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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.
∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
΄Αρθρο
1. Συνοπτικός τίτλος.
2. Ερµηνεία.
3. Το συνυποσχετικό είναι ανέκκλητο και έχει ισχύ ως διάταγµα ∆ικαστηρίου.
4. Το συνυποσχετικό δεν λύεται µε το θάνατο ενός από τους συµβαλλόµενους σε αυτό.
5. ∆ιατάξεις σε περίπτωση πτώχευσης.
6. ∆ιατάξεις οι οποίες εξυπακούονται σε συνυποσχετικά.
7. Παραποµπή σε επίσηµο διαιτητή.
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8. Εξουσία για αναστολή διαδικασίας όταν υπάρχει συνυποσχετικό.
9. Εξουσία ∆ικαστηρίου να παρέχει θεραπεία όταν ο διαιτητής δεν είναι αµερόληπτος ή όταν
στη διαφορά που παραπέµπεται εγείρεται ζήτηµα δόλου.
10. Εξουσία ∆ικαστηρίου σε ορισµένες περιπτώσεις να διορίζει διαιτητή, επιδιαιτητή ή τρίτο
διαιτητή.
11. ∆ιατάξεις σχετικά µε το διορισµό δύο διαιτητών.
12. ∆ιατάξεις σχετικά µε το διορισµό τριών διαιτητών.
13. ∆ιαιτητές και επιδιαιτητές να ενεργούν όσο το δυνατό ταχύτερα.
14. Εξουσία ∆ικαστηρίου όταν αποµακρύνεται διαιτητής ή όταν ο διορισµός του ανακαλείται.
15. Πότε ο επιδιαιτητής είναι ο µόνος διαιτητής.
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Κλήτευση µαρτύρων.
Παράταση χρόνου για την έκδοση διαιτητικής απόφασης.
Εξουσία για αναποµπή διαιτητικής απόφασης.
Εξουσία για ακύρωση διαιτητικής απόφασης.
Εκτέλεση διαιτητικής απόφασης.
Τόκος επί διαιτητικών αποφάσεων.
∆ιάταξη για τα έξοδα.
Χρονικά όρια στην έναρξη διαιτητικής διαδικασίας.
∆ικαιώµατα και διορισµός επίσηµου διαιτητή.
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Πρόσθετες εξουσίες ∆ικαστηρίου.
Παραποµπή υποθέσεως από διαιτητή ή επιδιαιτητή.
Εξοδα.
Ψήφιση δικαιωµάτων διαιτητή ή επιδιαιτητή.
∆ιαδικαστικοί Κανονισµοί.
∆έσµευση της ∆ηµοκρατίας.
Επιφύλαξη για εκκρεµούσες διαιτησίες.
Ο περί Εµπορικών ∆ιαφορών (Συνδιαλλαγή, ∆ιαιτησία και Ερεύνα) Νόµος, δεν
επηρεάζεται.
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
∆ιατάξεις οι οποίες εξυπακούονται σε συνυποσχετικά.
∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Θέµατα σχετικά µε τα οποία το ∆ικαστήριο δύναται να εκδώσει διατάγµατα.
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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΚΑΙ
ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ
Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως περί ∆ιαιτησίας Νόµος.
Ερµηνεία. 2.—(1) Στο Νόµο αυτό—

"το ∆ικαστήριο" σηµαίνει το Επαρχιακό ∆ικαστήριο ή οποιοδήποτε δικαστή
αυτού ο οποίος έχει δικαιοδοσία επί του θέµατος·
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"συνυποσχετικό" σηµαίνει γραπτή συµφωνία για την υποβολή υφιστάµενων ή
µελλοντικών διαφορών σε διαιτησία, είτε ο διαιτητής κατονοµάζεται σ' αυτή είτε
όχι.
(2) Αναφορές στο Νόµο αυτό σε διαιτητική απόφαση περιλαµβάνουν και
αναφορές σε προσωρινή διαιτητική απόφαση.
Το συνυποσ-χετικό 3. Το συνυποσχετικό, εκτός αν εκφράζεται αντίθετη πρόθεση σε αυτό, είναι
ειναιανέκκλητο και ανέκκλητο, εκτός αν επιτραπεί από το ∆ικαστήριο, και έχει την ίδια ισχύ από
έχει ισχύ ως κάθε άποψη ωσάν να ήταν διάταγµα ∆ικαστηρίου.
διάταγµα
∆ικαστηρίου.
Το συνυποσ-χετικό
δεν λύεται µε το
θάνατο ενός απο
τους συµβαλλόµενους σε αυτό

4.—(1) Το συνυποσχετικό δεν λύεται µε το θάνατο οποιουδήποτε από τους
συµβαλλόµενους σε αυτό, είτε αναφορικά µε εκείνον που πέθανε είτε αναφορικά
µε οποιοδήποτε άλλο συµβαλλόµενο, σε τέτοια όµως περίπτωση εκτελείται από
ή κατά του εκτελεστή, διαχειριστή της περιουσίας ή των κληρονόµων του
αποθανόντος υπό την ιδιότητά τους ως αντιπροσώπων της περιουσίας αυτού.
(2) Η εξουσία του διαιτητή δεν ανακαλείται µε το θάνατο οποιουδήτοτε από
τους συµβαλλόµενους οι οποίοι τον είχαν διορίσει.
(3) Καµιά
διάταξη του άρθρου αυτού δεν επηρεάζει την εφαρµογή
οποιουδήποτε νοµοθετήµατος ή κανόνα δικαίου δυνάµει του οποίου σβήνεται
οποιοδήποτε δικαίωµα αγωγής µε το θάνατο προσώπου.

