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Σχετικά µε την
Επιτροπή ∆ιαιτησίας
Αφού καθιερώθηκε ως η Επιτροπή εντός του
Τµήµατος Νοµικής Πρακτικής του ∆ιεθνούς
∆ικηγορικού Συλλόγου, που επικεντρώνεται στους
νόµους, την πρακτική και τις διαδικασίες σχετικά µε
τη διαιτησία διεθνικών διαφορών, η Επιτροπή
∆ιαιτησίας έχει σήµερα πάνω από 2.300 µέλη από
περισσότερες από 90 χώρες, και τα µέλη της
αυξάνονται σταθερά.
Μέσω των δηµοσιεύσεων και των συνεδρίων της, η
Επιτροπή προσπαθεί να µοιράζεται πληροφορίες για τη
διεθνή διαιτησία, να προάγει τη χρήση της και να
βελτιώνει την αποτελεσµατικότητά της. Η Επιτροπή
διατηρεί µόνιµες υποεπιτροπές και, όποτε χρειαστεί,
συστήνει Οµάδες Εργασίας προκειµένου να
ασχοληθούν µε ειδικά θέµατα. Κατά τον χρόνο
έκδοσης αυτών των αναθεωρηµένων Κανόνων, η
Επιτροπή έχει τέσσερις υποεπιτροπές, συγκεκριµένα
την
Υποεπιτροπή
Κανόνων
Απόδειξης,
την
Υποεπιτροπή ∆ιαιτησίας Συνθηκών Επενδύσεων, την
Υποεπιτροπή Σύγκρουσης Συµφερόντων, και την
Υποεπιτροπή Αναγνώρισης και Εκτέλεσης ∆ιαιτητικών
Αποφάσεων· καθώς και δύο οµάδες εργασίας: την
Οµάδα Εργασίας για τη ∆εοντολογία των ∆ικηγόρων
στη ∆ιαιτησία και την Οµάδα Εργασίας για τις
Συµφωνίες ∆ιαιτησίας.
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Πρόλογος
Οι παρόντες κανόνες του ∆∆Σ για τη ∆ιεξαγωγή
Αποδείξεων στη ∆ιεθνή ∆ιαιτησία («Κανόνες
Απόδειξης ∆∆Σ») είναι µια αναθεωρηµένη έκδοση των
Κανόνων του ∆∆Σ για τη ∆ιεξαγωγή Αποδείξεων στη
∆ιεθνή Εµπορική ∆ιαιτησία, η οποία εκπονήθηκε από
την Οµάδα Εργασίας της Επιτροπής ∆ιαιτησίας της
οποίας τα µέλη αναφέρονται στις σελίδες i και ii.
Ο ∆∆Σ εξέδωσε αυτούς τους Κανόνες ως πηγή
πληροφόρησης για τα µέρη και τους διαιτητές εν όψει
µιας αποτελεσµατικής, οικονοµικής και δίκαιης
διαδικασίας της διεξαγωγής αποδείξεων στη διεθνή
διαιτησία. Οι Κανόνες περιέχουν µηχανισµούς σχετικά
µε την προσκόµιση εγγράφων, τους µάρτυρες
πραγµατικών περιστατικών και τους µάρτυρες
εµπειρογνώµονες, τις αυτοψίες, καθώς και τη
διεξαγωγή ακροαµατικών διαδικασιών απόδειξης. Οι
Κανόνες προορίζονται στο να χρησιµοποιούνται σε
συνδυασµό µε, και να υιοθετούνται µαζί µε, θεσµικούς,
ad hoc ή άλλους κανόνες ή διαδικασίες που διέπουν
διεθνείς διαιτησίες. Οι Κανόνες Απόδειξης ∆∆Σ
αντικατοπτρίζουν διαδικασίες που εφαρµόζονται σε
πολλά διαφορετικά νοµικά συστήµατα και µπορούν να
είναι ιδιαίτερα χρήσιµοι όταν τα µέρη προέρχονται από
διαφορετικά δικαιικά καθεστώτα.
Από την έκδοσή τους το 1999, οι Κανόνες του ∆∆Σ για
τη ∆ιεξαγωγή Αποδείξεων στη ∆ιεθνή Εµπορική
∆ιαιτησία έχουν κερδίσει ευρεία αποδοχή στο πλαίσιο
της κοινότητας διεθνούς διαιτησίας. Το 2008 ξεκίνησε
µια διαδικασία αναθεώρησης κατά προτροπή της Sally
Harpole και του Pierre Bienvenu, τους τότε ΣυνΕπικεφαλής της Επιτροπής ∆ιαιτησίας.
Η
αναθεωρηµένη έκδοση των Κανόνων Απόδειξης ∆∆Σ
εκπονήθηκε από τα µέλη της Υποεπιτροπής
Αναθεώρησης των Κανόνων Απόδειξης ∆∆Σ,
επικουρούµενα από µέλη της Οµάδας Εργασίας του
1999. Οι αναθεωρηµένοι αυτοί Κανόνες αντικαθιστούν
τους Κανόνες του ∆∆Σ για τη ∆ιεξαγωγή Αποδείξεων
στη ∆ιεθνή Εµπορική ∆ιαιτησία, οι οποίοι είχαν
αντικαταστήσει τους Συµπληρωµατικούς Κανόνες του
∆∆Σ που ∆ιέπουν την Παρουσίαση και Λήψη
Αποδείξεων στη ∆ιεθνή Εµπορική ∆ιαιτησία που είχαν
εκδοθεί το 1983.
Εάν τα µέρη επιθυµούν να υιοθετήσουν τους Κανόνες
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Απόδειξης ∆∆Σ στη ρήτρα διαιτησίας τους, συνιστάται
να προσθέτουν την ακόλουθη διατύπωση στη ρήτρα,
επιλέγοντας µία από τις εναλλακτικές λύσεις που
προβλέπονται σε αυτήν:
«[Επιπλέον των θεσµικών, ad hoc, ή άλλων κανόνων
που τα µέρη έχουν επιλέξει,] [τ]α µέρη συµφωνούν ότι η
διαιτησία θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους Κανόνες
Απόδειξης ∆∆Σ, όπως αυτοί ισχύουν κατά την
ηµεροµηνία [της παρούσας σύµβασης/της έναρξης της
διαιτησίας].»
Επιπλέον, τα µέρη και τα ∆ιαιτητικά ∆ικαστήρια
µπορούν να υιοθετούν το σύνολο ή µέρος των Κανόνων
Απόδειξης ∆∆Σ, και αυτό κατά την έναρξη της
διαιτησίας ή οποτεδήποτε στη συνέχεια. Μπορούν
επίσης να τους παραλλάσσουν ή να τους
χρησιµοποιούν ως κατευθυντήριες γραµµές κατά τη
ρύθµιση των δικών τους διαδικασιών.
Οι Κανόνες Απόδειξης ∆∆Σ θεσπίστηκαν µε την
απόφαση του Συµβουλίου του ∆∆Σ της 29ης Μαΐου
2010. Οι Κανόνες Απόδειξης ∆∆Σ είναι διαθέσιµοι στα
Αγγλικά, και προγραµµατίζονται µεταφράσεις σε άλλες
γλώσσες. Αντίγραφα των Κανόνων Απόδειξης ∆∆Σ
µπορούν να παραγγελθούν στο ∆∆Σ, και οι Κανόνες
είναι
διαθέσιµοι
για
τηλεφόρτωση
στο
http://tinyurl.com/iba-Arbitration-Guidelines.

