά τη διαιτητική διαδικασία και για
τις οποίες το διαιτητικό δικαστήριο παρέλειψε να λάβει απόφαση, πρέπει να
υποβάλλεται στη Γραμματεία μέσα σε 30 μέρες από την παραλαβή της
διαιτητικής απόφασης από αυτό το μέρος.
4. Μετά την διαβίβαση της αίτησης στο διαιτητικό δικαστήριο, σύμφωνα με τις
παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, αυτό χορηγεί στο άλλο μέρος ή
μέρη μια σύντομη προθεσμία, που συνήθως δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες από
την ημέρα παραλαβής της αίτησης από αυτό το μέρος ή τα μέρη, προκειμένου
να διατυπώσει της παρατηρήσεις του επ’ αυτής. Το διαιτητικό δικαστήριο
υποβάλλει στο Δικαστήριο σχέδιο της απόφασής του επί της αίτησης το
αργότερο 30 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή τυχόν
παρατηρήσεων από το άλλο μέρος ή μέρη ή εντός της όποιας προθεσμίας τυχόν
θέσει το Δικαστήριο. Η απόφαση διόρθωσης ή ερμηνείας της διαιτητικής
απόφασης ενσωματώνεται σε αυτήν υπό τη μορφή προσθήκης. Η απόφαση
αποδοχής της αίτησης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος, λαμβάνει
τη μορφή πρόσθετης απόφασης. Οι διατάξεις των άρθρων 32, 34 και 35
εφαρμόζονται αναλογικά.
5. Όταν ένα τακτικό δικαστήριο αναπέμπει μία διαιτητική απόφαση στο
διαιτητικό δικαστήριο, οι διατάξεις των άρθρων 32, 34, 35 και του παρόντος
άρθρου 36, εφαρμόζονται αναλογικά σε κάθε προσθήκη ή διαιτητική απόφαση
που εκδίδεται σύμφωνα με τους όρους αυτής της αναπομπής. Το Δικαστήριο
μπορεί να λάβει οποιoδήποτε μέτρo θεωρεί αναγκαίo, ώστε το διαιτητικό
δικαστήριο να μπορέσει να συμμορφωθεί με τους όρους αυτής της αναπομπής,
καθώς και να καθορίσει μία προκαταβολή για κάλυψη τυχόν επιπλέον
αμοιβών και εξόδων του διαιτητικού δικαστηρίου και επιπλέον διοικητικών
εξόδων του ΔΕΕ.

ΕΞΟΔΑ
Άρθρο 37 - Προκαταβολή για την κάλυψη της δαπάνης της διαιτησίας
1.Μετά την παραλαβή της Αίτησης για Διαιτησία, ο Γενικός Γραμματέας
μπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα να καταβάλει προσωρινή προκαταβολή
προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη της διαιτησίας
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α) μέχρι τη σύνταξη των Όρων Διεξαγωγής της διαιτησίας, ή
β) όταν εφαρμόζονται οι Διατάξεις ρύθμισης της Ταχείας Διαδικασίας, έως τη
διαδικαστική συνδιάσκεψη διαχείρισης της υπόθεσης.
Η προσωρινή προκαταβολή θεωρείται ως μερική πληρωμή από την αιτούντα
κάθε προκαταβολής επί της δαπάνης που καθορίζεται από το Δικαστήριο,
σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
2. Το Δικαστήριο καθορίζει το ύψος της προκαταβολής της δαπάνης το
συντομότερο δυνατόν, ούτως ώστε να καλύπτονται η αμοιβή και τα έξοδα των
διαιτητών, τα διοικητικά έξοδα του ΔΕΕ και τυχόν άλλα έξοδα που αφορούν
τις υποβληθείσες ενώπιον του αξιώσεις, εκτός εάν οι αξιώσεις έχουν υποβληθεί
σύμφωνα με τα άρθρα 7 ή 8, οπότε εφαρμόζεται το άρθρο 37, παράγραφος 4. Η
προκαταβολή επί της δαπάνης που καθορίζεται από το Δικαστήριο σύμφωνα
με το παρόν άρθρο 37 παράγραφος 2 καταβάλλεται σε ίσα μερίδια από τον
αιτούντα και τον καθ’ ου η αίτηση διαιτησίας.
3. Στην περίπτωση που υποβληθούν ανταγωγικές αξιώσεις από τον καθ’ ου η
αίτηση διαιτησίας σύμφωνα με το άρθρο 5 ή με άλλον τρόπο, το Δικαστήριο
μπορεί να ορίσει χωριστές προκαταβολές επί τη δαπάνης για τις αξιώσεις του
αιτούντος και για τις ανταγωγικές αξιώσεις του καθ’ ου η αίτηση διαιτησίας.
Όποτε το Δικαστήριο καθορίζει χωριστές προκαταβολές επί της δαπάνης, κάθε
μέρος καταβάλει την προκαταβολή επί της δαπάνης που αντιστοιχεί στις
αξιώσεις του.
4. Όταν προβάλλονται αξιώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 7 ή 8, το Δικαστήριο
καθορίζει μια ή περισσότερες προκαταβολές επί της δαπάνης, οι οποίες είναι
πληρωτέες από τα μέρη, όπως αποφασίζει το Δικαστήριο. Όπου το Δικαστήριο
έχει προηγουμένως καθορίσει προκαταβολή επί της δαπάνης σύμφωνα με το
άρθρο 37, η προκαταβολή αυτή θα αντικαθίσταται από την προκαταβολή ή τις
προκαταβολές που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 4, και
το ποσό της προκαταβολής που έχει ήδη καταβληθεί από ένα μέρος θεωρείται
ως μερική πληρωμή από το μέρος αυτού του μεριδίου του εκ της προκαταβολής
ή των προκαταβολών της δαπάνης, όπως καθορίζεται από το Δικαστήριο
σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 4.
5. Το ύψος της προκαταβολής της δαπάνης που καθορίζεται από το
Δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 37 είναι δυνατόν να αναπροσαρμοσθεί ανά
πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαιτησίας. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέρος
μπορεί να καταβάλει την προκαταβολή οποιουδήποτε άλλου μέρους, στην
περίπτωση που το άλλο μέρος δεν πληρώσει το μερίδιό του.
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6. Αν δεν εξοφληθεί η προκαταβολή της δαπάνης, ο Γενικός Γραμματέας,
κατόπιν συνεννόησης με το διαιτητικό δικαστήριο, μπορεί να δώσει στο
τελευταίο εντολή να αναστείλει τις εργασίες του, ορίζοντας προθεσμία για την
πληρωμή της προκαταβολής. Η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από
15 ημέρες και με την εκπνοή της, θεωρείται ότι τα μέρη παραιτήθηκαν των
σχετικών αξιώσεών τους. Αν ένα ενδιαφερόμενο μέρος επιθυμεί να προβάλει
αντιρρήσεις κατά του παραπάνω μέτρου, πρέπει να υποβάλει αίτημα εντός της
παραπάνω προθεσμίας, ούτως ώστε το Δικαστήριο να λάβει απόφαση επί του
ζητήματος. Το εν λόγω μέρος δεν εμποδίζεται να ασκήσει εκ νέου στο μέλλον
τις ίδιες αξιώσεις του σε άλλη διαδικασία εκ του λόγου και μόνον ότι θεωρήθηκε
ότι παραιτήθηκε κατά τα ανωτέρω.
7. Αν κάποιο από τα μέρη προβάλει ένσταση συμψηφισμού κατά οποιασδήποτε
αξίωσης, ο προτεινόμενος συμψηφισμός λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό
της προκαταβολής των εξόδων της διαιτησίας με τον ίδιο τρόπο που
υπολογίζεται επί μίας χωριστής αξίωσης, στο βαθμό που το διαιτητικό
δικαστήριο ενδέχεται να κληθεί να αξιολογήσει επιπρόσθετα ζητήματα.

Άρθρο 38 - Απόφαση σχετικά με τη δαπάνη της διαιτησίας
1. Η δαπάνη της διαιτησίας περιλαμβάνει την αμοιβή και τα έξοδα των
διαιτητών καθώς και τα διοικητικά έξοδα του ΔΕΕ, όπως αυτά ορίζονται από
το Δικαστήριο, σύμφωνα με την κλίμακα που ισχύει κατά την έναρξη της
διαιτητικής διαδικασίας, καθώς και την αμοιβή και τα έξοδα των
πραγματογνωμόνων που τυχόν ορισθούν από το διαιτητικό δικαστήριο,
επιπλέον, δε, ένα εύλογο ποσό για δικαστικά και λοιπά έξοδα στα οποία
υποβάλλονται τα μέρη για τη διαιτησία.
2. Το Δικαστήριο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον θεωρήσει ότι αυτό
είναι αναγκαίο λόγω των περιστάσεων της υπόθεσης, μπορεί, είτε να αυξήσει
είτε να μειώσει το ποσό της αμοιβής το οποίο προκύπτει από τη σχετική
κλίμακα που ορίζει την αμοιβή των διαιτητών.
3. Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας, το
διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά ως προς την δαπάνη
σε σχέση με το Δικαστήριο και να διατάσσει την καταβολή.
4. Η οριστική διαιτητική απόφαση καθορίζει την δαπάνη της διαιτησίας και
κρίνει ποιο μέρος θα επιβαρυνθεί με αυτήν ή, αν πρόκειται να επιβαρυνθούν
όλα τα μέρη, σε ποια αναλογία θα επιβαρυνθεί το καθένα από αυτά.
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5. Το διαιτητικό δικαστήριο, όταν εκδίδει αποφάσεις αναφορικά με τη δαπάνη,
μπορεί να λαμβάνει υπόψη τα πραγματικά περιστατικά που κρίνει σχετικά,
συμπεριλαμβανομένου του βαθμού στον οποίο κάθε μέρος διεξήγαγε τη
διαιτητική διαδικασία με γρήγορο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.
6. Σε περίπτωση παραίτησης από όλα τα αιτήματα ή τερματισμού της
διαιτησίας πριν την έκδοση της οριστικής διαιτητικής απόφασης, το
Δικαστήριο καθορίζει τις αμοιβές και τα έξοδα των διαιτητών και τις
διοικητικά έξοδα του ΔΕΕ. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία των μερών για την
κατανομή της δαπάνης της διαιτησίας ή ως προς άλλα ζητήματα σχετικά με τη
δαπάνη, τότε αποφασίζει για τα ζητήματα αυτά το διαιτητικό δικαστήριο. Εάν
το διαιτητικό δικαστήριο δεν έχει συγκροτηθεί κατά τον χρόνο της παραίτησης
ή του τερματισμού, κάθε μέρος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο να
προχωρήσει με τη διαδικασία συγκρότησης του διαιτητικού δικαστηρίου,
σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, ώστε το διαιτητικό δικαστήριο να λάβει
τις αποφάσεις σχετικά με τη δαπάνη.