∆ιατάξεις σε 5.—(1) ΄Οταν προβλέπεται σε όρο µιας σύµβασης στην οποία, ένας από τους
περίπτωση συµβαλλόµενους είναι πτωχεύσας ότι οποιεσδήτοτε διαφορές που εγείρονται
πτώχευσης από αυτή ή σχετίζονται µε αυτή παραπέµπονται σε διαιτησία, τότε, αν ο

σύνδικος πτώχευσης υιοθετεί τη σύµβαση, ο όρος αυτός εφαρµόζεται από ή
κατά του πτωχεύσαντα αναφορικά µε οποιεσδήποτε τέτοιες διαφορές.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο που έχει κηρυχθεί σε πτώχευση είχε
καταστεί συµβαλλόµενο σε συνυποσχετικό πριν από την έναρξη της πτώχευσης
και οποιοδήποτε θέµα για το οποίο εφαρµόζονται οι διατάξεις του
συνυποσχετικού ειναι αναγκαίο να αποφασιστεί σε συνδυασµό µε τη διαδικασία
πτώχευσης ή για τους σκοπούς αυτής, τότε, αν η περίπτωση είναι από εκείνες για
τις οποίες δεν εφαρµόζεται το εδάφιο (1), οποιοσδήποτε άλλος από τους
συµβαλλόµενους στο συνυποσχετικό ή ο σύνδικος πτώχευσης δύναται να
αποταθεί στο ∆ικαστήριο για διάταγµα µε το οποίο να διατάσσεται όπως το θέµα
που εγέρθηκε παραπεµφθεί σε διαιτησία σύµφωνα µε το συνυποσχετικό και το
∆ικαστήριο αυτό, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα περιστατικά της υποθέσεως,
δύναται να εκδώσει ανάλογο διάταγµα άν είναι της γνώµης ότι το θέµα πρέπει
να αποφασιστεί σε διαιτησία.
∆ιατάξεις
οι οποίες
εξυπακούον-ται σε
συν-υποσχετικά.
Πρώτο Παράρτηµα

6. Το συνυποσχετικό, εκτός αν εκφράζεται σε αυτό αντίθετη πρόθεση,
θεωρείται ότι περιλαµβάνει τις διατάξεις που εκτίθενται στον Πρώτο Πίνακα του
Νόµου αυτού, στην έκταση που αυτές δύνανται, βάσει του συνυποσχετικού, να
εφαρµοστούν στην παραποµπή.

Παραποµπή σε 7. Αν το συνυποσχετικό προβλέπει ότι η παραποµπή σε διαιτησία θα γίνει σε
επίσηµο διαιτητή. επίσηµο διαιτητή, τότε οποιοσδήποτε επίσηµος διαιτητής στον οποίο

υποβάλλεται αίτηση, οφείλει, τηρουµένου οποιουδήποτε διατάγµατος του
∆ικαστηρίου αναφορικά µε µεταβίβαση ή διαφορετικά, να ακούσει και
αποφασίσει τα θέµατα το οποία συµφωνήθηκε να παραπεµφθούν.

Εξουσία για
αναστολή
διαδικασίας όταν
υπάρχει συνυποσχετικό

8. Αν οποιοσδήποτε συµβαλλόµενος σε συνυποσχετικό ή οποιοδήποτε πρόσωπο
που προβάλλει αξίωση µέσω του ή βάσει οδηγιών του, αρχίζει οποιαδήποτε
διαδικασία ενώπιον ∆ικαστηρίου κατά οποιουδήποτε άλλου προσώπου που είναι
συµβαλλόµενος στο συνυποσχετικό ή κατά οποιουδήποτε προσώπου που
προβάλλει αξίωση µέσω ή βάσει οδηγιών του, αναφορικά µε οποιοδήποτε από
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τα θέµατα που συµφωνήθηκε να παραπεµφθούν σε διατησία, τότε οποιοσδήποτε
απο τους διαδίκους στην εν λόγω διαδικασία δύναται οποτεδήποτε µετά την
εµφάνιση, και πριν παραδώσει οποιεσδήποτε γραπτές προτάσεις ή προβεί σε
οποιοδήποτε άλλο στάδιο της διαδικασίας, να αποταθεί στο ∆ικαστήριο για
αναστολή της διαδικασίας και το ∆ικαστήριο δύναται να εκδώσει διάταγµα για
αναστολή της διαδικασίας άν ικανοποιηθεί ότι δεν υπάρχει λόγος που να
δικαιολογεί τη µη παραποµπή του θέµατος σε διαιτησία σύµφωνα µε το
συνυποσχετικό και ότι ο αιτητής ήταν, όταν άρχισε η διαδικασία, και
εξακολουθεί να είναι έτοιµος και πρόθυµος να πράξει οτιδήποτε το αναγκαίο για
την κανονική διεξαγωγή της διαιτησίας.
Εξουσία
∆ιακστηρίου να
παρέχει θεραπεία
όταν ο διαι-τητής
δεν ειναι αµερόληπτος ή όταν στη
διαφορά που
παραπέµπε-ται
εγείρεται ζήτηµα
δόλου .

9.—(1) ΄Οταν µια συµφωνία µεταξύ συµβαλλόµενων προβλέπει ότι οι διαφορές
που δυνατό να προκύψουν µεταξύ τους στο µέλλον θα παραπέµπονται σε
διαιτητή ο οποίος κατονοµάζεται ή προσδιορίζεται στη συµφωνία και στη
συνέχεια ενώ έχει προκύψει διαφορά, οποιοσδήποτε απο τους
αντισυµβαλλόµενους, προβάλλοντας ως λόγο ότι o κατονοµαζόµενος ή
προσδιοριζόµενος διαιτητής δεν είναι ή δεν δύναται να είναι αµερόληπτος,
αποτείνεται στο ∆ικαστήριο για άδεια ακύρωσης συνυποσχετικού ή για
απαγορευτικό διάταγµα που να παρεµποδίζει οποιοδήποτε άλλο από τους
συµβαλλόµενους ή τον διαιτητή να προχωρήσει µε τη διαιτησία, δεν αποτελεί
λόγο για απόρριψη της αιτήσεως το ότι ο εν λόγω συµβαλλόµενος γνώριζε ή
όφειλε να γνωρίζει κατά το χρόνο της υπογραφής της συµφωνίας ότι ο διαιτητής,
λόγω της σχέσης του µε οποιοδήποτε.από τους συµβαλλόµενους ή της σχέσης
του µε το ζήτηµα που παραπέµπεται, δυνατό να µην ήταν σε θέση να παραµείνει
αµερόληπτος.
(2) ΄Οταν συµφωνία µεταξύ συµβαλλόµενων προβλέπει ότι τυχόν διαφορές που
δυνατόν να προκύψουν µεταξύ τους στο µέλλον παραπέµπονται σε διαιτησία και
σε τέτοια διαφορά που αναφύεται στη συνέχεια εγείρεται το ζήτηµα κατά. πόσο
οποιοσδήποτε από τους συµβαλλόµενους έχει καταστεί ένοχος δόλου, το
∆ικαστήριο έχει εξουσία, στην έκταση που είναι. αναγκαίο όπως το ζήτηµα αυτό
αποφασιστεί από το ∆ικαστήριο, να διατάξει όπως η συµφωνία παύσει να ισχύει
και να παραχωρήσει άδεια για ακύρωση οποιουδήποτε συνυποσχετικού που
έγινε βάσει της συµφωνίας αυτής.
(3) Σε οποιαδήτοτε περίπτωση στην οποία το ∆ικαστήριο δυνάµει του άρθρου
αυτού έχει εξουσία να διατάξει όπως συνυποσχετικό παύσει να ισχύει ή να
παραχωρήσει άδεια για ακύρωση συνυποσχετικού, δύναται να αρνηθεί να
διατάξει την αναστολή οποιασδήποτε αγωγής που ασκήθηκε για παράβαση της
συµφωνίας.