Guido S. Tawil
Judith Gill, QC
Συν-Επικεφαλής, Επιτροπή ∆ιαιτησίας

29 Μαΐου 2010
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Οι Κανόνες
Προοίµιο
1. Οι παρόντες Κανόνες του ∆∆Σ για τη
∆ιεξαγωγή Αποδείξεων στη ∆ιεθνή ∆ιαιτησία
επιδιώκουν
την
εξασφάλιση
µιας
αποτελεσµατικής, οικονοµικής και δίκαιης
διαδικασίας για τη διεξαγωγή αποδείξεων στις
διεθνείς διαιτησίες, ιδιαίτερα σε αυτές µεταξύ
Μερών που προέρχονται από διαφορετικές
νοµικές παραδόσεις. Προορίζονται στο να
συµπληρώνουν τις νοµικές διατάξεις και τους
θεσµικούς, ad hoc ή άλλους κανόνες οι οποίοι
εφαρµόζονται στη διεξαγωγή της διαιτησίας.
2. Τα Μέρη και τα ∆ιαιτητικά ∆ικαστήρια
µπορούν να υιοθετούν το σύνολο ή µέρος των
Κανόνων Απόδειξης ∆∆Σ, για να διέπουν τη
διαιτητική διαδικασία, ή µπορούν να τους
παραλλάσσουν ή να τους χρησιµοποιούν ως
κατευθυντήριες γραµµές κατά τη ρύθµιση των
δικών τους διαδικασιών. Οι Κανόνες δεν
έχουν σκοπό να περιορίσουν την ευελιξία που
ενυπάρχει στη διεθνή διαιτησία, και που
αποτελεί και πλεονέκτηµά της, και τα Μέρη
και τα ∆ιαιτητικά ∆ικαστήρια είναι ελεύθερα
να
τους
προσαρµόζουν
στις
ειδικές
περιστάσεις της κάθε διαιτησίας.
3. Η διεξαγωγή αποδείξεων θα γίνεται βάσει των
αρχών ότι κάθε Μέρος πρέπει να ενεργεί µε
καλή πίστη και ότι έχει δικαίωµα να γνωρίζει,
σε εύλογο χρονικό διάστηµα πριν από
οποιαδήποτε
Αποδεικτική
Ακροαµατική
∆ιαδικασία ή από οποιαδήποτε απόφαση επί
πραγµατικών περιστατικών ή επί της ουσίας,
τις αποδείξεις πάνω στις οποίες βασίζονται τα
άλλα Μέρη.