ΔΙΑΦΟΡΑ
Άρθρο 39 - Τροποποίηση των προθεσμιών
1. Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν σύντμηση των διαφόρων προθεσμιών
που προβλέπονται στον Κανονισμό. Οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία
καταρτίζεται μετά τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου έχει ισχύ μόνο
εφόσον εγκριθεί από αυτό.
2. Το Δικαστήριο μπορεί αυτεπαγγέλτως να παρατείνει οποιαδήποτε
προθεσμία έχει συντμηθεί δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
αν κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου το διαιτητικό δικαστήριο και
το Δικαστήριο να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους βάσει του παρόντος
Κανονισμού.

Άρθρο 40 - Παραίτηση από δικαιώματα
Το μέρος που συμμετέχει στην διαιτητική διαδικασία χωρίς να προβάλει
ενστάσεις για παράβαση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, ή
οποιωνδήποτε άλλων εφαρμοστέων στη διαδικασία κανόνων, οδηγιών του
διαιτητικού δικαστηρίου ή απαιτήσεων της συμφωνίας διαιτησίας σχετικά με
τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου ή την διεξαγωγή της διαδικασίας,
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θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα του να προβάλει τις σχετικές
ενστάσεις.
Άρθρο 41 - Περιορισμός ευθύνης
Οι διαιτητές, κάθε πρόσωπο ορισμένο από το διαιτητικό δικαστήριο, ο
διαιτητής επείγουσας κατάστασης, το Δικαστήριο και τα μέλη του, το ΔΕΕ και
οι υπάλληλοί του, οι Εθνικές Επιτροπές και Ομάδες του ΔΕΕ και οι υπάλληλοί
τους, καθώς και οι εκπρόσωποί τους δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι
οποιουδήποτε για οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη σχετικά με τη διαιτησία,
εκτός εάν ένας τέτοιος περιορισμός ευθύνης απαγορεύεται από το εφαρμοστέο
δίκαιο.

Άρθρο 42 - Γενικός κανόνας
Όσον αφορά όλα τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά στον παρόντα
Κανονισμό, το Δικαστήριο και το διαιτητικό δικαστήριο ενεργούν σύμφωνα με
το πνεύμα του παρόντος Κανονισμού και καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε
να εξασφαλίσουν την εκτελεστότητα της διαιτητικής απόφασης.

Άρθρο 43 - Διέπον δίκαιο και διευθέτηση διαφορών
Αξιώσεις που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη διαχείριση της διαιτητικής
διαδικασίας από το Δικαστήριο, σύμφωνα με τον Κανονισμό, διέπονται από το
γαλλικό δίκαιο και τη διευθέτησή τους αναλαμβάνουν τα πολιτικά δικαστήρια
του Παρισιού (Tribunal Judiciaire de Paris) στη Γαλλία, το οποίο έχει
αποκλειστική δικαιοδοσία.
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Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ICC 2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΕ
Άρθρο 1 - Αποστολή
1. Το Διεθνές Δικαστήριο Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου
(το «Δικαστήριο») έχει ως αποστολή την εξασφάλιση της εφαρμογής του
Κανονισμού Διαιτησίας του ΔΕΕ, διαθέτει δε όλες τις απαιτούμενες για την
εκπλήρωση της αποστολής του εξουσίες.
2. Ως αυτόνομο όργανο, το Δικαστήριο, κατά την εκτέλεση της αποστολής του,
είναι πλήρως ανεξάρτητο απέναντι στο ΔΕΕ και τα όργανα του.
3. Τα μέλη του είναι ανεξάρτητα από τις Εθνικές Επιτροπές και Ομάδες του
ΔΕΕ.

Άρθρο 2 - Σύνθεση του Δικαστηρίου
Το Δικαστήριο αποτελείται από έναν Πρόεδρο, Αντιπροέδρους, μέλη και
αναπληρωματικά μέλη (από κοινού αναφερόμενα ως μέλη). Επικουρείται στο
έργο του από τη Γραμματεία του (Γραμματεία του Δικαστηρίου).

Άρθρο 3 - Ορισμός
1. Ο Πρόεδρος εκλέγεται από το Παγκόσμιο Συμβούλιο του ΔΕΕ ύστερα από
πρόταση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΔΕΕ, η οποία στηρίζεται στην
πρόταση μίας ανεξάρτητης επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν διακεκριμένοι
επαγγελματίες της διαιτησίας.
2. Μετά από πρόταση του Προέδρου, το Παγκόσμιο Συμβούλιο του ΔΕΕ ορίζει
τους Αντιπροέδρους του Δικαστηρίου επιλέγοντας αυτούς μεταξύ των μελών
του Δικαστηρίου ή με άλλον τρόπο. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του
Δικαστηρίου αποτελούν το Προεδρείο του Δικαστηρίου.
3. Τα μέλη του Δικαστηρίου ορίζονται από το Παγκόσμιο Συμβούλιο του ΔΕΕ
ύστερα από πρόταση των Εθνικών Επιτροπών ή Ομάδων του ΔΕΕ, ένα μέλος
για κάθε Επιτροπή ή Ομάδα. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση
του Προέδρου, μπορεί να ορίσει αναπληρωματικά μέλη.
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4. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο του ΔΕΕ, ύστερα από πρόταση του Προέδρου,
μπορεί να ορίσει αναπληρωματικά μέλη σε χώρες και περιοχές:
α) στις οποίες δεν υπάρχει Εθνική Επιτροπή ή Ομάδα, ή
β) στις οποίες η Εθνική Επιτροπή ή Ομάδα τελεί σε αναστολή λειτουργίας.
5. Η θητεία όλων των μελών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται για τους σκοπούς
της παραγράφου, ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι, είναι τριετής. Στην
περίπτωση που ένα μέλος αδυνατεί πλέον να ασκήσει τα καθήκοντά του, το
Παγκόσμιο Συμβούλιο ορίζει αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας.
6. Κανένα μέλος του Δικαστηρίου δεν μπορεί να υπηρετήσει για περισσότερες
από δύο πλήρεις διαδοχικές θητείες, εκτός εάν το Παγκόσμιο Συμβούλιο
αποφασίσει διαφορετικά, μετά από πρόταση Εκτελεστικού Συμβουλίου, σε
συνέχεια της πρότασης του Προέδρου, ιδίως όταν ένα μέλος του Δικαστηρίου
προτείνεται για εκλογή ως Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 4 - Επιτροπές
1. Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στα άρθρα 5, παράγραφος 1, 6 και 7,
το Δικαστήριο εκτελεί τις εργασίες του σε Επιτροπές των τριών μελών.
2. Οι Επιτροπές αποτελούνται από τον πρόεδρο και άλλα δύο μέλη.

Άρθρο 5 - Ειδικές επιτροπές
1. Το Δικαστήριο μπορεί να εκτελεί τις εργασίες του σε Ειδικές Επιτροπές:
α) για να αποφασίζει για ζητήματα σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15,
παράγραφος 2 του Κανονισμού,
β) για να ελέγχει τα προσχέδια των διαιτητικών αποφάσεων, με παρουσία της
γνώμης της μειοψηφίας,
γ) για να ελέγχει τα προσχέδια των διαιτητικών αποφάσεων στις υποθέσεις που
ένα ή περισσότερα μέρη είναι κράτος, ή μπορεί να θεωρηθεί κρατική οντότητα,
δ) για να αποφασίζει για ζητήματα που διαβιβάσθηκαν σε μία Ειδική Επιτροπή
από μία Επιτροπή, που δεν κατέληξε σε απόφαση ή θεώρησε προτιμότερο να
απέχει, αφού έκανε οποιεσδήποτε προτάσεις έκρινε ως κατάλληλες, ή
ε) κατόπιν αιτήματος του Προέδρου
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2. Τα μέλη μίας Ειδικής Επιτροπής είναι ο πρόεδρός της και τουλάχιστον έξι
άλλα μέλη.

Άρθρο 6 - Μονομελείς επιτροπές
Το Δικαστήριο δύναται να ελέγχει τα προσχέδια των διαιτητικών αποφάσεων
που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της Ταχείας Διαδικασίας, σε Μονομελείς Επιτροπές.

Άρθρο 7 - Ολομέλεια του Δικαστηρίου
1. Το Δικαστήριο συνεδριάζει σε ολομέλεια μία φορά τον χρόνο. Επίσης
συνεδριάζει σε ολομέλεια, όποτε συγκαλείται από τον Πρόεδρο.
2. Η ολομέλεια του Δικαστηρίου δύναται να λάβει οποιαδήποτε απόφαση,
σύμφωνα με τα άρθρα 4, παράγραφος 1, 5, παράγραφος 1 και 6 του παρόντος
Παραρτήματος.
3. Η ολομέλεια αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και όλα τα
μέλη του Δικαστηρίου που αποδέχτηκαν να παραστούν και παρίστανται κατά
τη συνεδρίαση.

Άρθρο 8 - Εμπιστευτικότητα
Οι εργασίες του Δικαστηρίου έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, τον οποίο πρέπει
να σέβονται όλοι όσοι συμμετέχουν σ’ αυτές, υπό οιαδήποτε ιδιότητα. Το
Δικαστήριο θέτει τους κανόνες σχετικά με τα πρόσωπα που μπορούν να
παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Δικαστηρίου και των Επιτροπών του και
έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο υλικό που αφορά στις εργασίες του
Δικαστηρίου και της Γραμματείας του.

Άρθρο 9 - Τροποποίηση του Κανονισμού διαιτησίας
Κάθε πρόταση του Δικαστηρίου για τροποποίηση του Κανονισμού, πριν
υποβληθεί προς έγκριση στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΕΕ, παρουσιάζεται
ενώπιον της Επιτροπής Διαιτησίας και Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, υπό
την επιφύλαξη, ωστόσο, ότι το Δικαστήριο, προκειμένου να ληφθούν υπ’ όψιν
οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορικής, μπορεί να προτείνει
την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση του άρθρου 3 του ή άλλων σχετικών

σελ. 40

διατάξεων του Κανονισμού, χωρίς να υποβάλει τέτοια πρόταση στην
Επιτροπή.