Εξουσία
∆ικαστηρίου
σε ορισµένες
περιπτώσεις να
διορίζει
διαιτητή,
επιδιαιτητή ή τρίτο
διαιτητή.

10.—(1) Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις—
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(α) όταν το συνυποσχετικό προβλέπει ότι η παραποµπή σε διαιτησία θα γίνει σε
ένα µόνο διαιτητή και µετά την εµφάνιση διαφορών όλοι οι συµβαλλόµενοι δεν
συµφωνούν στο διορισµό ενός διαιτητή·ή
(β) αν διαιτητής ο οποίος έχει διοριστεί αρνηθεί ή αδυνατεί να ενεργήσει ή
αποθάνει και στο συνυποσχετικό δεν φαίνεται ότι υπήρχε πρόθεση να µην
πληρωθεί η θέση και οι συµβαλλόµενοι δεν πληρώσουν τη θέση· ή
(γ) όταν οι. συµβαλλόµενοι ή δύο διαιτητές είναι ελεύθεροι να διορίσουν
επιδιαιτητή ή τρίτο διαιτητή, ή όταν απαιτείται να διορίσουν επιδιαιτητή δύο
διαιτητές και δεν τον διορίσουν· ή
(δ) όταν επιδιαιτητής ή τρίτος διαιτητής που διορίστηκε αρνείται ή αδυνατεί να
ενεργήσει ή αποθάνει και στο συνυποσχετικό δεν φαίνεται ότι υπήρχε πρόθεση
να µην πληρωθεί η θέση και οι συµβαλλόµενοι ή οι διαιτητές δεν πληρώσουν τη
θέση,
οποιοσδήποτε απο τους συµβαλλόµενους δύναται να επιδώσει στους άλλους
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συµβαλλόµενους ή στους διαιτητές ανάλογα µε την περίπτωση, γραπτή
ειδοποίηση για διορισµό διαιτητή, επιδιαιτητή ή τρίτου διαιτητή.
(2) Αν ο διορισµός δεν γίνει µέσα στις επτά επόµενες εργάσιµες ηµέρες από την
επίδοση της ειδοποιήσεως, το ∆ικαστήριο δύναται, ύστερα από αίτηση του
συµβαλλόµενου ο οποίος έδωσε την ειδοποίηση, να διορίσει διαιτητή,
επιδιαιτητή ή τρίτο διαιτητή ο οποίος έχει τις ίδιες εξουσίες να ενεργήσει στην
παραποµπή και να εκδώσει απόφαση ωσάν να είχε διοριστεί µε τη συναίνεση
όλων των αντισυµβαλλόµενων.
∆ιατάξεις 11. ΄Οταν το συνυποσχετικό προβλέπει ότι η παραποµπή θα γίνεται σε δύο
σχετικά διαιτητές καθένας από τους οποίους διορίζεται από τον κάθε συµβαλλόµενο,
µε την τότε, εκτός αν από το συνυποσχετικό εκφράζεται αντίθετη πρόθεση—
πιστοποίηση.

(α) αν ο ένας από τους δύο διορισθέντες διαιτητές αρνηθεί ή αδυνατεί να
ενεργήσει ή αποθάνει, ο συµβαλλόµενος ο οποίος τον έχει διορίσει δύναται να
διορίσει νέο διαιτητή σε αντικατάστασή του· ή
(β) αν, στην εν λόγω παραποµπή, ένας από τους συµβαλλόµενους παραλείψει να
διορίσει διαιτητή, είτε ευθύς εξαρχής είτε για σκοπούς αντικατάστασης όπως
αναφέρεται πιο πάνω, µέσα στις επτά επόµενες εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα
κατά την οποία ο άλλος συµβαλλόµενος, έχοντας διορίσει το διαιτητή του,
επέδωσε ειδοποίηση στον συµβαλλόµενο που έχει παραλείψει το διορισµό για
να προβεί σε αυτόν, ο συµβαλλόµενος ο οποίος διόρισε διαιτητή δύναται να
διορίσει το διαιτητή αυτόν ως το µοναδικό διαιτητή στην παραποµπή, και η
απόφασή του θα είναι δεσµευτική και για τους δύο συµβαλλόµενους ωσάν να
είχε διοριστεί από κοινού:
Νοείται ότι το ∆ικαστήριο δύναται να ακυρώσει οποιοδήποτε διορισµό που έγινε
σύµφωνα µε το άρθρο αυτό.
∆ιατάξεις
σχετικά µε το
διορισµό
τριών διαιτητών

12.—(1) ΄Οταν το συνυποσχετικό προβλέπει ότι η παραποµπή θα γίνεται σε
τρείς διαιτητές, ανά ένας διοριζόµενος από τον κάθε συµβαλλόµενο και ο τρίτος
διοριζόµενος από τους δύο που διόρισαν οι συµβαλλόµενοι, το συνυποσχετικό
ισχύει ωσάν να προνοούσε για διορισµό επιδιαιτητή, και όχι για διορισµό τρίτου
διαιτητή, που γίνεται από τους δύο διαιτητές που διόρισαν οι συµβαλλόµενοι.
(2) ΄Οταν το συνυποσχετικό προβλέπει ότι η παραποµπή γίνεται σε τρείς
διαιτητές που διορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που προβλέπεται
στο εδάφιο (1), η απόφαση δύο οποιωνδήποτε από τους διαιτητές είναι
δεσµευτική.

∆ιαιτητές
και επιδιαιτητές
να ενεργούν όσο το
δυνατό
ταχύτερα

13.—(1) Το ∆ικαστήριο δύναται, µετά από αίτηση οποιουδήποτε από τους
συµβαλλόµενους, να αποµακρύνει το διαιτητή ή επιδιαιτητή ο οποίος. αµελεί να
ενεργήσει µε τη δέουσα ταχύτητα στην ανάληψη και συνέχιση της παραποµπής
και την έκδοση της απόφασής του.
(2) ∆ιαιτητής ή επιδιαιτητής ο οποίος αποµακρύνθηκε από το ∆ικαστήριο µε
βάση το άρθρο αυτό δεν δικαιούται να λάβει οποιαδήποτε αµοιβή για τις
υπηρεσίες του.
(3) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 19 και
οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης στο συνυποσχετικό, ο διαιτητής ή o
επιδιαιτητής έχει εξουσία να εκδώσει την απόφασή του οποτεδήποτε.
(4) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού ο όρος "συνέχιση παραποµπής"
περιλαµβάνει, την περίπτωση όπου δύο διαιτητές αδυνατούν να συµφωνήσουν,
δίδοντας ειδοποίηση για το γεγονός αυτό στους συµβαλλόµενους και στον
επιδιαιτητή.