Ορισµοί
Στους Κανόνες Απόδειξης ∆∆Σ:
«∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο» σηµαίνει µοναδικός
διαιτητής ή πολυµελές διαιτητικό δικαστήριο·
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«Αιτών» σηµαίνει το Μέρος ή τα Μέρη που
ξεκίνησαν τη διαιτησία και οποιοδήποτε Μέρος
το οποίο, µέσω υποχρεωτικής συµµετοχής στη
δίκη ή άλλου τρόπου, ευθυγραµµίζεται στις
θέσεις του µε αυτό το Μέρος ή Μέρη·
«Έγγραφο»
σηµαίνει
γραπτό
κείµενο,
επικοινωνία, φωτογραφία, σχέδιο, πρόγραµµα ή
δεδοµένα οποιουδήποτε είδους, είτε αυτά είναι
καταγεγραµµένα είτε διατηρούνται σε χαρτί ή µε
ηλεκτρονικά, ακουστικά, οπτικά ή άλλα µέσα·
«Αποδεικτική Ακροαµατική ∆ιαδικασία» σηµαίνει
οποιαδήποτε ακροαµατική διαδικασία, είτε
πραγµατοποιείται σε συνεχόµενες ηµέρες είτε
όχι, κατά την οποία το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο,
είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω τηλεδιάσκεψης,
εικονοτηλεδιάσκεψης ή άλλης µεθόδου, δέχεται
προφορικές ή άλλες αποδείξεις·
«Έκθεση Εµπειρογνώµονα» σηµαίνει γραπτή
δήλωση από ∆ιορισµένο από το ∆ικαστήριο
Εµπειρογνώµονα ή από ∆ιορισµένο από ένα
Μέρος Εµπειρογνώµονα ·
«Γενικοί Κανόνες» σηµαίνει τους θεσµικούς, ad
hoc ή άλλους κανόνες που εφαρµόζονται στη
διεξαγωγή της διαιτησίας·
«Κανόνες Απόδειξης ∆∆Σ» ή «Κανόνες» σηµαίνει
τους παρόντες Κανόνες του ∆∆Σ για τη
∆ιεξαγωγή Αποδείξεων στη ∆ιεθνή ∆ιαιτησία,
όπως αυτοί µπορεί κατά καιρούς να
αναθεωρούνται ή να τροποποιούνται·
«Μέρος» σηµαίνει ένα µέρος στη διαιτησία·
«∆ιορισµένος από Μέρος Εµπειρογνώµονας»
σηµαίνει πρόσωπο ή οργανισµό διορισµένο από
ένα Μέρος προκειµένου να υποβάλει έκθεση
πάνω σε συγκεκριµένα ζητήµατα που ορίζονται
από το Μέρος·
«Αίτηση Προσκόµισης» σηµαίνει γραπτή αίτηση
ενός Μέρους για να προσκοµίσει ένα άλλο
Μέρος Έγγραφα·
«Καθ΄ου η Αίτηση» σηµαίνει το Μέρος ή τα
Μέρη κατά των οποίων ο Αιτών έστρεψε τις
απαιτήσεις του, και οποιοδήποτε Μέρος το
οποίο, µέσω υποχρεωτικής συµµετοχής στη δίκη
ή άλλου τρόπου, ευθυγραµµίζεται στις θέσεις του
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µε αυτό το Μέρος ή Μέρη, και περιλαµβάνει τον
Καθ΄ου η Αίτηση που προβάλλει ανταπαιτήσεις·
«∆ιορισµένος
από
το
∆ικαστήριο
Εµπειρογνώµονας»
σηµαίνει
πρόσωπο
ή
οργανισµό διορισµένο από το ∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο προκειµένου να υποβάλει έκθεση
πάνω σε συγκεκριµένα ζητήµατα που ορίζονται
από το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο· και
«∆ήλωση Μάρτυρα» σηµαίνει γραπτή µαρτυρική
δήλωση
από
µάρτυρα
πραγµατικών
περιστατικών.

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρµογής

1. Όποτε τα Μέρη έχουν συµφωνήσει ή το
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο έχει αποφασίσει να
εφαρµόσει τους Κανόνες Απόδειξης ∆∆Σ, οι
Κανόνες θα διέπουν τη διεξαγωγή αποδείξεων,
µε εξαίρεση και στο βαθµό που κάποια
συγκεκριµένη διάταξή τους µπορεί να κριθεί
ότι είναι σε σύγκρουση µε κάποια διάταξη
αναγκαστικού δικαίου που έχει οριστεί από τα
Μέρη ή από το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο ως
εφαρµοστέα στην υπόθεση.
2. Όπου τα µέρη έχουν συµφωνήσει να
εφαρµόσουν τους Κανόνες Απόδειξης ∆∆Σ, θα
θεωρείται ότι έχουν συµφωνήσει, ελλείψει
αντίθετης ένδειξης, την εφαρµογή της
ισχύουσας έκδοσης κατά την ηµέρα της εν
λόγω συµφωνίας.
3. Σε
περίπτωση
σύγκρουσης
µεταξύ
οποιωνδήποτε διατάξεων των Κανόνων
Απόδειξης ∆∆Σ και των Γενικών Κανόνων, το
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο θα εφαρµόζει τους
Κανόνες Απόδειξης ∆∆Σ κατά τον τρόπο που
θεωρεί
καλύτερο
προκειµένου
να
εκπληρωθούν οι σκοποί τόσο των Γενικών
Κανόνων όσο και των Κανόνων Απόδειξης
∆∆Σ, εκτός αντίθετης συµφωνίας των Μερών.
4. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά
µε το νόηµα των Κανόνων Απόδειξης ∆∆Σ, το
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο θα τους ερµηνεύει
σύµφωνα µε τον σκοπό τους και κατά τον πιο
κατάλληλο για τη συγκεκριµένη διαιτησία
τρόπο.
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5. Στον βαθµό που οι Κανόνες Απόδειξης ∆∆Σ
και οι Γενικοί Κανόνες σιωπούν ως προς
οποιοδήποτε θέµα που αφορά στη διεξαγωγή
αποδείξεων και τα Μέρη δεν έχουν
συµφωνήσει διαφορετικά, το ∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο θα διενεργεί τη διεξαγωγή
αποδείξεων κατά τον τρόπο που κρίνει
κατάλληλο, σύµφωνα µε τις γενικές αρχές των
Κανόνων Απόδειξης ∆∆Σ.

Άρθρο 2
Απόδειξης

Συζήτηση

για

Ζητήµατα

1. Το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο συζητεί µε τα Μέρη
την κατάλληλη στιγµή το νωρίτερο στη
διαδικασία και τα καλεί να συζητήσουν
µεταξύ τους µε σκοπό να συµφωνήσουν σε µια
αποτελεσµατική, οικονοµική και δίκαιη
διαδικασία για τη διεξαγωγή αποδείξεων.
2. Η συζήτηση για ζητήµατα απόδειξης µπορεί
να αφορά στο πεδίο εφαρµογής, το
χρονοδιάγραµµα
και
τον
τρόπο
της
διεξαγωγής
αποδείξεων,
συµπεριλαµβανοµένων:
α)

της προετοιµασίας και υποβολής
∆ηλώσεων
Μαρτύρων
και
Εκθέσεων Εµπειρογνωµόνων·

β)

της
διεξαγωγής
προφορικών
µαρτυρικών
καταθέσεων
σε
οποιαδήποτε
Αποδεικτική
Ακροαµατική ∆ιαδικασία·

γ)

των προϋποθέσεων, της διαδικασίας
και της µορφής παρουσίασης που
εφαρµόζονται στην προσκόµιση
Εγγράφων·

δ)

του
βαθµού
προστασίας
της
εµπιστευτικότητας που θα παρέχεται
στις αποδείξεις στη διαιτησία· και

ε)

της
ενίσχυσης
της
αποτελεσµατικότητας,
της
οικονοµίας και της διατήρησης των
πηγών που σχετίζονται µε τη
διεξαγωγή αποδείξεων.