Άρθρο 10
Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου θεωρείται ότι λαμβάνονται στο Παρίσι της
Γαλλίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΕ
Άρθρο 1 - Εμπιστευτικός χαρακτήρας των εργασιών του Διεθνούς
Δικαστηρίου Διαιτησίας
1. Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος, ως μέλη του Δικαστηρίου
θεωρούνται και ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροί του.
2. Τις συνεδριάσεις του Δικαστηρίου, παρακολουθούν μόνο τα μέλη του και τα
μέλη της Γραμματείας.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου μπορεί να
προσκαλέσει στη συνεδρίαση και άλλα πρόσωπα, τα οποία όμως οφείλουν να
σεβαστούν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εργασιών του Δικαστηρίου.
4. Τα έγγραφα τα οποία έχουν υποβληθεί στο Δικαστήριο ή έχουν συνταχθεί
από αυτό ή από τη Γραμματεία, κατά τη διάρκεια των εργασιών του,
κοινοποιούνται μόνο στα μέλη του Δικαστηρίου, στη Γραμματεία και στα
πρόσωπα εκείνα στα οποία ο Πρόεδρος είχε επιτρέψει να παρακολουθήσουν
τις συνεδριάσεις του Δικαστηρίου.
5 .Ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας του Δικαστηρίου μπορούν να
επιτρέψουν σε ερευνητές, οι οποίοι διεξάγουν επιστημονική έρευνα, να λάβουν
γνώση διαιτητικών αποφάσεων και άλλων εγγράφων γενικού ενδιαφέροντος,
με εξαίρεση τα υπομνήματα, σημειώσεις, δηλώσεις και άλλα έγγραφα τα οποία
έχουν υποβληθεί από τα μέρη μέσα στα πλαίσια της διαιτητικής διαδικασίας.
6. Η παραπάνω άδεια δίνεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ο αυτός που την
λαμβάνει δεσμεύεται να σεβαστεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εγγράφων,
στα οποία θα έχει πρόσβαση και να μην προβεί σε καμία δημοσίευση σχετική
με τα έγγραφα χωρίς να έχει προηγουμένως υποβάλει το εν λόγω κείμενο για
έγκριση στον Γενικό Γραμματέα του Δικαστηρίου.
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7. Για κάθε υπόθεση που έχει υπαχθεί σε διαιτησία, σύμφωνα με τον Κανονισμό,
η Γραμματεία διατηρεί στα αρχεία το Δικαστηρίου όλες τις διαιτητικές
αποφάσεις, τους Όρους Διεξαγωγής της διαιτητικής δίκης και τις αποφάσεις
του Δικαστηρίου καθώς και αντίγραφα από την σχετική αλληλογραφία της
Γραμματείας.
8. Έγγραφα, ανακοινώσεις ή αλληλογραφία που έχουν υποβληθεί από τα μέρη
ή τους διαιτητές είναι δυνατόν να καταστραφούν, εκτός αν το ίδιο το μέρος ή
διαιτητής, εντός προθεσμίας που θέτει η Γραμματεία, ζητήσει εγγράφως την
επιστροφή τους. Το μέρος ή ο διαιτητής που ζητεί την επιστροφή των εγγραφών
αυτών βαρύνεται με το σχετικό κόστος.

Άρθρο 2 - Συμμετοχή μελών του Διεθνούς Δικαστηρίου Διαιτησίας στη
διαιτησία του ΔΕΕ
1. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Γραμματείας του Δικαστηρίου δεν είναι
δυνατόν να ορισθούν διαιτητές ή συνήγοροι σε υποθέσεις που έχουν υποβληθεί
σε διαιτησία του ΔΕΕ.
2. Οι Αντιπρόεδροι ή τα μέλη του Δικαστηρίου δεν είναι δυνατόν να ορισθούν
διαιτητές από το Δικαστήριο. Μπορούν όμως να προταθούν για την θέση αυτή
από ένα ή περισσότερα εκ των μερών, ή και σύμφωνα με όποια άλλη
διαδικασία έχουν συμφωνήσει τα μέρη, υπό τον όρο της έγκρισης του ορισμού
τους από το Δικαστήριο.
3. Εάν ο Πρόεδρος, ένας Αντιπρόεδρος, ή ένα μέλος του Δικαστηρίου ή της
Γραμματείας εμπλέκεται, υπό οιαδήποτε ιδιότητα, σε υπόθεση η οποία εκκρεμεί
ενώπιον του Δικαστηρίου, υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τον Γενικό
Γραμματέα αμέσως μόλις λάβει γνώση της εμπλοκής/ανάμειξής του.
4. Το εν λόγω πρόσωπο οφείλει να απόσχει από τη συνεδρίαση του Δικαστηρίου για
την σχετική διαδικασία, και να απουσιάζει από την αίθουσα του Δικαστηρίου
οποτεδήποτε το ζήτημα είναι υπό συζήτηση.
5. Στο πρόσωπο αυτό δεν δίνονται έγγραφα ή πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω
διαδικασία.

σελ. 42

Άρθρο 3 - Σχέσεις μεταξύ των μελών του Δικαστηρίου και των εθνικών
επιτροπών του ΔΕΕ
1. Τα μέλη του Δικαστηρίου είναι λόγω της θέσης τους ανεξάρτητα από τις
Εθνικές Επιτροπές και Ομάδες, που τα πρότειναν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο
του ΔΕΕ.
2. Επιπλέον, τα μέλη του Δικαστηρίου οφείλουν να αντιμετωπίζουν ως
εμπιστευτικές, έναντι των ως άνω Εθνικών Επιτροπών και Ομάδων, τις
πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση τους λόγω της ιδιότητας τους ως μέλη
του Δικαστηρίου, σχετικά με συγκεκριμένες υποθέσεις, εκτός εάν ο Πρόεδρος
του Δικαστηρίου ή ο Αντιπρόεδρος του Δικαστηρίου, ο οποίος έχει
εξουσιοδοτηθεί από τον Πρόεδρο, ή Γενικός Γραμματέας του, τους έχει ζητήσει
να γνωστοποιήσουν συγκεκριμένες πληροφορίες στις οικείες Εθνικές
Επιτροπές ή Ομάδες.

Άρθρο 4 - Συγκρότηση, απαρτία και λήψη αποφάσεων
1.Τα μέλη των Επιτροπών, των Ειδικών Επιτροπών και των Μονομελών
Επιτροπών ορίζονται από τον Πρόεδρο, μεταξύ των Αντιπροέδρων, ή των
άλλων μελών του Δικαστηρίου. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, ή αδυνατεί να
ασκήσει τα καθήκοντά του, ορίζονται από έναν Αντιπρόεδρο, μετά από αίτημα
του Γενικού Γραμματέα ή του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του
Δικαστηρίου.
2.Οι Επιτροπές και οι Ειδικές Επιτροπές συνεδριάζουν, όποτε συγκαλούνται
από τον πρόεδρό τους.
3.Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου εκτελεί χρέη προέδρου της Επιτροπής, της
Ειδικής Επιτροπής και της ολομέλειας . Ένας Αντιπρόεδρος του Δικαστηρίου
μπορεί να εκτελεί χρέη προέδρου μίας Επιτροπής, Ειδικής Επιτροπής ή της
ολομέλειας (i) μετά από αίτημα του Προέδρου ή (ii) όταν ο Πρόεδρος
απουσιάζει, ή αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, μετά από αίτημα του
Γενικού Γραμματέα ή του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Δικαστηρίου.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, άλλο μέλος του Δικαστηρίου μπορεί να εκτελεί χρέη
προέδρου μίας Επιτροπής ή Ειδικής Επιτροπής, ακολουθώντας την ίδια
διαδικασία.
4.Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου, ένας Αντιπρόεδρος και οποιοδήποτε μέλος του
Δικαστηρίου μπορούν να συγκροτούν και να συγκαλούν τη μονομελή
επιτροπή.
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5.Οι αποφάσεις σχετικά με τη συγκρότηση των Επιτροπών, των Ειδικών
Επιτροπών και των Μονομελών Επιτροπών ανακοινώνονται στο Δικαστήριο
σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις του.
6.Για να είναι έγκυρες οι συνεδριάσεις:
α) Στην Επιτροπή, πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον δύο μέλη.
β) Στην Ειδική Επιτροπή και στην ολομέλεια, όταν τουλάχιστον έξι μέλη και ο
Πρόεδρος, ή ο ορισμένος Αντιπρόεδρος, είναι παρόντες.
7.Οι αποφάσεις στις Επιτροπές λαμβάνονται ομόφωνα. Εάν μία Επιτροπή
αδυνατεί να λάβει ομόφωνη απόφαση, ή θεωρεί προτιμότερο να απέχει,
διαβιβάζει την υπόθεση σε μία Ειδική Επιτροπή, προβάλλοντας τυχόν
προτάσεις που κρίνει ως πρόσφορες.
8.Οι αποφάσεις στις Ειδικές Επιτροπές και στην ολομέλεια λαμβάνονται κατά
πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, ή
του Αντιπροέδρου, ανάλογα την περίπτωση.

Άρθρο 5 - Κοινοποίηση της αιτιολογίας των αποφάσεων
1. Κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε από τα μέρη, το Δικαστήριο κοινοποιεί
την αιτιολογία των αποφάσεων για τα ζητήματα που προβλέπονται στα άρθρα
6, παράγραφος 4, 10, 12, παράγραφοι 8 και 9, 14, και 15, παράγραφος 2.
2. Κάθε αίτημα για κοινοποίηση της αιτιολογίας πρέπει να υποβάλεται πριν
από τη λήψη της απόφασης, της οποίας ζητείται η αιτιολογία. Για αποφάσεις
σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 2, το μέρος απευθύνει το αίτημά του στο
Δικαστήριο, όταν καλείται να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του, σύμφωνα
με το άρθρο 15, παράγραφος 3.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει να μην
κοινοποιήσει την αιτιολογία για κάποια από τις παραπάνω αποφάσεις.

Άρθρο 6 - Η Γραμματεία του Δικαστηρίου
1. Σε περίπτωση απουσίας του Γενικού Γραμματέα, ή, ειδάλλως, μετά από
αίτημα του Γενικού Γραμματέα, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και/ή ο
Γενικός Σύμβουλός έχουν την αρμοδιότητα να αναφέρουν ζητήματα στο
Δικαστήριο, να εγκρίνουν τον ορισμό διαιτητών, να επικυρώνουν ακριβή
αντίγραφα των διαιτητικών αποφάσεων και να αιτούνται την πληρωμή
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προσωρινής προκαταβολής και να εγκρίνουν την πληρωμή των
προκαταβολών σε δόσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 6, παράγραφος 3, 13,
παράγραφος 2, 35, παράγραφος 2 και 37, παράγραφος 1 του Κανονισμού και
άρθρο 1, παράγραφος 6 του Παραρτήματος III, καθώς επίσης και να
λαμβάνουν μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 37, παράγραφος 6.
2. Η Γραμματεία μπορεί, με την έγκριση του Δικαστηρίου, να εκδίδει
ενημερωτικά σημειώματα και άλλα έγγραφα για την ενημέρωση των μερών και
των διαιτητών, ή, αν είναι απαραίτητο, για την ορθή διεξαγωγή της διαιτητικής
διαδικασίας.
3. Τα γραφεία της γραμματείας μπορούν να εγκαθίστανται έξω από τα
κεντρικά γραφεία του ΔΕΕ. Η Γραμματεία τηρεί κατάλογο των γραφείων που
ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα. Οι Αιτήσεις Διαιτησίας μπορούν να
υποβάλονται στη Γραμματεία, σε οποιοδήποτε από τα γραφεία της και τα
καθήκοντα της Γραμματείας, σύμφωνα με τον Κανονισμό, μπορούν να
εκτελούνται από οποιοδήποτε από τα γραφεία της, όπως υποδεικνύεται από
τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, ή τον Γενικό
Σύμβουλο.