Εξουσία 14.—(1) ΄Οταν ένας διαιτητής (ο οποίος δεν είναι ο µοναδικός διαιτητής), ή δύο
∆ιακαστη-ρίου ή περισσότεροι διαιτητές (οι οποίοι δεν αποτελούν το σύνολο των διαιτητών), ή
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όταν αποµακρύνεται διαιτητής ή
όταν ο διορισµός
του ανακαλείται

ο επιδιαιτητής ο οποίος δεν έχει αρχίσει την παραποµπή, αποµακρύνεται ή
αποµακρύνονται από το ∆ικαστήριο, το ∆ικαστήριο δύναται, µετά από αίτηση
οποιουδήποτε από τους συµβαλλόµενους στο συνυποσχετικό, να διορίσει
πρόσωπο ή πρόσωπα για να ενεργήσει ή ενεργήσουν ως διαιτητής ή ως διαιτητές
ή ως επιδιαιτητής σε αντικατάσταση του προσώπου ή των προσώπων που
αποµακρύνθηκαν.
(2) ΄Οταν ο διορισµός διαιτητή ή διαιτητών ή επιδιαιτητή ανακαλείται µε άδεια
του ∆ικαστηρίου, ή όταν το ∆ικαστήριο αποµακρύνει τον µοναδικό διαιτητή ή
όλους τους διαιτητές ή τον επιδιαιτητή µετά την έναρξη από αυτόν ή από αυτούς
της διαιτησίας, το ∆ικαστήριο, δύναται, µετά από αίτηση οποιουδήποτε από τους
συµβαλλόµενους στο συνυποσχετικό, είτε—
(α) να. διορίσει πρόσωπο για να ενεργεί ως ο µόνος διαιτητής σε αντικατάσταση
του προσώπου ή των προσώπων του αποµακρύνθηκαν· ή
(β) να διατάξει όπως το συνυποσχετικό παύσει να ισχύει σε ότι αφορά την
παραπεµφθείσα διαφορά.
(3) Πρόσωπο το οποίο διορίστηκε από το ∆ικαστήριο µε βάση το άρθρο αυτό ως
διαιτητής ή επιδιαιτητής έχει την ίδια εξουσία να ενεργεί στην παραποµπή και
να εκδώσει απόφαση ωσάν να είχε διοριστεί σύµφωνα µε τους όρους του
συνυποσχετικού.
(4) ΄Οταν προβλέπεται (είτε µε διάταξη στο συνυποσχετικό είτε µε άλλο τρόπο)
ότι η απόφαση του διαιτητή που εκδίδεται µε βάση το συνυποσχετικό αποτελεί
προϋπόθεση για την έγερση αγωγής αναφορικά µε οποιοδήποτε ζήτηµα για το
οποίο εφαρµόζονται οι διατάξεις του συνυποσχετικού. το ∆ικαστήριο, αν
διατάξει (είτε µε βάση το άρθρο αυτό είτε µε βάση οποιοδήποτε άλλο
νοµοθέτηµα) όπως το συνυποσχετικό παύσει να ισχύει σε ότι αφορά
συγκεκριµένη διαφορά, δύναται περαιτέρω να διατάξει όπως η διάταξη η οποία
καθιστά την απόφαση του διαιτητή προυπόθεση για την έγερση της αγωγής
παύσει επίση; να ισχύει σε ότι αφορά τη διαφορά αυτή.

Πότε ο
επιδιαιτητής
είναι ο
µόνος
διαιτητής

15. Οποτεδήποτε µετά το διορισµό επιδιαιτητή ο οποίος διορίστηκε µε
οποιοδήποτε τρόπο το ∆ικαστήριο δύναται, µετά από αίτηση οποιουδήποτε από
τους διαδίκους στην παραποµπή και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αντίθετη
διάταξη στο συνυποσχετικό, να διατάξει όπως της παραποµπής επιληφθεί ο
επιδιαιτητής αντί των διαιτητών και ωσάν o ίδιος να ήταν ο µόνος διαιτητής.

Εξουσίες διαιτητή 16. Εκτός αν στο συνυποσχετικό εκφράζεται αντίθετη πρόθεση, οι διαιτητές ή ο

επιδιαιτητής ενεργώντας µε βάση το συνυποσχετικό έχουν εξουσία—

(α) να ορκίζουν τους συµβαλλόµενους και τους µάρτυρες που εµφανίζονται ή να
εξασφαλίζουν τις διαβεβαιώσεις τους·και
(β) να διορθώνουν οποιοδήποτε ·γραφικό λάθος ή σφάλµα στη διαιτητική
απόφαση το οποίο προήλθε από οποιαδήποτε τυχαία παραδροµή ή παράλειψη.
Κλήτευση 17. Οποιοσδήποτε συµβαλλόµενος στο συνυποσχετικό δύναται να αποταθεί στο
µαρτύρων ∆ικαστήριο για την έκδοση κλητηρίου εντάλµατος µε το οποίο να υποχρεώνεται

οποιοδήποτε πρόσωπο να εµφανιστεί για εξέταση ή να παρουσιάσει
οποιοδήποτε έγγραφο, κανένας όµως δεν υποχρεώνεται µε βάση το ένταλµα
αυτό να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο δεν θα ήταν υπόχρεος να
παρουσιάσει κατά την εκδίκαση αγωγής.