3. Το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο ενθαρρύνεται στο
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να προσδιορίσει στα Μέρη, µόλις το κρίνει
σκόπιµο, οποιαδήποτε ζητήµατα:
(α)

τα οποία το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο
µπορεί να θεωρεί σχετικά µε την
υπόθεση και ουσιώδη για την έκβασή
της· και/ή

(β)

για τα οποία µπορεί να ενδείκνυται µια
προδικαστική απόφαση.

Άρθρο 3

Έγγραφα

1. Εντός του χρόνου που ορίστηκε από το
∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο,
κάθε
Μέρος
υποβάλλει στο ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο και στα
άλλα Μέρη όλα τα Έγγραφα που είναι στη
διάθεσή του και στα οποία βασίζεται,
συµπεριλαµβανοµένων δηµοσίων Εγγράφων
και αυτών που αποτελούν κοινό κτήµα, εκτός
από τα Έγγραφα εκείνα που έχουν ήδη
υποβληθεί από άλλο Μέρος.
2. Εντός του χρόνου που ορίστηκε από το
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο, οποιοδήποτε Μέρος
µπορεί να υποβάλει Αίτηση Προσκόµισης στο
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο και στα άλλα Μέρη.
3. Η Αίτηση Προσκόµισης περιλαµβάνει:
(α)

(i) περιγραφή κάθε ενός των αιτουµένων
Εγγράφων,
επαρκή
για
τον
προσδιορισµό του, ή
(ii) περιγραφή µε επαρκή λεπτοµέρεια
(συµπεριλαµβανοµένου
του
αντικειµένου) µιας πολύ περιορισµένης
και
συγκεκριµένης
αιτουµένης
κατηγορίας Εγγράφων που εύλογα
πιστεύεται
ότι
υπάρχουν·
στην
περίπτωση Εγγράφων που διατηρούνται
σε ηλεκτρονική µορφή, το αιτούν Μέρος
µπορεί – ή το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο
µπορεί να διατάξει ότι θα απαιτηθεί – να
προσδιορίσει συγκεκριµένα αρχεία,
όρους έρευνας, άτοµα ή άλλα µέσα
έρευνας για τέτοια Έγγραφα κατά τρόπο
αποτελεσµατικό και οικονοµικό.

(β)

δήλωση σχετικά µε το πώς τα αιτούµενα
Έγγραφα είναι σχετικά µε την υπόθεση
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και ουσιώδη για την έκβασή της· και
(γ)

(i) δήλωση ότι τα αιτούµενα Έγγραφα
δεν βρίσκονται στην κατοχή, την
εποπτεία ή τον έλεγχο του αιτούντος
Μέρους ή δήλωση των λόγων για τους
οποίους θα ήταν υπέρµετρα επαχθές για
το αιτούν Μέρος να προσκοµίσει αυτά
τα Έγγραφα, και
(ii) δήλωση των λόγων για τους οποίους
το αιτούν Μέρος υποθέτει ότι τα
αιτούµενα Έγγραφα βρίσκονται στην
κατοχή, την εποπτεία ή τον έλεγχο ενός
άλλου Μέρους.