Άρθρο 7 - Έλεγχος των διαιτητικών αποφάσεων
Το Δικαστήριο κατά των έλεγχο των προσχεδίων των διαιτητικών αποφάσεων,
σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού, λαμβάνει υπόψη του, στο μέτρο του
δυνατού, τους κανόνες του αναγκαστικού δικαίου που ισχύουν στον τόπο της
διαιτησίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI: ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Άρθρο 1 - Προκαταβολή εξόδων
1. Κάθε αίτηση για έναρξη μίας διαιτησίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό, πρέπει
να συνοδεύεται από τέλος κατάθεσης ύψους 5.000 δολλαρίων ΗΠΑ. Το ποσό
αυτό δεν επιστρέφεται και πιστώνεται στο ποσό της προκαταβολής εξόδων που
βαρύνει τον αιτούντα.
2. Η προσωρινή προκαταβολή, που καθορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα
κατ’ άρθρο 37, παράγραφος 1 του Κανονισμού, δεν μπορεί, κατ’ αρχήν, να
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υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των διοικητικών εξόδων
του ΔΕΕ, της ελάχιστης προβλεπόμενης αμοιβής (όπως αυτή παρατίθεται στην
παρακάτω κλίμακα) υπολογιζόμενης βάσει του αγωγικού αιτήματος και των
αποζημιωτέων δαπανών του διαιτητικού δικαστηρίου σχετικά με τη σύνταξη
των Όρων Διεξαγωγής της διαιτητικής δίκης ή τη διεξαγωγή της διαδικαστικής
συνδιάσκεψης διαχείρισης της υπόθεσης. Στην περίπτωση που το ποσό αυτό
δεν είναι αποτιμητό σε χρήμα/δυνατό να προσδιορισθεί, τότε η προσωρινή
προκαταβολή ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα κατά τη διακριτική του
ευχέρεια. Πληρωμές από τον αιτούντα πιστώνονται στο μερίδιό του επί της
προκαταβολής των εξόδων, όπως αυτά ορίζονται από το Δικαστήριο.
3. Εν γένει, σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 6 του Κανονισμού, το
διαιτητικό δικαστήριο ενεργεί μόνο για τις αξιώσεις, ή τις ανταγωγικές
αξιώσεις, για τις οποίες έχει εξοφληθεί ολόκληρη η προκαταβολή εξόδων.
4. Η καθοριζόμενη από το Δικαστήριο, προκαταβολή εξόδων, κατ’ άρθρο 37,
παράγραφοι 2, ή 4 του Κανονισμού, περιλαμβάνει την αμοιβή του διαιτητή, ή
των διαιτητών (εφεξής «ο διαιτητής»), τα έξοδα των διαιτητών, τα οποία
σχετίζονται με τη διαδικασία, καθώς και τα διοικητικά έξοδα του ΔΕΕ.
5. Κάθε μέρος οφείλει να καταβάλει μετρητοίς το σύνολο του ποσού της
προκαταβολής που το βαρύνει. Στην περίπτωση όμως που το ποσό
προκαταβολής που βαρύνει ένα μέρος υπερβαίνει τα 500.000 δολλάρια ΗΠΑ
(το «Κατώτατο Όριο»), το υπόχρεο μέρος μπορεί, για το υπερβάλλον ποσό, να
προσκομίσει τραπεζική εγγυητική επιστολή. Το Δικαστήριο μπορεί να
τροποποιεί το Κατώτατο Όριο κατά τη διακριτική του ευχέρεια.
6. Ο Γενικός Γραμματέας μπορεί να επιτρέψει την πληρωμή των
προκαταβολών εξόδων ή το μερίδιο κάθε μέρους σε δόσεις, υπό τους όρους που
το Δικαστήριο κρίνει σκόπιμο.
7. Το μέρος που έχει ήδη καταβάλει εξ’ ολοκλήρου το μέρος της προκαταβολής
που του αναλογεί, όπως αυτό έχει καθοριστεί από το Δικαστήριο, μπορεί,
σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 5 του Κανονισμού, να καταβάλει το μη
καταβληθέν μέρος της προκαταβολής που οφείλει το μέρος που αθέτησε την
υποχρέωσή του, προσκομίζοντας τραπεζική εγγυητική επιστολή.
8. Όταν το Δικαστήριο έχει προσδιορίσει χωριστές προκαταβολές εξόδων για
το κάθε μέρος, σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 3 του Κανονισμού, τότε
η Γραμματεία καλεί το κάθε μέρος χωριστά να καταβάλει το ποσό εκείνο της
προκαταβολής, το οποίο και αντιστοιχεί στις αξιώσεις καθενός.
9. Στην περίπτωση κατά την οποία έχουν προσδιορισθεί χωριστές
προκαταβολές εξόδων και οι κατά τον τρόπο αυτό προσδιορισθείσες
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προκαταβολές εξόδων για την αξίωση ενός μέρους υπερβαίνουν κατά το ήμισυ
την συνολικώς προσδιορισθείσα προκαταβολή εξόδων (σε σχέση με τις ίδιες
αξιώσεις και ανταγωγικές αξιώσεις, για τις οποίες ορίσθηκαν χωριστές
προκαταβολές εξόδων), το υπερβάλλον ποσό μπορεί να καλυφθεί με την
προσκόμιση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής. Εάν μεταγενέστερα αυξηθεί το
ποσό χωριστής προκαταβολής, τουλάχιστον το ήμισυ της αυξήσεως
καταβάλλεται μετρητοίς.
10. Οι όροι που διέπουν τις άνω αναφερόμενες τραπεζικές εγγυητικές επιστολές
καθορίζονται από τη Γραμματεία.
11. Το ύψος της προκαταβολής των εξόδων υπόκειται ανά πάσα στιγμή σε
αναπροσαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 5 του Κανονισμού,
ιδίως προκειμένου να ληφθούν υπόψη διακυμάνσεις της αξίας του
αντικειμένου της διαφοράς, καθώς και η εξέλιξη, η δυσκολία ή η
πολυπλοκότητα της διαιτητικής διαδικασίας.
12. Πριν αρχίσει οποιαδήποτε πραγματογνωμοσύνη, που διατάσσεται από το
διαιτητικό δικαστήριο, τα μέρη, ή ένα από αυτά, καταβάλουν προκαταβολή
εξόδων που ορίζει το διαιτητικό δικαστήριο, η οποία πρέπει να επαρκεί για να
καλύψει την αναμενόμενη αμοιβή καθώς και τα έξοδα του πραγματογνώμονα,
όπως αυτά καθορίζονται από το διαιτητικό δικαστήριο. Το διαιτητικό
δικαστήριο είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της πληρωμής των παραπάνω
αμοιβών και εξόδων από τα μέρη.
13. Τα ποσά που καταβάλλονται ως προκαταβολή δεν παράγουν τόκους για τα
μέρη ή τον διαιτητή.

Άρθρο 2 - Έξοδα και αμοιβές
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 38, παράγραφος 2 του Κανονισμού, το
Δικαστήριο καθορίζει το ύψος της αμοιβής των διαιτητών, σύμφωνα με τις
κλίμακες που παρατίθενται παρακάτω, ή, όταν το επίδικο ποσό δεν έχει
καθοριστεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια.
2. Το Δικαστήριο, προκειμένου να καθορίσει το ύψος της αμοιβής των
διαιτητών, λαμβάνει υπόψη του την συνέπεια και την αποτελεσματικότητα του
διαιτητή, το χρόνο που αφιέρωσε, την ταχύτητα της διαδικασίας, την
πολυπλοκότητα της διαφοράς και την έγκαιρη υποβολή του προσχεδίου
διαιτητικής απόφασης, ούτως ώστε το ποσό που θα προκύψει να βρίσκεται
εντός των προβλεπόμενων ορίων, ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις (άρθρο 38
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παράγραφος 2 του Κανονισμού) μπορεί να είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από
αυτά τα όρια.
3. Στις περιπτώσεις που μια υπόθεση εκδικάζεται από περισσότερους από έναν
διαιτητές, το Δικαστήριο έχει τη διακριτική ευχέρεια να αυξήσει το σύνολο της
αμοιβής μέχρι ένα ανώτατο ποσό, που κατά κανόνα δεν υπερβαίνει το
τριπλάσιο της αμοιβής που θα οφειλόταν σε έναν μοναδικό διαιτητή.
4. Το ύψος της αμοιβής και τα έξοδα των διαιτητών καθορίζονται αποκλειστικά
από το Δικαστήριο, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό. Οποιαδήποτε
ιδιαίτερη συμφωνία μεταξύ των μερών και των διαιτητών για τον καθορισμό
της αμοιβής είναι αντίθετη προς τον Κανονισμό.
5. Το Δικαστήριο ορίζει τα διοικητικά έξοδα του ΔΕΕ σε κάθε διαιτησία
σύμφωνα με τις κλίμακες που παρατίθενται κατωτέρω, ή σε περίπτωση που το
επίδικο ποσό δεν έχει καθοριστεί, κατά την διακριτική του ευχέρεια. Στην
περίπτωση που τα μέρη έχουν συμφωνήσει επιπλέον υπηρεσίες, ή σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, το Δικαστήριο μπορεί να ορίσει το ύψος των διοικητικών εξόδων
του ΔΕΕ σε ποσό κατώτερο ή ανώτερο από αυτό που προκύπτει κατά την
παραπάνω κλίμακα, υπό την προϋπόθεση ότι τα έξοδα αυτά δεν θα υπερβούν
κατ’ αρχήν, το μέγιστο ποσό της εν λόγω κλίμακας.
6. Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαιτησίας, το Δικαστήριο μπορεί να
καθορίσει ως πληρωτέο, μέρος των διοικητικών εξόδων του ΔΕΕ που
ανταποκρίνεται στις υπηρεσίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από το
Δικαστήριο και τη Γραμματεία.
7. Το Δικαστήριο μπορεί να ζητήσει την πληρωμή διοικητικών εξόδων,
επιπλέον αυτών που προκύπτουν από την κλίμακα των διοικητικών εξόδων,
ως προϋπόθεση προκειμένου να αναστείλει την πρόοδο της διαιτητικής
διαδικασίας, κατόπιν κοινού αιτήματος των μερών ή κατόπιν αιτήματος ενός
μέρους, με την συγκατάθεση του άλλου μέρους.
8. Στην περίπτωση κατά την οποία η διαιτησία τερματισθεί πριν την έκδοση
οριστικής διαιτητικής απόφασης, το Δικαστήριο, κατά την διακριτική του
ευχέρεια, καθορίζει τις αμοιβές και τα έξοδα των διαιτητών και τα διοικητικά
έξοδα του ΔΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη του το στάδιο μέχρι το οποίο προχώρησε
η διαδικασία καθώς και τις άλλες σχετικές περιστάσεις.
9. Κάθε ποσό που καταβάλλεται από τα μέρη ως προκαταβολή εξόδων και
υπερβαίνει τα έξοδα της διαιτησίας, όπως αυτά καθορίζονται από το
Δικαστήριο, επιστρέφεται στα μέρη, λαμβάνοντας υπόψη τα καταβληθέντα
ποσά.
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10. Στην περίπτωση υποβολής αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφοι
2, ή 3 του Κανονισμού ή σε περίπτωση αναπομπής, σύμφωνα με το άρθρο 36,
παράγραφος 5 του Κανονισμού, το Δικαστήριο μπορεί να ορίσει προκαταβολή
για την κάλυψη επιπλέον αμοιβών και εξόδων του διαιτητικού δικαστηρίου,
καθώς και των διοικητικών εξόδων του ΔΕΕ και να διαβιβάσει το σχετικό
αίτημα στο διαιτητικό δικαστήριο, υπό την προϋπόθεση της ολοσχερούς
εξόφλησης, μετρητοίς, της προκαταβολής στο ΔΕΕ. Το Δικαστήριο ορίζει κατά
την διακριτική του ευχέρεια, τα έξοδα της διαδικασίας που ακολουθεί μία
αίτηση, ή μία αναπομπή, τα οποία περιλαμβάνουν και την πιθανή αμοιβή του
διαιτητή και τα διοικητικά έξοδα του ΔΕΕ, κατά την έγκριση της διαιτητικής
απόφασης.
11. Η Γραμματεία μπορεί να απαιτήσει την καταβολή επιπλέον διοικητικών
εξόδων από εκείνα που προβλέπονται στην κλίμακα των διοικητικών εξόδων,
για τυχόν έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με αίτημα που υποβάλλεται
σύμφωνα με το άρθρο 35, παράγραφος 5 του Κανονισμού.
12. Στην περίπτωση που, πριν την έναρξη της διαιτητικής διαδικασίας,
προηγείται προσπάθεια επίλυσης της διαφοράς με εφαρμογή του Κανονισμού
Διαμεσολάβησης του ΔΕΕ, τότε το ήμισυ του ποσού που έχει πληρωθεί για την
κάλυψη των διοικητικών εξόδων του ΔΕΕ για τη διαδικασία αυτή, πιστώνεται
στα διοικητικά έξοδα του ΔΕΕ για τη διαιτησία.
13. Τα ποσά που καταβάλλονται στον διαιτητή δεν περιλαμβάνουν τυχόν φόρο
προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) ή άλλο φόρο ή επιβάρυνση/δασμούς των
διαιτητικών αμοιβών. Τα μέρη οφείλουν να πληρώσουν αυτού του είδους τους
φόρους και τις επιβαρύνσεις. Η ανάκτησή τους, όμως, είναι θέμα που αφορά
αποκλειστικά τα μέρη και τον διαιτητή.
14. Τα διοικητικά έξοδα του ΔΕΕ δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α., φόρους, δασμούς
ή άλλες επιβαρύνσεις παρόμοιας φύσης. Μπορεί να αυξηθούν κατά το ποσό
του Φ.Π.Α., των φόρων, των δασμών, ή άλλων επιβαρύνσεων παρόμοιας φύσης
με τον ισχύοντα συντελεστή. Τα μέρη υποχρεούνται να καταβάλουν τυχόν
τέτοιες επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τα τιμολόγια που εκδίδονται από το ΔΕΕ.