Παράταση 18. Ο χρόνος·για την έκδοση της διαιτητικής απόφασης µπορεί να παρατείνεται
χρόνου για από καιρό σε καιρό µε διάταγµα του ∆ικαστηρίου είτε o χρόνος για την έκδοση
την έκδοση της απόφασης έχει εκπνεύσει είτε όχι.
δαιτητικής
απόφασης
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Εξουσία για 19.—(1) Σε κάθε περίπτωση παραποµπής σε διαιτησία το ∆ικαστήριο δύναται
αναποµπή από καιρό σε καιρό να αναπέµπει τα θέµατα που έχουν παραπεµφθεί, ή
δαιτητικής οποιοδήποτε από αυτά, για επανεξέταση από τους διαιτητές ή τον επιδιαιτητή.
απόφασης

(2) ΄Οταν η διαιτητική απόφαση αναπέµπεται, οι διαιτητές ή o επιδιαιτητής
εκδίδουν την απόφασή τους µέσα σε τρείς µήνες από την ηµεροµηνία του
διατάγµατος, εκτός άν το διάταγµα διατάσσει διαφορετικά.
Εξουσία για 20.—(1) ΄Οταν ο διαιτητής ή ο επιδιαιτητής επιδεικνύει κακή συµπεριφορά ή
ακύρωση χειρίζεται κακώς την υπόθεση, το ∆ικαστήριο δύναται να τον αποµακρύνει.
διαιτητικής
απόφασης (2) ΄Οταν ο διαιτητής ή ο επιδιαιτητής επέδειξε κακή συµπεριφορά ή χειρίστηκε

κακώς την υπόθεση ή όταν η διαιτησία διεξάχθηκε παράτυπα ή η διαιτητική
απόφαση εκδόθηκε παράτυπα, το ∆ικαστήριο δύναται να ακυρώσει τη
διαιτητική απόφαση.

Εκτέλεση 21. ∆ιαιτητική απόφαση που εκδίδεται µε βάση συνυποσχετικό δύναται, µε
διαιτητικής άδεια του ∆ικαστηρίου, να εκτελεστεί κατά τον ίδιο τρόπο όπως δικαστική
απόφασης απόφαση ή διάταγµα µε την ίδια ισχύ και σε τέτοια περίπτωση δύναται να

καταχωρηθεί δικαστική απόφαση µε περιεχόµενο εκείνο της διαιτητικής
απόφασης.

Τόκος επί 22. Εκτός άν η διαιτητική απόφαση διατάσσει διαφορετικά, το ποσό το οποίο η
διαιτητικών απόφαση αυτή διατάσσει να πληρωθεί επιβαρύνεται µε τόκο από την
αποφάσεων. ηµεροµηνία της απόφασης και µε το ίδιο επιτόκιο πού φέρει το χρέος από

δικαστική απόφαση.

∆ιάταξη για τα 23.—(1) Οποιαδήποτε διάταξη σε συνυποσχετικό η οποία διαλαµβάνει ότι οι
έξοδα συµβαλλόµενοι ή οποιοσδήτοτε από αυτούς θα καταβάλλουν σε κάθε περίπτωση

τα δικά τους έξοδα της παραποµπής ή της διαιτητικής απόφασης, ή οποιοδήποτε
µέρος αυτών είναι άκυρη και ο Νόµος αυτός, σε περίπτωση όπου το
συνυποσχετικό διαλαµβάνει τέτοια διάταξη, εφαρµόζεται ωσάν η διάταξη αυτή
να µην υπήρχε σε αυτό:

Νοείται ότι τα πιο πάνω δεν καθιστούν άκυρη τέτοια διάταξη όταν αυτή
αποτελεί µέρος συµφωνίας για υποβολή σε διαιτησία διαφοράς που έχει
προκύψει πριν από την υπογραφή της συµφωνίας αυτής.
(2) Αν η διαιτητική απόφαση δεν διαλαµβάνει οτιδήποτε σχετικά µε τα έξοδα
της παραποµπής, οποιοσδήποτε συµβαλλόµενος δύναται µέσα σε δεκατέσσερις
ηµέρες από τη δηµοσίευση της απόφασης αυτής ή σε τέτοιο περισσότερο χρόνο,
ως ήθελε διατάξει το ∆ικαστήριο, να αποταθεί στο διαιτητή για διαταγή
αναφορικά µε το ποιός θα πληρώσει τα έξοδα αυτά και σε ποιό· µετά την αίτηση
αυτή ο διαιτητής, αφού ακούσει κάθε συµβαλλόµενο ο οποίος επιθυµεί να
ακουστεί, τροποποιεί την απόφασή του προσθέτοντας σε αυτή τις οδηγίες
εκείνες τις οποίες ο ίδιος θεωρεί κατάλληλες αναφορικά µε την πληρωµή των
εξόδων της παραποµπής.
Χρονικά όρια στην 24.—(1) Οι περί παραγραφής αγωγών Νόµοι εφαρµόζονται σε διαιτησίες όπως
έναρξη διαιτητικής αυτοί εφαρµόζονται σε διαδικασίες ενώπιον του ∆ικαστηρίου.
διαδικασίας.