4. Εντός του χρόνου που ορίστηκε από το
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο, το Μέρος στο οποίο
απευθύνεται
η
Αίτηση
Προσκόµισης
προσκοµίζει στα άλλα Μέρη και, εάν το
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο το διατάξει, και σε
εκείνο, όλα τα αιτούµενα Έγγραφα που
βρίσκονται στην κατοχή, εποπτεία ή έλεγχό
του, για τα οποία δεν προβάλλει αντιρρήσεις.
5. Εάν το Μέρος στο οποίο απευθύνεται η
Αίτηση Προσκόµισης έχει αντιρρήσεις
σχετικά µε κάποια ή όλα τα αιτούµενα
Έγγραφα, οφείλει να δηλώσει τις αντιρρήσεις
γραπτώς στο ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο και στα
άλλα Μέρη εντός του χρόνου που ορίστηκε
από το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο. Οι λόγοι
τέτοιων αντιρρήσεων πρέπει να είναι κάποιοι
από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 9.2 ή
η µη εκπλήρωση οποιασδήποτε από τις
προϋποθέσεις του άρθρου 3.3.
6. Με την παραλαβή τέτοιων αντιρρήσεων, το
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο µπορεί να καλέσει τα
ενδιαφερόµενα Μέρη να συζητήσουν µεταξύ
τους µε σκοπό την εξεύρεση λύσης σε σχέση
µε τις αντιρρήσεις.
7. Οποιοδήποτε Μέρος µπορεί, εντός του χρόνου
που ορίστηκε από το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο,
να ζητήσει από το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο να
αποφασίσει επί των αντιρρήσεων. Σε αυτήν
την περίπτωση το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο,
συζητώντας και µε τα Μέρη και χωρίς να
χάσει
χρόνο,
εξετάζει
την
Αίτηση
Προσκόµισης και τις αντιρρήσεις. Το
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο µπορεί να διατάξει το
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Μέρος στο οποίο απευθύνεται αυτή η Αίτηση
να προσκοµίσει οποιοδήποτε αιτούµενο
Έγγραφο έχει στην κατοχή, εποπτεία ή έλεγχό
του, ως προς το οποίο το ∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο κρίνει ότι (i) τα ζητήµατα τα
οποία το αιτούν Μέρος επιθυµεί να αποδείξει
είναι σχετικά µε την υπόθεση και ουσιώδη για
την έκβασή της· (ii) δεν ισχύει κανένας από
τους λόγους αντιρρήσεων που αναφέρονται
στο άρθρο 9.2· και (iii) οι προϋποθέσεις του
άρθρου 3.3 έχουν πληρωθεί. Κάθε τέτοιο
Έγγραφο προσκοµίζεται στα άλλα Μέρη και,
εάν το διατάξει το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο, και
σε εκείνο.
8. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν η ορθότητα
κάποιων αντιρρήσεων µπορεί να αποφασισθεί
µόνο µε την εξέταση του Εγγράφου, το
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο µπορεί να αποφασίσει
ότι δεν πρέπει να εξετάσει το Έγγραφο. Σε
αυτήν την περίπτωση, το ∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο µπορεί, αφού συζητήσει µε τα
Μέρη, να διορίσει έναν ανεξάρτητο και
αµερόληπτο εµπειρογνώµονα, δεσµευόµενο
από την υποχρέωση εµπιστευτικότητας, για να
εξετάσει οποιοδήποτε τέτοιο Έγγραφο και να
υποβάλει έκθεση σχετικά µε τις αντιρρήσεις.
Στον βαθµό που οι αντιρρήσεις γίνουν δεκτές
από
το
∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο,
ο
εµπειρογνώµονας δεν θα αποκαλύψει στο
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο και στα άλλα Μέρη το
περιεχόµενο του εξετασθέντος Εγγράφου.
9. Εάν ένα Μέρος επιθυµεί να επιτύχει την
προσκόµιση Εγγράφων από ένα πρόσωπο ή
οργανισµό που δεν είναι Μέρος στη διαιτησία
και από το οποίο το Μέρος δεν µπορεί να
αποκτήσει από µόνο του τα Έγγραφα, το
Μέρος µπορεί, εντός του χρόνου που ορίστηκε
από το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο, να του ζητήσει
να προβεί σε οποιεσδήποτε κατά νόµο δυνατές
ενέργειες ώστε να αποκτήσει τα αιτούµενα
Έγγραφα, ή να ζητήσει άδεια από το
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο να προβεί το ίδιο σε
αυτές τις ενέργειες. Το Μέρος οφείλει να
υποβάλει γραπτώς αυτήν την αίτηση στο
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο και στα άλλα Μέρη,
και η αίτηση πρέπει να περιέχει τα στοιχεία
που αναφέρονται στο άρθρο 3.3, όπως αυτά
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συγκεκριµένα εφαρµόζονται. Το ∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο αποφασίζει σχετικά µε αυτήν την
αίτηση και προβαίνει, εξουσιοδοτεί το αιτούν
Μέρος να προβεί, ή διατάζει οποιοδήποτε
άλλο Μέρος να προβεί, σε ενέργειες τις οποίες
το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο θεωρεί κατάλληλες
εάν, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, κρίνει
ότι: (i) τα Έγγραφα θα ήταν σχετικά µε την
υπόθεση και ουσιώδη για την έκβασή της, (ii)
οι προϋποθέσεις του άρθρου 3.3, όπως αυτές
συγκεκριµένα εφαρµόζονται, έχουν πληρωθεί
και (iii) δεν ισχύει κανένας από τους λόγους
αντιρρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 9.2.
10. Σε οποιαδήποτε στιγµή πριν από την
ολοκλήρωση της διαιτησίας, το ∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο µπορεί (i) να ζητήσει από
οποιοδήποτε Μέρος να προσκοµίσει Έγγραφα,
(ii) να ζητήσει από οποιοδήποτε Μέρος να
καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειµένου να
προβεί ή (iii) να προβεί το ίδιο, σε
οποιαδήποτε ενέργεια θεωρεί κατάλληλη ώστε
να αποκτηθούν Έγγραφα από οποιοδήποτε
πρόσωπο ή οργανισµό. Ένα Μέρος προς το
οποίο απευθύνεται µια τέτοια αίτηση για
Έγγραφα µπορεί να προβάλει αντιρρήσεις
κατά της αίτησης για οποιονδήποτε από τους
λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 9.2. Σε
αυτές
τις
περιπτώσεις,
εφαρµόζονται
αντίστοιχα τα Άρθρα 3.4 έως 3.8.
11. Εντός του χρόνου που ορίστηκε από το
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο, τα Μέρη µπορούν να
υποβάλουν στο ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο και στα
άλλα Μέρη οποιαδήποτε πρόσθετα Έγγραφα
στα οποία σκοπεύουν να βασιστούν ή τα οποία
πιστεύουν ότι έχουν καταστεί σχετικά µε την
υπόθεση και ουσιώδη για την έκβασή της ως
συνέπεια των ζητηµάτων που ετέθησαν σε
Έγγραφα, ∆ηλώσεις Μαρτύρων ή Εκθέσεις
Εµπειρογνωµόνων που υποβλήθηκαν ή
προσκοµίστηκαν, ή σε άλλα υποµνήµατα των
Μερών.
12. Σχετικά µε τη µορφή υποβολής ή προσκόµισης
των Εγγράφων:
(α)

τα αντίγραφα Εγγράφων θα είναι
σύµφωνα µε τα πρωτότυπα και, εάν το
ζητήσει το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο,
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οποιοδήποτε πρωτότυπο θα εµφανίζεται
για έλεγχο·
(β)