Άρθρο 3 - Κλίμακα διοικητικών εξόδων και διαιτητικών αμοιβών
1. Οι παρακάτω κλίμακες διοικητικών εξόδων και διαιτητικών αμοιβών
ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2017 για τις διαιτησίες που αρχίζουν την
παραπάνω ή μετά την παραπάνω ημερομηνία, ασχέτως της εκδοχής του
Κανονισμού που εφαρμόζεται.
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2. Για τον υπολογισμό των διοικητικών εξόδων του ΔΕΕ και των αμοιβών των
διαιτητών, προστίθενται τα ποσά που προκύπτουν για κάθε βαθμίδα της
κλίμακας του επίδικου ποσού, εκτός αν το επίδικο ποσό υπερβαίνει τα 500
εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, οπότε, στην περίπτωση αυτή, τα διοικητικά έξοδα
ανέρχονται στο ποσό των 150.000 δολλαρίων ΗΠΑ, κατ’ αποκοπήν.
3. Οι παρακάτω κλίμακες διοικητικών εξόδων και διαιτητικών αμοιβών στην
περίπτωση της ταχείας διαδικασίας, ισχύουν από τον 1η Μαρτίου 2017 για τις
διαιτησίες που αρχίζουν την παραπάνω ή μετά την παραπάνω ημερομηνία,
ασχέτως της εκδοχής του Κανονισμού που εφαρμόζεται. Όταν τα μέρη έχουν
συμφωνήσει να ακολουθήσουν την ταχεία διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο
30, παράγραφος 2, υποπαράγραφος β), εφαρμόζονται οι κλίμακες για την
ταχεία διαδικασία.
4. Όλα τα ποσά που καθορίζονται από το Δικαστήριο, ή σύμφωνα με κάποιο
από τα Παραρτήματα του Κανονισμού, είναι πληρωτέα σε δολάρια Η.Π.Α.,
εκτός εάν αυτό απαγορεύεται από το νόμο, ή το Δικαστήριο αποφασίζει
διαφορετικά, οπότε το ΔΕΕ μπορεί να εφαρμόσει διαφορετική κλίμακα και να
καθορίσει τις αμοιβές σε άλλο νόμισμα.

1) ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ
ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Αξία αντικειμένου της διαφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ)
έως
από
από
από
από
από
από
από
από
από
από
από
Πάνω από

50,000
50,001 έως 100,000
100,001 έως 200,000
200,001 έως 500,000
500,001 έως 1,000,000
1,000,001 έως 2,000,000
2,000,001 έως 5,000,000
5,000,001 έως 10,000,000
10,000,001 έως 30,000,000
30,000,001 έως 50,000,000
50,000,001 έως 80,000,000
80,000,001 έως 500,000,000
500,000,000

Διοικητικά έξοδα
(*)
$ 5,000
1.53%
2.72%
2.25%
1.62%
0.788%
0.46%
0.25%
0.10%
0.09%
0.01%
0.0123%
$ 150,000

* Τα ποσά δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για επεξηγηματικούς σκοπούς μόνο, ο πίνακας
στις επόμενες σελίδες δείχνει τα έξοδα διαχείρισης που προκύπτουν σε δολάρια
Η.Π.Α., αφού έχουν γίνει οι κατάλληλοι υπολογισμοί.
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Β. ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Αξία αντικειμένου της
διαφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ)
έως

Αμοιβές διαιτητών(*)
Ελάχιστο
$ 3,000

Μέγιστο
18.0200%
13.5680%

50,000
50,001 έως
από
2.6500%
100,000
100,001 έως
7.6850%
από
1.4310%
200,000
200,001 έως
6.8370%
από
1.3670%
500,000
500,001 έως
4.0280%
από
0.9540%
1,000,000
1,000,001 έως
3.6040%
από
0.6890%
2,000,000
2,000,001 έως
1.3910%
από
0.3750%
5,000,000
5,000,001 έως
0.9100%
από
0.1280%
10,000,000
10,000,001 έως
0.2410%
από
0.0640%
30,000,000
30,000,001 έως
0.2280%
από
0.0590%
50,000,000
50,000,001 έως
0.1570%
από
0.0330%
80,000,000
80,000,001 έως
0.1150%
από
0.0210%
100,000,000
100,000,001 έως
0.0580%
από
0.0110%
500,000,000
Πάνω από
500,000,000
0.0100%
0.0400%
* Μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς, ο πίνακας στην επόμενη σελίδα δείχνει το εύρος
τελών που προκύπτει, αφού έχουν γίνει οι κατάλληλοι υπολογισμοί.

Αξία αντικειμένου της διαφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ)
έως

50,000

από

50,001 έως 100,000

από

100,001 έως 200,000

από

200,001 έως 500,000
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A. Διοικητικά
έξοδα (*)
5,000
5,000 +1.53% επί
ποσού άνω των
50,000
5,276 +2.72% επί
του ποσού άνω
των 100,000
8,485 +2.25%επί
του ποσού άνω
των 200,000

από

500,001 έως 1,000,000

από

1,000,001 έως 2,000,000

από

2,000,001 έως 5,000,000

από

5,000,001 έως 10,000,000

από

10,000,001 έως 30,000,000

από

30,000,001 έως 50,000,000

από

50,000,001 έως 80,000,000

από

80,000,001 έως 500,000,000

Πάνω από
* Τα ποσά δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

500,000,000

Αξία αντικειμένου της
διαφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ)

Β. Αμοιβές διαιτητών (*)
Ελάχιστο

έως

50,000

από

50,001 έως
100,000

3.000+2.6500% επί του
ποσού άνω των 50.000

από

100,001 έως
200,000

4,325+1.4310% επί του
ποσού άνω των 100.000

από

200,001 έως
500,000

5.756+1.3670% επί του
ποσού άνω των 200.000

από

500,001 έως
1,000,000

9.857+0.9540% επί του
ποσού άνω των 500.000
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15,235 +1.62% επί
του ποσού άνω
των 500,000
23,335 +0.788% επί
του ποσού άνω
των 1,000,000
31.215 +0.46% επί
του ποσού άνω
των 2,000,000
45,015 +0.25% επί
του ποσού άνω
των 5,000,000
57,515 +0.10% επί
του ποσού άνω
των 10,000,000
77,515 +0.09% επί
του ποσού άνω
των 30,000,000
95,515 +0.01% επί
του ποσού άνω
των 50,000,000
98,515 +0.0123%
επί του ποσού άνω
των 80,000,000
150,000

3,000

Μέγιστο
18.0200% επί της
αξίας του
αντικειμένου της
διαφοράς
9.010 +13.5680% επί
του ποσού άνω των
50.000
15.794 +7.6850% επί
του ποσού άνω των
100.000
23.479 +6.8370% επί
του ποσού άνω των
200.000
43.990 +4.0280% επί
του ποσού άνω των
500.000

από

1,000,001 έως
2,000,000

από

2,000,001 έως
5,000,000

από

5,000,001 έως
10,000,000

από

10,000,001 έως
30,000,000

από

30,000,001 έως
50,000,000

από

50,000,001 έως
80,000,000

από

80,000,001 έως
100,000,000

από

100,000,000 έως
500,000,000

Πάνω από

500,000,000

14.627+0.6890% επί του
ποσού άνω των
1.000.000
21.517+0.3750% επί του
ποσού άνω των
2.000.000
32.767+0.1280% επί του
ποσού άνω των
5.000.000
39.167+0.0640% επί του
ποσού άνω των
10.000.000
51.967+0.0590% επί του
ποσού άνω των
30.000.000
63.767+0.0330% επί του
ποσού άνω των
50.000.000
73.667+0.0210% επί του
ποσού άνω των
80.000.000
77.867+0.0110% επί του
ποσού άνω των
100.000.000
121.867+ 0.0100% επί
του ποσού άνω των
500.000.000

64.130 +3.6040% επί
του ποσού άνω των
1.000.000
100.170 +1.3910%
επί του ποσού άνω
των 2.000.000
141.900 +0.9100%
επί του ποσού άνω
των 5.000.000
187.400 +0.2410%
επί του ποσού άνω
των 10.000.000
235.600 +0.2280%
επί του ποσού άνω
των 30.000.000
281.200 +0.1570%
επί του ποσού άνω
των 50.000.000
328.300 +0.1150%
επί του ποσού άνω
των 80.000.000
351.300+0.0580%
επί του ποσού άνω
των 100.000.000
583.300 +0.0400%
επί του ποσού άνω
των 500.000.000

2) ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Αξία αντικειμένου της διαφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ)
έως
από
από
από
από
από
από
από
από
από
από
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50,000
50,001 έως 100,000
100,001 έως 200,000
200,001 έως 500,000
500,001 έως 1,000,000
1,000,001 έως 2,000,000
2,000,001 έως 5,000,000
5,000,001 έως 10,000,000
10,000,001 έως 30,000,000
30,000,001 έως 50,000,000
50,000,001 έως 80,000,000

Διοικητικά έξοδα
(*)
$ 5,000
1.53%
2.72%
2.25%
1.62%
0.788%
0.46%
0.25%
0.10%
0.09%
0.01%

80,000,001 to/έως
500,000,000
500,000,000

από
Πάνω από

0.0123%
$ 150,000

* Τα ποσά δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Για επεξηγηματικούς σκοπούς μόνο, ο πίνακας
στις επόμενες σελίδες δείχνει τα έξοδα διαχείρισης που προκύπτουν σε δολάρια
Η.Π.Α., αφού έχουν γίνει οι κατάλληλοι υπολογισμοί.