(2) Ανεξάρτητα από την ύπαρξη οποιουδήποτε όρου σε συνυποσχετικό ο οποίος
διαλαµβάνει ότι καµιά βάση αγωγής δεν προκύπτει αναφορικά µε οποιοδήποτε
θέµα το οποίο απαιτείται από το συνυποσχετικό να παραπεµφθεί σε διαιτησία
µέχρις ότου διενεργηθεί η διαιτησία πού αναφέρεται στο συνυποσχετικό αυτό,
βάση αγωγής, για τους σκοπούς των περί παραγραφής Νόµων τόσο όπως αυτοί
θεσπίστηκαν αρχικά όσο και όπως εφαρµόζονται σε διαιτησίες, θεωρείται ότι
προκύπτει αναφορικά µε οποιοδήποτε τέτοιο θέµα κατά το χρόνο πού αυτή θα
προέκυπτε άν δεν υπήρχε ο όρος αυτός στη συµφωνία.
(3) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού και τους σκοπούς των περί παραγραφής
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Νόµων όπως αυτοί εφαρµόζονται σε διαιτησίες, η διαιτησία θεωρείται ότι
αρχίζει όταν ένας από τους συµβαλλόµενους στο συνυποσχετικό επιδώσει στον
άλλο ή τους άλλους συµβαλλόµενους ειδοποίηση µε την οποία τον καλεί ή τους
καλεί να διορίσουν διαιτητή, ή, όταν το συνυποσχετικό διαλαµβάνει ότι η
παραποµπή θα γίνει σε πρόσωπο που κατονοµάζεται ή προσδιορίζεται στο
συνυποσχετικό, τον καλεί ή τους καλεί να υποβάλουν τη διαφορά στο πρόσωπο
αυτό.
(4) Η ειδοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (3) δύναται να επιδοθεί είτε—
(α) µε την παράδοσή της στο πρόσωπο στο οποίο πρέπει να επιδοθεί· ή
(β) µε το να αφεθεί στο σύνηθες µέρος διαµονής του προσώπου αυτού στην
Κύπρο ή στο µέρος διαµονής του στην Κύπρο που ήταν γνωστό για τελευταία
φορά· ή
(γ) µε την ταχυδρόµησή της προς το πρόσωπο αυτό µε συστηµένη επιστολή στο
σύνηθες µέρος διαµονής του στην Κύπρο ή στο µέρος διαµονής του στην Κύπρο
πού ήταν γνωστό για τελευταία φορά,
καθώς επίσης και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο ο οποίος προβλέπεται στο
συνυποσχετικό· όταν η ειδοποίηση αποστέλλεται ταχυδροµικώς κατά τον τρόπο
που καθορίζεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου αυτού, η επίδοσή της, εκτός
άν αποδειχθεί το αντίθετο, θεωρείται ότι έγινε κατά το χρόνο κατά τον οποίο θα
παραδίδετο η επιστολή σύµφωνα µε τη συνήθη ταχυδροµική διαδικασία.
(5) 'Οταν οι όροι συµφωνίας για παραποµπή µελλοντικών διαφορών σε
διαιτησία προβλέπουν ότι οποιεσδήποτε αξιώσεις για τις οποίες έχει εφαρµογή η
συµφωνία αποκλείονται εκτός αν έχει δοθεί ειδοποίηση για διορισµό διαιτητού ή
έχει διοριστεί διαιτητής ή έχουν γίνει οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες για την
έναρξη της διαιτητικής διαδικασίας µέσα σε χρόνο καθορισµένο στη συµφωνία
και αναφύεται διαφορά για την οποία έχει εφαρµογή η συµφωνία αυτή, το
∆ικαστήριο, άν είναι της γνώµης ότι υπό τις περιστάσεις της υποθέσεως
διαφορετική ρύθµιση θα προκαλούσε δυσανάλογη βλάβη, και ανεξάρτητα από
το γεγονός ότι ο καθορισµένος χρόνος εξέπνευσε, δύναται, κάτω από τέτοιους
όρους (αν υπάρχουν) όπως δυνατό να απαιτεί το δίκαιο της υπόθεσης, και χωρίς
να επηρεάζονται οι προηγούµενες διατάξεις του άρθρου αυτού, να παρατείνει το
χρόνο της περιόδου αυτής όπως θεωρεί ορθό.
(6) ΄Οταν το ∆ικαστήριο διατάσσει τον παραµερισµό διαιτητικής απόφασης ή
διατάσσει, µετά την έναρξη διαιτησίας, όπως το συνυποσχετικό παύσει να ισχύει
σε ότι αφορά τη διαφορά που παραπέµφθηκε, το ∆ικαστήριο δύναται περαιτέρω
να διατάξει όπως η περίοδος από την έναρξη της διαιτησίας µέχρι την
ηµεροµηνία του διατάγµατος του ∆ικαστηρίου εξαιρεθεί από τον υπολογισµό
του χρόνου που καθορίζεται στους νόµους περί παραγραφής για την έναρξη
διαδικασίας (περιλαµβανοµένης και διαιτησίας) αναφορικά µε τη διαφορά που
παραπέµφθηκε.
(7) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού "οι περί παραγραφής Νόµοι"
περιλαµβάνουν οποιοδήποτε Νόµο ή διοικητική πράξη πού περιορίζει το χρόνο
εντός του οποίου δύναται να αρχίσει οποιαδήποτε συγκεκριµένη διαδικασία.
∆ικαιώµατα
και διορισµός
επίσηµου
διαιτητή.

25. Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να διορίζει από καιρό σε καιρό ικανό και
κατάλληλο πρόσωπο ως τον επίσηµο διαιτητή και δύναται µε γνωστοποίηση
στην επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας να καθορίζει την κλίµακα των
δικαιωµάτων τα οποία θα λαµβάνονται από τον εν λόγω επίσηµο διαιτητή.

Πρόσθετες
εξουσίες
∆ικαστηρίο.
∆εύτερο
Παράρτηµα.

26.—(1) Για τους σκοπούς παραποµπής και σε σχέση µε αυτή το ∆ικαστήριο
έχει την ίδια εξουσία να εκδίδει διατάγµατα αναφορικά µε οποιοδήποτε ατό τα
θέµατα πού αναφέρονται στο ∆εύτερο Παράρτηµα του Νόµου αυτού που έχει
και για τους σκοπούς αγωγής ή ζητήµατος ενώπιον του ∆ικαστηρίου ή σε σχέση
µε αυτά:
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Νοείται ότι η προηγούµενη διάταξη δεν θεωρείται ότι επηρεάζει οποιαδήποτε
εξουσία που δυνατό να χορηγηθεί σε διαιτητή ή επιδιαιτητή να εκδίδει
διατάγµατα αναφορικά µε οποιοδήποτε από τα θέµατα που αναφέρονται πιο
πάνω.
(2) ΄Οταν παρέχεται θεραπεία µε προσεπίκληση και το ∆ικαστήριο είναι της
γνώµης ότι οι αµφισβητούµενες αξιώσεις είναι θέµατα για τα οποία εφαρµόζεται
το συνυποσχετικό στο οποίο τα πρόσωπα που προβάλλουν τις αξιώσεις είναι
συµβαλλόµενοι, το ∆ικαστήριο δύναται να διατάξει όπως το αµφισβητούµενο
θέµα µεταξύ των προσώπων αυτών αποφασιστεί σύµφωνα µε το συνυποσχετικό.
(3) ΄Οταν υποβάλλεται αίτηση για παραµερισµό διαιτητικής απόφασης το
∆ικαστήριο δύναται να διατάξει όπως οποιαδήποτε χρήµατα τα οποία
αποφασίστηκε στη διαιτητική απόφαση να πληρωθούν, κατατεθούν στο
∆ικαστήριο ή διασφαλιστούν µε άλλο τρόπο µέχρις ότου εκδοθεί απόφαση στην
αίτηση.
Παραποµπή 27.—(1) Ο διαιτητής ή ο επιδιαιτητής δύναται, και υποχρεούται αν διαταχθεί
υποθέσεως από από το ∆ικαστήριο, να παραπέµψει στο ∆ικαστήριο µε υπόµνηµα—
διαιτητή ή
επιδιαιτητή (α) οποιοδήποτε νοµικό ζήτηµα που ανακύπτει κατά την πορεία της διαιτησίας·