τα Έγγραφα που ένα Μέρος διατηρεί σε
ηλεκτρονική µορφή θα υποβάλλονται ή
θα προσκοµίζονται κατά την πιο βολική
και οικονοµική για εκείνο µορφή που
είναι ευλόγως εύχρηστη για τους
παραλήπτες, εκτός εάν τα Μέρη
συµφωνήσουν διαφορετικά ή, ελλείψει
τέτοιας
συµφωνίας,
αποφασισθεί
διαφορετικά
από
το
∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο·

(γ)

ένα Μέρος δεν είναι υποχρεωµένο να
προσκοµίσει
πολλαπλά
αντίγραφα
Εγγράφων που είναι ουσιαστικά όµοια,
εκτός εάν το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο
αποφασίσει διαφορετικά· και

(δ)

µεταφράσεις Εγγράφων υποβάλλονται
µαζί
µε
τα
πρωτότυπα
και
επισηµαίνονται
ως
µεταφράσεις,
αναφέροντας
τη
γλώσσα
του
πρωτοτύπου.

13. Οποιοδήποτε Έγγραφο υποβάλλεται ή
προσκοµίζεται από ένα Μέρος ή µη Μέρος
στη διαιτησία και το οποίο δεν αποτελεί άλλως
κοινό κτήµα τηρείται ως εµπιστευτικό από το
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο και τα άλλα Μέρη και
χρησιµοποιείται µόνο σε σχέση µε τη
διαιτησία. Αυτός ο όρος εφαρµόζεται µε την
εξαίρεση και στον βαθµό που η κοινοποίηση
µπορεί να απαιτείται από ένα Mέρος
προκειµένου να εκπληρώσει µια νοµική
υποχρέωση, να προστατεύσει ή ασκήσει ένα
νόµιµο δικαίωµα, ή να εκτελέσει ή προσβάλει
µια απόφαση σε καλή τη πίστει νοµικές
διαδικασίες ενώπιον ενός εθνικού δικαστηρίου
ή άλλης δικαστικής αρχής. Το ∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο µπορεί να εκδώσει εντολές
θέτοντας
τους
όρους
αυτής
της
εµπιστευτικότητας.
Αυτός ο όρος δεν
επηρεάζει καµία από τις άλλες υποχρεώσεις
εµπιστευτικότητας στη διαιτησία.
14. Εάν η διαιτησία είναι οργανωµένη κατά
ξεχωριστά ζητήµατα ή στάδια (όπως
δικαιοδοσία,
προδικαστικές
αποφάσεις,
ευθύνη και αποζηµίωση), το ∆ιαιτητικό
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∆ικαστήριο µπορεί, αφού συζητήσει µε τα
Μέρη, να προγραµµατίσει την υποβολή
Εγγράφων και Αιτήσεων Προσκόµισης
ξεχωριστά για κάθε ζήτηµα ή στάδιο.

Άρθρο 4
Μάρτυρες
Περιστατικών

Πραγµατικών

1. Εντός του χρόνου που ορίστηκε από το
∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο,
κάθε
Μέρος
προσδιορίζει τους µάρτυρες στις καταθέσεις
των οποίων σκοπεύει να βασιστεί και το
αντικείµενο αυτών των καταθέσεων.
2. Οποιοδήποτε πρόσωπο µπορεί να προσφέρει
αποδείξεις
ως
µάρτυρας,
συµπεριλαµβανοµένου ενός Μέρους ή ενός
στελέχους, υπαλλήλου ή άλλου εκπροσώπου
ενός Μέρους.
3. ∆εν είναι ανάρµοστο για ένα Μέρος, τα
στελέχη του, τους υπαλλήλους του, τους
νοµικούς του συµβούλους ή άλλους
εκπροσώπους του να συνδιαλέγεται µε τους
µάρτυρές του ή τους πιθανούς του µάρτυρες
και να συζητεί µαζί τους τη µέλλουσα
µαρτυρική τους κατάθεση.
4. Το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο µπορεί να διατάξει
κάθε Μέρος να υποβάλει στο ∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο και στα άλλα Μέρη εντός
ορισµένου χρόνου, ∆ηλώσεις Μαρτύρων από
κάθε µάρτυρα στη µαρτυρία του οποίου
σκοπεύει να βασιστεί, µε εξαίρεση τους
µάρτυρες των οποίων η κατάθεση ζητείται
βάσει των Άρθρων 4.9 ή 4.10. Εάν οι
Αποδεικτικές
Ακροαµατικές
∆ιαδικασίες
είναι οργανωµένες κατά ξεχωριστά ζητήµατα
ή στάδια (όπως δικαιοδοσία, προδικαστικές
αποφάσεις, ευθύνη και αποζηµίωση), το
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο ή τα Μέρη µε
συµφωνία µπορούν να προγραµµατίσουν την
υποβολή ∆ηλώσεων Μαρτύρων χωριστά για
κάθε ζήτηµα ή στάδιο.
5. Κάθε ∆ήλωση Μάρτυρα θα περιλαµβάνει:
(α)

το πλήρες όνοµα και διεύθυνση του
µάρτυρα, δήλωση σχετικά µε την
παρούσα και προηγούµενη σχέση του
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(εάν υπάρχει) µε οποιοδήποτε από τα
Μέρη, και περιγραφή του προσωπικού
του ιστορικού, των προσόντων του, της
παιδείας και της πείρας του, εάν µια
τέτοια περιγραφή µπορεί να είναι
σχετική µε τη διαφορά ή µε το
περιεχόµενο της δήλωσης·
(β)

πλήρη και λεπτοµερή περιγραφή των
πραγµατικών περιστατικών, και την
πηγή πληροφοριών του µάρτυρα ως προς
αυτά τα πραγµατικά περιστατικά, η
οποία να είναι επαρκής ώστε να
χρησιµεύσει ως απόδειξη αυτού του
µάρτυρα σχετικά µε το αντικείµενο της
διαφοράς.
Υποβάλλονται και τα
Έγγραφα στα οποία βασίζεται ο
µάρτυρας, τα οποία δεν έχουν ήδη
υποβληθεί·

(γ)

δήλωση ως προς τη γλώσσα στην οποία
ετοιµάστηκε αρχικά η ∆ήλωση Μάρτυρα
και τη γλώσσα στην οποία ο µάρτυρας
προβλέπει
να
καταθέσει
στην
Αποδεικτική Ακροαµατική ∆ιαδικασία·

(δ)

βεβαίωση για το αληθές της ∆ήλωσης
του Μάρτυρα· και

(ε)

την υπογραφή του µάρτυρα και την
ηµεροµηνία και τον τόπο αυτής.