Β. ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Αξία αντικειμένου της
διαφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ)

Αμοιβές διαιτητών (*)

Ελάχιστο
Μέγιστο
50,000
$ 2,400
14.4160%
50,001 έως
10.8544%
από
2.1200%
100,000
100,001 έως
6.1480%
από
1.1448%
200,000
200,001 έως
5.4696%
από
1.0936%
500,000
500,001 έως
3.2224%
από
0.7632%
1,000,000
1,000,001 έως
2.8832%
από
0.5512%
2,000,000
2,000,001 έως
1.1128%
από
0.3000%
5,000,000
5,000,001 έως
0.7280%
από
0.1024%
10,000,000
10,000,001 έως
0.1928%
από
0.0512%
30,000,000
30,000,001 έως
0.1824%
από
0.0472%
50,000,000
50,000,001 έως
0.1256%
από
0.0264%
80,000,000
80,000,001 έως
0.0920%
από
0.0168%
100,000,000
100,000,001 έως
0.0464%
από
0.0088%
500,000,000
Πάνω από
500,000,000
0.0080%
0.04320%
* Μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς, ο πίνακας στην επόμενη σελίδα δείχνει το εύρος
τελών που προκύπτει, αφού έχουν γίνει οι κατάλληλοι υπολογισμοί.
έως
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Αξία αντικειμένου της διαφοράς (σε δολάρια
ΗΠΑ)
έως
50,000
από

50,001 έως 100,000

από

100,001 έως 200,000

από

200,001 έως 500,000

από

500,001 έως 1,000,000

από

1,000,001 έως 2,000,000

από

2,000,001 έως 5,000,000

από

5,000,001 έως 10,000,000

από

10,000,001 έως 30,000,000

από

30,000,001 έως 50,000,000

από

50,000,001 έως 80,000,000

από

80,000,001 έως
500,000,000

Πάνω από
* Τα ποσά δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.
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500,000,000

Α. Διοικητικά
έξοδα (*)
5,000
5,000 +1.53% επί
ποσού άνω των
50,000
5,276 +2.72% επί
του ποσού άνω
των 100,000
8,485 +2.25% επί
του ποσού άνω
των 200,000
15,235 +1.62%
επί του ποσού
άνω των 500,000
23,335 +0.788%
επί του ποσού
άνω των
1,000,000
31.215 +0.46%
επί του ποσού
άνω των
2,000,000
45,015 +0.25%
επί του ποσού
άνω των
5,000,000
57,515 +0.10%
επί του ποσού
άνω των
10,000,000
77,515 +0.09%
/επί του ποσού
άνω των
30,000,000
95,515 +0.01%
επί του ποσού
άνω των
50,000,000
98,515 +0.0123%
επί του ποσού
άνω των
80,000,000
150,000

Αξία αντικειμένου της
διαφοράς (σε δολάρια ΗΠΑ)

Β. Αμοιβές διαιτητών (*)
Ελάχιστο

έως

50,000

από

50,001 έως
100,000

2.400+2.1200% επί του
ποσού άνω των 50.000

από

100,001 έως
200,000

3.460+1.1448% επί του
ποσού άνω των 100.000

από

200,001 έως
500,000

4.605+1.0936% επί του
ποσού άνω των 200.000

από

500,001 έως
1,000,000

7.886+0.7632% επί του
ποσού άνω των 500.000

από

1,000,001 έως
2,000,000

από

2,000,001 έως
5,000,000

από

5,000,001 έως
10,000,000

από

10,000,001 έως
30,000,000

από

30,000,001 έως
50,000,000

από

50,000,001 έως
80,000,000

από

80,000,001 έως
100,000,000

από

100,000,000 έως
500,000,000

Over/Πάνω
από
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500,000,000

2,400

11.702+0.5512% επί του
ποσού άνω των
1.000.000
17.214+0.3000% επί του
ποσού άνω των
2.000.000
26.214+0.1024% επί του
ποσού άνω των
5.000.000
31.334+0.0512% επί του
ποσού άνω των
10.000.000
41.574+0.0472% επί του
ποσού άνω των
30.000.000
51.014+0.0264% επί του
ποσού άνω των
50.000.000
58.934+0.0168% επί του
ποσού άνω των
80.000.000
62.294+0.0088% επί του
ποσού άνω των
100.000.000
97.494+ 0.0080% of amt.
over/επί του ποσού
άνω των 500.000.000

Μέγιστο
14.4160% επί της
αξίας του
αντικειμένου της
διαφοράς
7.208 +10.8544% επί
του ποσού άνω των
50.000
12.635 +6.1480% επί
του ποσού άνω των
100.000
18.783 +5.4696% επί
του ποσού άνω των
200.000
35.192 +3.2224% επί
του ποσού άνω των
500.000
51.304 +2.8832% επί
του ποσού άνω των
1.000.000
80.136 +1.1128% επί
του ποσού άνω των
2.000.000
113.520 +0.7280%
επί του ποσού άνω
των 5.000.000
149.920 +0.1928%
επί του ποσού άνω
των 10.000.000
188.480 +0.1824%
επί του ποσού άνω
των 30.000.000
224.960 +0.1256%
επί του ποσού άνω
των 50.000.000
262.640 +0.0920%
επί του ποσού άνω
των 80.000.000
281.040+0.0464%
επί του ποσού άνω
των 100.000.000
466.640 +0.0320%
επί του ποσού άνω
των 500.000.000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Τα παρακάτω είναι παραδείγματα μεθόδων διαχείρισης της υπόθεσης, οι
οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το διαιτητικό δικαστήριο και τα
μέρη για έλεγχο του χρόνου και των εξόδων. Ο κατάλληλος έλεγχος χρόνου και
εξόδων είναι σημαντικός σε κάθε περίπτωση. Σε περιπτώσεις υποθέσεων μικρής
πολυπλοκότητας και ήσσονος σημασίας, είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι
ο χρόνος και τα έξοδα είναι ανάλογα προς το διακύβευμα της διαφοράς.
α) Συνδυασμός των διαδικασιών ή έκδοση μερικών διαιτητικών αποφάσεων ως
προς τα βασικά θέματα της υπόθεσης, όταν με αυτόν τον τρόπο αναμένεται ότι
θα προκύψει αποτελεσματική επίλυση της διαφοράς.
β) Προσδιορισμός ζητημάτων που μπορούν να επιλυθούν με συμφωνία μεταξύ
των μερών ή των πραγματογνωμόνων τους.
γ) Προσδιορισμός ζητημάτων, για τα οποία μπορεί να εκδοθεί απόφαση
αποκλειστικά βάσει εγγράφων, χωρίς να απαιτείται προφορική απόδειξη, ή
νομική επιχειρηματολογία σε ακροαματική διαδικασία.
δ) Προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων:
(i) να απαιτείται τα μέρη να προσκομίζουν με τις παρατηρήσεις τους τα
έγγραφα, στα οποία στηρίζονται,
(ii) να αποφεύγονται αιτήματα προς τα μέρη για προσκόμιση εγγράφων, όταν
αυτό είναι απαραίτητο για τον έλεγχο του χρόνου και των εξόδων,
(iii) στις περιπτώσεις που τα αιτήματα προσκόμισης εγγράφων θεωρούνται
απαραίτητα, να περιορίζονται σε έγγραφα ή κατηγορίες εγγράφων που είναι
συναφή και ουσιώδη για την έκβαση της υπόθεσης,
(iv) καθορισμός λογικών προθεσμιών για την προσκόμιση εγγράφων,
(v) προγραμματισμός της προσκόμισης εγγράφων με τρόπο, ώστε να μη
δημιουργούνται προβλήματα.
ε) Περιορισμός της έκτασης των γραπτώς υποβληθέντων εγγράφων και των
γραπτών και προφορικών μαρτυρικών καταθέσεων (τόσο των μαρτύρων
απόδειξης των γεγονότων, όσο και των πραγματογνωμόνων), προκειμένου να
αποφεύγονται οι επαναλήψεις και να εστιάζει το διαιτητικό δικαστήριο στα
βασικά ζητήματα.
στ) Διεξαγωγή μέσω τηλεφώνου ή τηλεδιάσκεψης, διαδικαστικών και άλλων
συνεδριάσεων, στις οποίες δεν είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία,
καθώς επίσης και χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού που επιτρέπει τη
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διαδικτυακή επικοινωνία μεταξύ των μερών, του διαιτητικού δικαστηρίου και
της Γραμματείας του Δικαστηρίου.
ζ) Διοργάνωση διάσκεψης με το διαιτητικό δικαστήριο, πριν από τη συζήτηση
της υπόθεσης, στη διάρκεια της οποίας μπορεί να συζητηθεί και να συμφωνηθεί
η διεξαγωγή ακροαματικής διαδικασίας. Επίσης, το διαιτητικό δικαστήριο
μπορεί να υποδείξει στα μέρη τα ζητήματα, στα οποία πρέπει να εστιάσουν
κατά την ακροαματική διαδικασία.
η) Διευθέτηση διαφορών:
(i) προτροπή των μερών να αναλογιστούν τη δυνατότητα διευθέτησης του
συνόλου ή μέρους της διαφοράς, μέσω διαπραγμάτευσης, ή μέσω τυχόν άλλης
μορφής φιλικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, όπως για παράδειγμα,
διαμεσολάβηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης του ΔΕΕ.
(ii)το διαιτητικό δικαστήριο, όταν υπάρχει τέτοια συμφωνία μεταξύ αυτού και
των μερών, μπορεί να λάβει μέτρα για τη διευκόλυνση της διευθέτησης της
διαφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για
να διασφαλιστεί η εκτελεστότητα της διαιτητικής απόφασης που θα εκδοθεί.
Περισσότερες μέθοδοι περιγράφονται στη δημοσίευση του ΔΕΕ με τίτλο
«Έλεγχος Χρόνου και Κόστους στη Διαιτησία».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

V:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ

Άρθρο 1 - Αίτηση για λήψη μέτρων επείγουσας κατάστασης
1. Το μέρος που επιθυμεί να προσφύγει σε διαιτητή επείγουσας κατάστασης,
σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κανονισμού Διαιτησίας του ΔΕΕ (ο
«Κανονισμός») υποβάλει Αίτηση για Λήψη Μέτρων Επείγουσας Κατάστασης
(η «Αίτηση») σε οποιοδήποτε από τα γραφεία της Γραμματείας, όπως αυτά
εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Δικαστηρίου στο Παράρτημα ΙΙ
του Κανονισμού.
2. Η Αίτηση υποβάλλεται στον απαιτούμενο αριθμό αντιγράφων, ώστε να
λάβουν από ένα κάθε διάδικος, ο διαιτητής επείγουσας κατάστασης και η
Γραμματεία, στην οποία το μέρος ζητά να διαβιβασθεί η Αίτησή του έναντι
αποδεικτικού παραλαβής, μέσω συστημένης επιστολής, ή υπηρεσίας
ταχυμεταφοράς (κούριερ).
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3. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) πλήρες όνομα, ιδιότητα, διεύθυνση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας κάθε
μέρους,
β) πλήρες όνομα, διεύθυνση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου ή
των προσώπων που εκπροσωπούν τον αιτούντα,
γ) έκθεση των πραγματικών περιστατικών, στα οποία στηρίζεται η Αίτηση και
της υποκείμενης διαφοράς που έχει παραπεμφθεί ή πρόκειται να παραπεμφθεί
σε διαιτησία,
δ) τα αιτούμενα Μέτρα Επείγουσας Κατάστασης,
ε) τους λόγους για τους οποίους ο αιτών χρειάζεται έκτακτα ασφαλιστικά ή
συντηρητικά μέτρα και εξ’ αυτού του λόγου δεν δύναται να αναμένει τη
συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου,
στ) όλες τις σχετικές συμφωνίες μεταξύ των μερών και ιδίως την διαιτητική
συμφωνία.
ζ) συμφωνίες σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής της διαιτησίας, το εφαρμοστέο
δίκαιο, ή τη γλώσσα διεξαγωγής της διαιτησίας,
η) απόδειξη πληρωμής του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 7, παράγραφος 1
του παρόντος Παραρτήματος και
θ) την Αίτηση Προσφυγής σε Διαιτησία ή άλλα υποβληθέντα έγγραφα σχετικά
με την υποκείμενη διαφορά, τα οποία έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία από
οποιοδήποτε από τα μέρη της διαδικασίας διαιτητή επείγουσας κατάστασης,
πριν από την υποβολή της Αίτησης.
Η Αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει και άλλα έγγραφα, ή πληροφορίες που ο
αιτών κρίνει κατάλληλα, ή που μπορεί να συμβάλουν στην αποτελεσματική
εξέταση της Αίτησης.
4. Η Αίτηση συντάσσεται στη γλώσσα διεξαγωγής της διαιτησίας, εάν αυτό έχει
συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, ή, ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, στη γλώσσα της
συμφωνίας διαιτησίας.
5. Εάν και στο μέτρο που, ο Προέδρος του Δικαστηρίου (ο «Πρόεδρος») κρίνει,
σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιέχονται στην Αίτηση, ότι μπορούν να
εφαρμοσθούν οι διατάξεις για τον Διαιτητή Επείγουσας Κατάστασης, σύμφωνα
με το άρθρο 29, παράγραφοι 5 και 6 του Κανονισμού, η Γραμματεία διαβιβάζει
στον καθού η αίτηση διαιτησίας αντίγραφο της Αίτησης και τον συνημμένων
σε αυτήν εγγράφων. Εάν και στο μέτρο που ο Πρόεδρος κρίνει διαφορετικά, η
Γραμματεία ενημερώνει τα μέρη ότι οι διατάξεις για τον διαιτητή επείγουσας
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κατάστασης δεν εφαρμόζονται ως προς κάποια ή όλα τα μέρη και τους
διαβιβάζει αντίγραφο της Αίτησης προς ενημέρωση.
6. Ο Πρόεδρος περατώνει τη διαδικασία διαιτητή επείγουσας κατάστασης, εάν
η Αίτηση Διαιτησίας δεν υποβληθεί στη Γραμματεία από τον αιτούντα σε
διάστημα 10 ημερών από την ημέρα που η Γραμματεία παρέλαβε την Αίτηση,
εκτός εάν ο διαιτητής επείγουσας κατάστασης αποφασίσει ότι απαιτείται
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 2 - Διορισμός Διαιτητή Επείγουσας Κατάστασης – Διαβίβαση του
φακέλου
1. Ο Πρόεδρος ορίζει διαιτητή επείγουσας κατάστασης το συντομότερο δυνατό,
συνήθως μέσα σε δύο μέρες από την παραλαβή της Αίτησης από τη Γραμματεία.
2. Μετά τη διαβίβαση του φακέλου στο διαιτητικό δικαστήριο, σύμφωνα με το
άρθρο 16 του Κανονισμού, δεν μπορεί να ορισθεί διαιτητής επείγουσας
κατάστασης. Ο διαιτητής επείγουσας κατάστασης που έχει ορισθεί εκ των
προτέρων διατηρεί την εξουσία να εκδίδει διαταγή εντός της προθεσμίας που
τάσσεται από το άρθρο 6, παράγραφος 4 του παρόντος Παραρτήματος.
3. Η Γραμματεία ενημερώνει τα μέρη για τον ορισμό του διαιτητή επείγουσας
κατάστασης και διαβιβάζει σε αυτόν τον φάκελο. Στη συνέχεια, όλες οι
έγγραφες ανακοινώσεις των μερών υποβάλλονται απ’ ευθείας στον διαιτητή
επείγουσας κατάστασης, με ένα αντίγραφο για κάθε μέρος και για τη
Γραμματεία. Αντίγραφο των έγγραφων ανακοινώσεων από τον διαιτητή
επείγουσας κατάστασης προς τα μέρη πρέπει να υποβάλλεται στη Γραμματεία.
4. Κάθε διαιτητής επείγουσας κατάστασης πρέπει να είναι και να παραμένει
αμερόληπτος και ανεξάρτητος σε σχέση με τα μέρη που εμπλέκονται στη
διαφορά.
5. Πριν από τον ορισμό του, ο υποψήφιος διαιτητής επείγουσας κατάστασης
υπογράφει δήλωση αποδοχής, διαθεσιμότητας, αμεροληψίας και
ανεξαρτησίας. Η Γραμματεία παραδίδει στα μέρη αντίγραφο της εν λόγω
δήλωσης.
6. Ο διαιτητής επείγουσας κατάστασης δεν μπορεί να συμμετέχει ως διαιτητής
σε οποιαδήποτε άλλη διαιτησία σχετική με τη διαφορά, στην οποία στηρίχθηκε
η Αίτηση.
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Άρθρο 3 - Αίτηση εξαίρεσης Διαιτητή Επείγουσας Κατάστασης
1. Αίτηση εξαίρεσης του διαιτητή επείγουσας κατάστασης υποβάλλεται μέσα σε
τρεις μέρες από την κοινοποίηση του ορισμού του διαιτητή στο μέρος που
υποβάλλει την αίτηση εξαίρεσης, ή μέσα σε τρεις μέρες από την ημερομηνία
που αυτό το μέρος πληροφορήθηκε τα γεγονότα και τα περιστατικά στα οποία
στηρίζεται η αίτηση εξαίρεσης, εάν αυτή η ημερομηνία είναι μεταγενέστερη της
ημερομηνίας κοινοποίησης.
2. Η απόφαση επί της αίτησης εξαίρεσης λαμβάνεται από το Δικαστήριο, αφού
η Γραμματεία δώσει τη δυνατότητα στον διαιτητή επείγουσας κατάστασης και
στο άλλο μέρος ή μέρη να διατυπώσουν γραπτώς τις παρατηρήσεις τους μέσα
σε εύλογο χρόνο.

Άρθρο 4 - Τόπος διεξαγωγής της διαδικασίας Διαιτητή Επείγουσας
Κατάστασης
1. Εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει ως προς τον τόπο διεξαγωγής της διαιτησίας,
αυτός θα είναι και ο τόπος διεξαγωγής της διαδικασίας διαιτητή επείγουσας
κατάστασης. Ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, ο Πρόεδρος καθορίζει τον τόπο
διεξαγωγής της διαδικασίας διαιτητή επείγουσας κατάστασης, με την
επιφύλαξη του καθορισμού του τόπου διεξαγωγής της διαιτησίας σύμφωνα με
το άρθρο 18, παράγραφος 1 του Κανονισμού.
2. Οι συναντήσεις με τον διαιτητή επείγουσας κατάστασης μπορούν να λάβουν
χώρα αυτοπροσώπως σε οποιαδήποτε τοποθεσία κρίνει ως κατάλληλη ο
διαιτητής επείγουσας κατάστασης, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, τηλεφώνου ή
παρόμοιων μέσων επικοινωνίας.

Άρθρο 5 - Διαδικασία
1. Ο διαιτητής επείγουσας κατάστασης καθορίζει διαδικαστικό
χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία του διαιτητή επείγουσας κατάστασης
εντός όσο το δυνατόν συντομότερης προθεσμίας, συνήθως εντός δύο ημερών
από τη διαβίβαση του φακέλου στον διαιτητή επείγουσας κατάστασης,
σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 3 του παρόντος Παραρτήματος.
2. Ο διαιτητής επείγουσας κατάστασης διεξάγει τη διαδικασία με τον τρόπο που
θεωρεί κατάλληλο, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τον επείγοντα χαρακτήρα
της Αίτησης. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο διαιτητής επείγουσας κατάστασης
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ενεργεί δίκαια και αμερόληπτα και διασφαλίζει ότι παρέχεται σε κάθε μέρος
εύλογη δυνατότητα να υποστηρίξει την υπόθεσή του.

Άρθρο 6 - Διάταξη
1. Σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος 2 του Κανονισμού, η απόφαση του
διαιτητή επείγουσας κατάστασης έχει τη μορφή διάταξης (η «Διάταξη»)
2. Με τη Διάταξη, ο διαιτητής επείγουσας κατάστασης αποφασίζει εάν η Αίτηση
υποβάλλεται παραδεκτά, σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος 1 του
Κανονισμού και εάν ο διαιτητής επείγουσας κατάστασης έχει δικαιοδοσία να
διατάξει τη λήψη Μέτρων Επείγουσας Κατάστασης.
3. Η Διάταξη πρέπει να είναι έγγραφη και αιτιολογημένη. Πρέπει να φέρει
ημερομηνία και να υπογράφεται από τον διαιτητή επείγουσας κατάστασης. Ο
διαιτητής επείγουσας κατάστασης θέτει την ημερομηνία και την υπογράφει.
4. Η Διάταξη εκδίδεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία
διαβίβασης του φακέλου στον διαιτητή επείγουσας κατάστασης, σύμφωνα με
το άρθρο 2, παράγραφος 3 του παρόντος Παραρτήματος. Ο Πρόεδρος μπορεί
να παρατείνει την προθεσμία μετά από αιτιολογημένο αίτημα του διαιτητή
επείγουσας κατάστασης, ή με δική του πρωτοβουλία, εάν κρίνει ότι είναι
αναγκαίο να το πράξει.
5. Εντός της προθεσμίας που καθορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 6,
παράγραφος 4 του παρόντος Παραρτήματος, ο διαιτητής επείγουσας
κατάστασης αποστέλλει τη Διάταξη στα μέρη, μαζί με ένα αντίγραφο για τη
Γραμματεία. Η αποστολή γίνεται με οποιοδήποτε από τα επιτρεπόμενα,
σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, μέσα επικοινωνίας,
που κατά την κρίση του διαιτητή επείγουσας κατάστασης θα διασφαλίσει την
άμεση παραλαβή.
6. Η Διάταξη παύει να είναι δεσμευτική για τα μέρη όταν:
α) ο Πρόεδρος αποφασίζει την περάτωση της διαδικασίας διαιτητή επείγουσας
κατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 6 του παρόντος
Παραρτήματος,
β) το Δικαστήριο δέχεται την αίτηση εξαίρεσης εναντίον του διαιτητή
επείγουσας κατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος Παραρτήματος,
γ) εκδίδεται η τελική διαιτητική απόφαση, εκτός εάν το διαιτητικό δικαστήριο
ρητώς αποφασίσει το αντίθετο, ή
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δ) αποσύρονται όλες οι αξιώσεις ή καταργείται/διακόπτεται η διαιτησία πριν
από την έκδοση οριστικής διαιτητικής απόφασης.
7. Ο διαιτητής επείγουσας κατάστασης μπορεί να εξαρτά την έκδοση Διάταξης
από όρους που εκείνος θεωρεί κατάλληλους, συμπεριλαμβανομένης και της
παροχής ενδεδειγμένης ασφάλειας.
8. Ο διαιτητής επείγουσας κατάστασης μπορεί να τροποποιήσει, να καταργήσει
, ή να ακυρώσει τη Διάταξη, μετά από αιτιολογημένο αίτημα ενός μέρους. Το
αίτημα αυτό πρέπει να υποβληθεί πριν από τη διαβίβαση του φακέλου στο
διαιτητικό δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού

Άρθρο 7 - Έξοδα της διαδικασίας διαιτησίας επείγουσας κατάστασης
1. Ο αιτών πρέπει να πληρώσει ποσό ύψους 40.000 δολλαρίων Η.Π.Α. Στο ποσό
αυτό συμπεριλαμβάνονται τα διοικητικά έξοδα του ΔΕΕ, ύψους 10.000
δολλαρίων Η.Π.Α. και η αμοιβή και τα έξοδα για τον διαιτητή επείγουσας
κατάστασης, ύψους 30.000 δολλαρίων Η.Π.Α. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1,
παράγραφος 5 του παρόντος Παραρτήματος, η Αίτηση δεν κοινοποιείται έως
ότου η Γραμματεία λάβει την καταβολή των 40.000 δολλαρίων Η.Π.Α.
2. Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαιτητή επείγουσας
κατάστασης, ο Πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει την αύξηση της αμοιβής του
διαιτητή επείγουσας κατάστασης ή των διοικητικών εξόδων του ΔΕΕ,
λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη φύση της υπόθεσης και τη φύση και τον
όγκο των εργασιών που εκτελούνται από τον διαιτητή επείγουσας κατάστασης,
το Δικαστήριο, τον Πρόεδρο και τη Γραμματεία. Εάν το μέρος που υπέβαλε την
Αίτηση δεν καταβάλει τα αυξημένα έξοδα εντός της προθεσμίας που έχει ορίσει
η Γραμματεία, η Αίτηση θεωρείται ότι αποσύρεται.
3. Με τη Διάταξη του διαιτητή επείγουσας κατάστασης ορίζονται τα έξοδα της
διαδικασίας διαιτητή επείγουσας κατάστασης, ποιο από τα μέρη υποχρεούται
στην καταβολή τους, ή σε ποια αναλογία βαρύνουν τα μέρη.
4. Τα έξοδα της διαδικασίας διαιτητή επείγουσας κατάστασης περιλαμβάνουν
τα διοικητικά έξοδα του ΔΕΕ, την αμοιβή και τα έξοδα του διαιτητή επείγουσας
κατάστασης και τα εύλογα νομικά και άλλα έξοδα που βαρύνουν τα μέρη για
τη διαδικασία διαιτητή επείγουσας κατάστασης
5. Σε περίπτωση που η διαδικασία διαιτητή επείγουσας κατάστασης δεν
διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 5 του παρόντος Παραρτήματος
ή, άλλως, περατωθεί πριν από την έκδοση της Διάταξης, ο Πρόεδρος καθορίζει
το ποσό που πρέπει να επιστραφεί στον αιτούντα, εάν υπάρχει. Σε κάθε
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περίπτωση, ένα ποσό ύψους 5.000 δολλαρίων Η.Π.Α. για διοικητικά έξοδα του
ΔΕΕ δεν επιστρέφεται.

Άρθρο 8 - Γενικός Κανόνας
1. Ο Πρόεδρος έχει την εξουσία να αποφασίζει, κατά τη διακριτική του
ευχέρεια, για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση της
διαδικασίας διαιτητή επείγουσας κατάστασης και τα οποία δεν προβλέπονται
ρητά στο παρόν Παράρτημα.
2. Εν τη απουσία του Προέδρου, άλλως μετά από αίτημα του Προέδρου, κάθε
ένας από τους Αντιπροέδρους του Δικαστηρίου έχει την εξουσία να λαμβάνει
αποφάσεις αντί για τον Πρόεδρο.
3. Σε όλα τα θέματα που αφορούν διαδικασίες διαιτητή επείγουσας κατάστασης
και δεν προβλέπονται ρητά στο παρόν Παράρτημα, το Δικαστήριο, ο
Πρόεδρος και ο διαιτητής επείγουσας κατάστασης οφείλουν να ενεργούν
σύμφωνα με το πνεύμα του Κανονισμού και του παρόντος Παραρτήματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 1 - Αίτηση για υπαγωγή στους Κανόνες Ταχείας Διαδικασίας
1. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο 30 του Κανονισμού Διαιτησίας
του ΔΕΕ (ο «Κανονισμός») και στο παρόν Παράρτημα VI, ο Κανονισμός
εφαρμόζεται σε κάθε διαιτησία που διεξάγεται με βάση τους Κανόνες της
Ταχείας Διαδικασίας.
2. Το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 30, παράγραφος 2, υποπαράγραφος α)
του Κανονισμού ανέρχεται σε:
i)

ii)

2.000.000 δολάρια Η.Π.Α. εάν η συμφωνία διαιτησίας, σύμφωνα με
τον Κανονισμό έχει συναφθεί μετά τον Μάρτιο του 2017 και πριν την
1η Ιανουαρίου 2021, ή
3.000.000 δολάρια Η.Π.Α. εάν η συμφωνία διαιτησίας, σύμφωνα με
τον Κανονισμό, έχει συναφθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2021.

3. Η Γραμματεία, μόλις λάβει την Απάντηση στην Αίτηση, σύμφωνα με το
άρθρο 5 του Κανονισμού, ή μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της
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Απάντησης, ή σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή στη συνέχεια και υπό την
επιφύλαξη του άρθρου 30, παράγραφος 3 του Κανονισμού, θα ενημερώσει τα
μέρη εάν τυγχάνουν εφαρμογής οι Διατάξεις που ρυθμίζουν την Ταχεία
Διαδικασία.
4. Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας, το
Δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν αιτήματος
ενός μέρους και μετά από συνεννόηση με το διαιτητικό δικαστήριο και τα μέρη,
ότι οι Διατάξεις που ρυθμίζουν την Ταχεία Διαδικασία δεν εφαρμόζονται
πλέον στην υπόθεση. Σε αυτήν την περίπτωση, το διαιτητικό δικαστήριο
διατηρεί την εξουσία του, εκτός εάν κατά την κρίση του Δικαστηρίου
απαιτείται αντικατάσταση και/ή ανασυγκρότηση του διαιτητικού
δικαστηρίου.

Άρθρο 2 - Συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου
1. Το Δικαστήριο μπορεί, παρά τις αντίθετες προβλέψεις της συμφωνίας
διαιτησίας, να ορίσει έναν μοναδικό διαιτητή.
2. Τα μέρη μπορούν να ορίσουν μοναδικό διαιτητή εντός προθεσμίας που
καθορίζεται από τη Γραμματεία. Ελλείψει τέτοιου ορισμού, ο μοναδικός
διαιτητής ορίζεται από το Δικαστήριο το συντομότερο δυνατό.

Άρθρο 3 - Διαδικασία
1. Το άρθρο 23 του Κανονισμού δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση διεξαγωγής
της διαιτησίας, σύμφωνα με τις Διατάξεις που ρυθμίζουν την Ταχεία
Διαδικασία.
2. Μετά τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου, κανένα μέρος δεν
δύναται να υποβάλει νέες αξιώσεις, εκτός εάν αυτό επιτραπεί από το διαιτητικό
δικαστήριο, κατόπιν εκτίμησης της φύσης αυτών των νέων αξιώσεων, του
σταδίου στο οποίο βρίσκεται η διαιτησία, τυχόν επιπτώσεις στα έξοδα και
οποιεσδήποτε άλλες σχετικές περιστάσεις.
3. Η διαδικαστική συνδιάσκεψη για τη διαχείριση της υπόθεσης, η οποία
διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κανονισμού, λαμβάνει χώρα το
αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από τη διαβίβαση του φακέλου στο διαιτητικό
δικαστήριο. Το Δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει παράταση της προθεσμίας,
μετά από αιτιολογημένο αίτημα του διαιτητικού δικαστηρίου, ή
αυτεπαγγέλτως, εάν κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο.
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4. Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να λαμβάνει, κατά τη διακριτική του
ευχέρεια, οποιαδήποτε διαδικαστικά μέτρα θεωρεί κατάλληλα. Ειδικότερα,
μπορεί, μετά από συνεννόηση με τα μέρη, να μην επιτρέψει αιτήματα για
προσκόμιση εγγράφων, ή να περιορίσει τον αριθμό και την έκταση των
γραπτώς υποβληθέντων εγγράφων και των γραπτών μαρτυρικών καταθέσεων
(τόσο των μαρτύρων σε σχέση με τα πραγματικά περιστατικά, όσο και των
εμπειρογνωμόνων)
5. Το διαιτητικό δικαστήριο, μετά από συνεννόηση με τα μέρη, μπορεί να
αποφασίσει επί της διαφοράς, αποκλειστικά επί τη βάσει των εγγράφων που
υποβλήθηκαν από τα μέρη, χωρίς συζήτηση το ακροατήριο και χωρίς εξέταση
μαρτύρων ή εμπειρογνωμόνων.

Άρθρο 4 - Διαιτητική απόφαση
1. Το διαιτητικό δικαστήριο πρέπει να εκδώσει την οριστική του διαιτητική
απόφαση μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία της διαδικαστικής
συνδιάσκεψης διαχείρισης της υπόθεσης. Το Δικαστήριο μπορεί να παρατείνει
την προθεσμία, σύμφωνα με το άρθρο 31, παράγραφος 2 του Κανονισμού.
2. Οι αμοιβές του διαιτητικού δικαστηρίου καθορίζονται σύμφωνα με τις
κλίμακες διοικητικών εξόδων και διαιτητικών αμοιβών για την ταχεία
διαδικασία, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα III.

Άρθρο 5 - Γενικός κανόνας
Σε όλα τα θέματα που αφορούν την ταχεία διαδικασία και δεν προβλέπονται
ρητά στο παρόν Παράρτημα, το Δικαστήριο και το διαιτητικό δικαστήριο
οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με το πνεύμα του Κανονισμού και του
παρόντος Παραρτήματος.
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