ή

(β) τη διαιτητική απόφαση ή οποιοδήποτε µέρος διαιτητικής απόφασης, υπό
µορφή ειδικής υπόθεσης για να αποφασίσει το ∆ικαστήριο.
(2) Ειδικό θέµα αναφορικά µε προσωρινή διαιτητική απόφαση ή αναφορικά µε
νοµικό ζήτηµα που ανακύπτει κατά την πορεία της διαιτησίας δύναται να
παραπεµφθεί στο ∆ικαστήριο µε υπόµνηµα ή δύναται να διαταχθεί από το
∆ικαστήριο να παραπεµφθεί, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η διαιτητική
διαδικασία εξακολουθεί να εκκρεµεί.
432668626

(3) Απόφαση του ∆ικαστηρίου µε βάση το άρθρο αυτό θεωρείται ως απόφαση
Επαρχιακού ∆ικαστηρίου µέσα στην έννοια της παραγράφου (α) του άρθρου 21
Κεφ. 8 του περί δικαστηρίων Νόµου (η οποία αφορά δικαιοδοσία του Ανωτάτου
∆ικαστηρίου να ακούει και αποφασίζει εφέσεις επί οποιασδήποτε απόφασης
Επαρχιακού ∆ικαστηρίου που ασκεί πολιτική δικαιοδοσία) δεν επιτρέπεται όµως
έφεση επί απόφασης του ∆ικαστηρίου σε θέµα που παραπέµφθηκε µε υπόµνηµα
µε βάση την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού χωρίς την άδεια
του Ανωτάτου ∆ιαστηρίου.
Εξοδα. 28. Κάθε διάταγµα που εκδίδεται µε βάση τον Νόµο αυτό δύναται να περιέχει

τέτοιους όρους αναφορικά µε τα έξοδα, ή να µη περιέχει όρους, όπως το
∆ικαστήριο κρίνει δίκαιο.

Ψήφιση
δικαιωµάτων
διαιτητή ή
επιδιαιτητή.

29.—(1) Αν σε οποιαδήποτε περίπτωση ο διαιτητής ή ο επιδιαιτητής αρνηθεί να
παραδώσει την απόφασή του εκτός άν καταβληθούν σε αυτόν τα δικαιώµατα
που απαιτεί, το ∆ικαστήριο δύναται, µετά από αίτηση για το σκοπό αυτό, να
διατάξει όπως ο διαιτητής ή ο επιδιαιτητής παραδώσει την απόφασή του στον
αιτητή αφού ο αιτητής καταβάλει στο ∆ικαστήριο τα απαιτούµενα δικαιώµατα,
και περαιτέρω όπως τα απαιτούµενα δικαιώµατα ψηφιστούν από τον λειτουργό
για ψήφιση εξόδων και όπως από τα καταβληθέντα στο ∆ικαστήριο χρήµατα
πληρωθεί στο διαιτητή ή τον επιδιαιτητή υπό µορφή δικαιωµάτων το ποσό το
οποίο θα κριθεί εύλογο κατά την ψήφιση και όπως τα υπόλοιπα χρήµατα (αν
υπάρχουν) επιστραφούν στον αιτητή.
(2) Αίτηση για τους σκοπούς του άρθρου αυτού δύναται να υποβληθεί από
οποιοδήποτε από τους συµβαλλόµενους στην παραποµπή εκτός αν τα
απαιτούµενα δικαιώµατα έχουν οριστεί µε γραπτή συµφωνία µεταξύ αυτού και
του διαιτητή ή επιδιαιτητή.
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(3) Η ψήφιση δικαιωµάτων µε βάση το άρθρο αυτό δύναται να αναθεωρηθεί
κατά τον ίδιο τρόπο όπως και η ψήφιση εξόδων.
(4) Ο διαιτητής ή ο επιδιαιτητής δικαιούται να εµφανιστεί και να ακουστεί κατά
την ψήφιση ή κατά την αναθεώρηση της ψήφισης η οποία διενεργείται µε βάση
το άρθρο αυτό.
∆ιαδικα-στικοί 30. Ο Κυβερνήτης µε τη συµβουλή και βοήθεια του Αρχιδικαστή δύναται να
Κανονισµοί. εκδίδει ∆ιαδικαστικούς Κανονισµούς για τη ρύθµιση της πρακτικής και

διαδικασίας και τον καθορισµό των δικαιωµάτων τα οποία θα εισπράττονται
αναφορικά µε κάθε είδους διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα µε βάση τον Νόµο
αυτό: Νοείται ότι µέχρις ότού εκδοθούν τέτοιοι Κανονισµοί, εφαρµόζονται σε
∆.Ν. Τοµ.ΙΙ.120.
διαδικασίες µε βάση το Νόµο αυτό µε τις αναγκαίες προσαρµογές οι περί
Πολιτικής ∆ικονοµίας ∆ιαδικαστικοί Κανονισµοί και οποιεσδήποτε
τροποποιήσεις αυτών.

∆έσµευση της 31. Ο Νόµος αυτός, εκτός όπου ρητά αναφέρεται σε αυτόν, εφαρµόζεται σε
∆ηµοκρατίας οποιαδήποτε διαιτησία στην οποία η ∆ηµοκρατία είναι διάδικοs, αλλά οι

διατάξεις του Νόµου αυτού δεν παρέχουν εξουσία στο ∆ικαστήριο να διατάξει
όπως οποιαδήποτε διαδικασία στην οποία η ∆ηµοκρατία είναι διάδικος, ή
οποιαδήποτε διαφορά ή θέµα που εγείρεται σε τέτοια διαδικασία, κριθεί ενώπιον
οποιουδήποτε µεσολαβητή, διαιτητή ή λειτουργού χωρίς τη συγκατάθεση του
Υπουργικού Συµβουλίου, ούτε και επηρεάζει οποιοδήποτε νόµο αναφορικά µε
τα έξοδα που πρέπει να καταβάλλει η ∆ηµοκρατία.

Επιφύλαξη για 32.—(1) Ο Νόµος αυτός δεν επηρεάζει οποιαδήποτε διαιτησία η οποία άρχισε
εκκρεµούσες πριν ο Νόµος αυτός τεθεί σε ισχύ, εφαρµόζεται όµως σε οποιαδήποτε διαιτησία
διαιτησίες. που άρχισε µετά την έναρξη της ισχύος του µε βάση συµφωνία που

υπογράφτηκε ή διάταγµα που εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του Νόµου
αυτού.