6. Εάν υποβάλλονται ∆ηλώσεις Μαρτύρων,
οποιοδήποτε από τα Μέρη µπορεί, εντός του
χρόνου που ορίστηκε από το ∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο, να υποβάλει στο ∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο
και
στα
άλλα
Μέρη
αναθεωρηµένες ή πρόσθετες ∆ηλώσεις
Μαρτύρων, συµπεριλαµβανοµένων δηλώσεων
από πρόσωπα που δεν είχαν προταθεί
προηγουµένως ως µάρτυρες, αρκεί αυτές οι
αναθεωρήσεις ή προσθήκες να απαντούν µόνο
σε ζητήµατα που εµπεριέχονται στις ∆ηλώσεις
Μαρτύρων, Εκθέσεις Εµπειρογνωµόνων ή σε
άλλα υποµνήµατα που υποβλήθηκαν από ένα
άλλο Μέρος, τα οποία ζητήµατα δεν είχαν
παρουσιαστεί προηγουµένως στη διαιτησία.
7. Εάν κάποιος µάρτυρας, του οποίου η
εµφάνιση έχει ζητηθεί βάσει του άρθρου 8.1,
δεν εµφανισθεί χωρίς βάσιµο λόγο για
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κατάθεση σε µια Αποδεικτική Ακροαµατική
∆ιαδικασία, το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο δεν
λαµβάνει υπόψη του καµία ∆ήλωση Μάρτυρα
αυτού του µάρτυρα που σχετίζεται µε αυτήν
την Αποδεικτική Ακροαµατική ∆ιαδικασία,
εκτός εάν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το
∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο
αποφασίσει
διαφορετικά.
8. Εάν η εµφάνιση κάποιου µάρτυρα δεν έχει
ζητηθεί βάσει του άρθρου 8.1, κανένα από τα
άλλα Μέρη δεν θεωρείται ότι έχει συµφωνήσει
ως προς την ορθότητα του περιεχοµένου της
∆ήλωσης Μάρτυρα.
9. Εάν ένα Μέρος επιθυµεί να παρουσιάσει
αποδείξεις από ένα πρόσωπο, το οποίο µε την
Αίτηση του Μέρους δεν θα εµφανιστεί
οικειοθελώς, το Μέρος µπορεί, εντός του
χρόνου που ορίστηκε από το ∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο, να ζητήσει από το ∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο να προβεί σε οποιεσδήποτε κατά
νόµο δυνατές ενέργειες προκειµένου να
αποκτήσει την κατάθεση αυτού του
προσώπου, ή να ζητήσει την άδεια να προβεί
το ίδιο σε αυτές τις ενέργειες.
Στην
περίπτωση
αίτησης
στο
∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο, το Μέρος προσδιορίζει τον
µάρτυρα στον οποίο προσβλέπει, περιγράφει
τα ζητήµατα για τα οποία ζητείται η κατάθεση
του µάρτυρα και δηλώνει γιατί αυτά τα
ζητήµατα είναι σχετικά µε την υπόθεση και
ουσιώδη για την έκβασή της. Το ∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο αποφασίζει επί της αίτησης και
προβαίνει, εξουσιοδοτεί το αιτούν Μέρος να
προβεί, ή διατάζει οποιοδήποτε άλλο Μέρος
να προβεί, σε ενέργειες τις οποίες το
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο κρίνει κατάλληλες,
εάν, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, κρίνει
ότι η µαρτυρία αυτού του µάρτυρα θα ήταν
σχετική µε την υπόθεση και ουσιώδης για την
έκβασή της.
10. Σε οποιαδήποτε στιγµή πριν από την
ολοκλήρωση της διαιτησίας, το ∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο µπορεί να διατάξει οποιοδήποτε
Μέρος να µεριµνήσει ή να καταβάλει κάθε
προσπάθεια προκειµένου να µεριµνήσει για
την εµφάνιση για µαρτυρική κατάθεση σε µια
Αποδεικτική
Ακροαµατική
∆ιαδικασία,
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οποιουδήποτε
προσώπου,
συµπεριλαµβανοµένου εκείνου του οποίου η
µαρτυρία δεν έχει ακόµη προσφερθεί. Ένα
Μέρος στο οποίο απευθύνεται µια τέτοια
αίτηση µπορεί να προβάλει αντιρρήσεις για
οποιονδήποτε
από
τους λόγους που
αναφέρονται στο άρθρο 9.2.
Άρθρο 5
∆ιορισµένοι
Εµπειρογνώµονες

από

Μέρος

1. Ένα Μέρος µπορεί να βασίζεται σε έναν
∆ιορισµένο από Μέρος Εµπειρογνώµονα ως
µέσο απόδειξης συγκεκριµένων ζητηµάτων.
Εντός του χρόνου που ορίστηκε από το
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο (i) κάθε Μέρος ορίζει
τον
όποιον
∆ιορισµένο
από
Μέρος
Εµπειρογνώµονα στου οποίου τη µαρτυρία
σκοπεύει να βασιστεί και το αντικείµενο αυτής
της µαρτυρίας· και (ii) ο ∆ιορισµένος από
Μέρος Εµπειρογνώµονας υποβάλλει Έκθεση
Εµπειρογνώµονα.
2. Η Έκθεση Εµπειρογνώµονα περιλαµβάνει:
(α)