(2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, η διαιτησία θεωρείται ότι άρχισε όταν
ένας από τους συµβαλλόµενους στο συνυποσχετικό επιδώσει στον άλλο ή τους
άλλους συµβαλλόµενους ειδοποίηση µε την οποία καλεί αυτόν ή αυτούς να
διορίσουν διαιτητή, ή άν το συνυποσχετικό προβλέπει ότι η παραποµπή πρέπει
να γίνει σε πρόσωπο που κατονοµάζεται ή προσδιορίζεται στο συνυποσχετικό,
όταν καλέσει αυτόν ή αυτούς να υποβάλουν τη διαφορά στο πρόσωπο που
κατονοµάζεται ή προσδιορίζεται στο συνυποσχετικό.
Ο περί Εµπορικών
διαφορών
(Συνδιαλλα-γή,
∆ιαιτησία και
Ερευνα ) Νόµος,
δεν επηρεάζεται.

33. Ο Νόµος αυτός δεν εφαρµόζεται σε οποιαδήποτε διαδικασία ∆ιαιτητικού
∆ικαστηρίου που λειτουργεί µε βάση τον περί Εµπορικών ∆ιαφορών
(Συνδιαλλαγή, ∆ιαιτησία και ΄Ερευνα) Νόµο, ή σε οποιαδήποτε διαιτητική
απόφαση που το ∆ικαστήριο αυτό εκδίδει.
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
(΄Αρθρο 6)
∆ιατάξεις οι οποίες εξυπακούονται σε συνυποσχετικά.

248300909

1. Αν δεν προβλέπεται οποιοδήποτε άλλο είδος παραποµπής σε διαιτησία, η παραποµπή γίνεται σε
ένα µόνο διαιτητή.
2. Αν η παραποµπή σε διαιτησία γίνεται σε δύο διαιτητές, οι δύο διαιτητές διορίζουν επιδιαιτητή
αµέσως µετά την πραγµατοποίηση του δικού τους διορισµού.
3. Αν οι διαιτητές παραδώσουν σε οποιοδήποτε από τους αντισυµβαλλόµενους στο συνυποσχετικό,
ή στον επιδιαιτητή, γραπτή ειδοποίηση µε την οποία δηλώνουν ότι δεν µπορούν να συµφωνήσουν, o
επιδιαιτητής δύναται να αρχίσει αµέσως τη διαιτησία αντί των διαιτητών.
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4. Οι διάδικοι στην παραποµπή, και όλα τα πρόσωπα τα οποία αξιώνουν µέσω αυτών αντίστοιχα,
υποβάλλουν τους εαυτούς των, τηρουµένης οποιασδήποτε νοµικής ένστασης, σε εξέταση από τους
διαιτητές ή τον επιδιαιτητή, είτε µε όρκο είτε µε διαβεβαίωση, αναφορικά µε τα θέµατα της
διαφοράς και, τηρουµένων των πιο πάνω, παρουσιάζουν ενώπιον των διαιτητών ή του επιδιαιτητή
όλα τα βιβλία, συµβόλαια, γραπτές συµφωνίες, λογαριασµούς, γραπτά και έγγραφα που βρίσκονται
στην κατοχή τους ή υπό την εξουσία τους αντίστοιχα τα οποία δυνατό να ζητηθούν ή απαιτηθούν
και προβαίνουν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια την οποία οι διαιτητές ή ο επιδιαιτητής δυνατό να
αξιώσουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στην παραποµπή.
5. Οι µάρτυρες στην παραποµπή εξετάζονται ενόρκως ή µε διαβεβαίωση, αν οι διαιτητές ή ο
επιδιαιτητής κρίνουν αυτό σκόπιµο.
6. Η απόφαση των διαιτητών ή του επιδιαιτητή είναι έγγραφη και είναι οριστική και δεσµευτική για
τους διαδίκους και τα πρόσωπα που αξιώνουν µέσω αυτών αντίστοιχα.
7. Τα έξοδα της διαιτησίας και της διαιτητικής απόφασης αφήνονται στην κρίση των διαιτητών ή
του επιδιαιτητή, οι οποίοι δύνανται να διατάξουν σε ποιό και από ποιό και µε ποιό τρόπο αυτά ή
οποιοδήποτε µέρος αυτών θα πληρωθούν και δύνανται να ψηφίζουν ή διευθετούν το ποσό των
εξόδων που θα πληρωθούν ή οποιοδήποτε µέρος αυτών.
8. Οι διαιτητές ή ο επιδιαιτητής έχουν την ίδια εξουσία όπως και τα δικαστήρια να διατάσσουν
ειδική εκτέλεση οποιασδήποτε σύµβασης µε εξαίρεση σύµβαση που αφορά γή ή οποιοδήποτε
συµφέρον σε γή.
496167242

9. Οι διαιτητές ή ο επιδιαιτητής δύνανται, αν κρίνουν σκόπιµο, να εκδώσουν προσωρινή διαιτητική
απόφαση.
∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(΄Αρθρο 26)
ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΥΝΑΤΑΙ
ΝΑ ΕΚ∆ΩΣΕΙ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ.
Ασφάλεια για τα έξοδα.
Αποκάλυψη εγγράφων και υποβολή ερωτηµάτων προς απάντηση.
Μαρτυρία υπό µορφή γραπτής ένορκης δήλωσης.
΄Ενορκη εξέταση οποιουδήτοτε µάρτυρα ενώπιον λειτουργού του ∆ικαστηρίου ή
οποιουδήποτε άλλου προσώπου και η έκδοση εντολής ή παράκλησης για την εξέταση µάρτυρα
εκτός της δικαιοδοσίας.
5. Η διατήρηση, προσωρινή φύλαξη ή πώληση οποιωνδήποτε αγαθών τα οποία αποτελούν το
επίδικο θέµα της διαιτησίας.
6. Η ασφάλιση του ποσού της επίδικης διαφοράς στη διαιτησία.
7. Η κατακράτηση, διατήρηση ή επιθεώρηση οποιασδήποτε περιουσίας ή οποιουδήποτε
πράγµατος το οποίο αποτελεί αντικείµενο της διαιτησίας ή αναφορικά µε το οποίο δυνατό να
ανακύψει οποιοδήποτε ζήτηµα στη διαιτησία, και η εζουσιοδότηση οποιωνδήποτε προσώπων
για οποιοδήποτε από τους πιο πάνω σκοπούς να εισέρχονται σε οποιαδήποτε γή ή οικοδοµή
που βρίσκεται. στην κατοχή οποιουδήποτε από τους διαδίκους της παραποµπής, ή η
εξουσιοδότηση για λήψη οποιωνδήποτε δειγµάτων ή παρατηρήσεων ή πειραµάτων, πού
δυνατό να είναι αναγκαία ή χρήσιµα για να εξασφαλιστούν πλήρεις πληροφορίες ή αποδείξεις.

1.
2.
3.
4.

8. Προσωρινά διατάγµατα ή διορισµός παραλήπτη.
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