το πλήρες όνοµα και διεύθυνση του
∆ιορισµένου
από
Μέρος
Εµπειρογνώµονα, δήλωση σχετικά µε
την παρούσα και προηγούµενη σχέση
του (εάν υπάρχει) µε οποιοδήποτε από
τα
Μέρη,
τους
νοµικούς
τους
συµβούλους
και
το
∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο και µια περιγραφή του
προσωπικού
του
ιστορικού,
των
προσόντων του, της παιδείας και της
πείρας του·

(β)

περιγραφή των οδηγιών σύµφωνα µε τις
οποίες παρέχει τις γνώµες και τα
συµπεράσµατά του·

(γ)

δήλωση της ανεξαρτησίας του από τα
Μέρη, τους νοµικούς τους συµβούλους
και το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο·

(δ)

δήλωση των πραγµατικών περιστατικών
στα οποία βασίζει τις γνωµατεύσεις και
συµπεράσµατά του·

(ε)

τις γνωµατεύσεις και τα συµπεράσµατά
του,
συµπεριλαµβανοµένης
της
περιγραφής
των
µεθόδων,
των
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αποδείξεων και των πληροφοριών που
χρησιµοποιήθηκαν για να καταλήξει στα
συµπεράσµατα. Υποβάλλονται και τα
Έγγραφα στα οποία βασίζεται ο
∆ιορισµένος
από
Μέρος
Εµπειρογνώµονας τα οποία δεν έχουν
ήδη υποβληθεί·
(στ) εάν η Έκθεση Εµπειρογνώµονα έχει
µεταφραστεί, δήλωση ως προς τη
γλώσσα στην οποία συντάχθηκε αρχικά,
και τη γλώσσα στην οποία ο
∆ιορισµένος
από
Μέρος
Εµπειρογνώµονας
προβλέπει
να
καταθέσει
στην
Αποδεικτική
Ακροαµατική ∆ιαδικασία·
(ζ)

βεβαίωση της ειλικρινούς πεποίθησής
του στις γνώµες που εκφράζονται στην
Έκθεση Εµπειρογνώµονα·

(η)

την υπογραφή του ∆ιορισµένου από
Μέρος
Εµπειρογνώµονα και
την
ηµεροµηνία και τον τόπο αυτής· και

(θ)

εάν η Έκθεση Εµπειρογνώµονα έχει
υπογραφεί από περισσότερα από ένα
πρόσωπα, διευκρίνιση σε ποιο πρόσωπο
αποδίδεται το σύνολο ή συγκεκριµένα
τµήµατα της Έκθεσης Εµπειρογνώµονα.

3. Εάν
υποβάλλονται
Εκθέσεις
Εµπειρογνωµόνων,
οποιοδήποτε
Μέρος
µπορεί, εντός του χρόνου που ορίστηκε από το
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο, να υποβάλει στο
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο και στα άλλα Μέρη,
αναθεωρηµένες ή πρόσθετες Εκθέσεις
Εµπειρογνωµόνων,
συµπεριλαµβανοµένων
εκθέσεων ή δηλώσεων από πρόσωπα που δεν
είχαν προηγουµένως οριστεί ως ∆ιορισµένοι
από
Μέρος
Εµπειρογνώµονες,
αρκεί
οποιεσδήποτε
τέτοιες αναθεωρήσεις
ή
προσθήκες να απαντούν µόνο σε ζητήµατα
που εµπεριέχονται στις ∆ηλώσεις Μαρτύρων,
Εκθέσεις Εµπειρογνωµόνων ή σε άλλα
υποµνήµατα που υποβλήθηκαν από ένα άλλο
Μέρος, τα οποία ζητήµατα δεν είχαν
παρουσιαστεί προηγουµένως στη διαιτησία.
4. Το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο µπορεί, κατά τη
διακριτική του ευχέρεια, να διατάξει
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οποιουσδήποτε ∆ιορισµένους από Μέρος
Εµπειρογνώµονες που θα υποβάλουν ή που
έχουν υποβάλει Εκθέσεις Εµπειρογνωµόνων
πάνω στα ίδια ή σχετικά ζητήµατα, να
συναντηθούν και να συζητήσουν για αυτά τα
ζητήµατα.
Σε αυτήν τη συνάντηση, οι
∆ιορισµένοι από Μέρος Εµπειρογνώµονες θα
προσπαθήσουν
να
συµφωνήσουν
στα
ζητήµατα που αποτελούν το αντικείµενο των
Εκθέσεων Εµπειρογνωµόνων τους, και θα
καταγράψουν τα ζητήµατα στα οποία
κατέληξαν σε συµφωνία, καθώς και
οποιαδήποτε εναποµείναντα σηµεία διαφωνίας
και τους λόγους αυτής της διαφωνίας.
5. Εάν
ένας
∆ιορισµένος
από
Μέρος
Εµπειρογνώµονας, του οποίου η εµφάνιση
έχει ζητηθεί βάσει του άρθρου 8.1, δεν
εµφανισθεί χωρίς βάσιµο λόγο για κατάθεση
σε µια Αποδεικτική Ακροαµατική ∆ιαδικασία,
το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο δεν λαµβάνει υπόψη
του καµία Έκθεση Εµπειρογνώµονα αυτού του
∆ιορισµένου από Μέρος Εµπειρογνώµονα που
σχετίζεται µε αυτήν την Αποδεικτική
Ακροαµατική ∆ιαδικασία εκτός εάν, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, το ∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά.
6. Εάν η εµφάνιση ενός ∆ιορισµένου από Μέρος
Εµπειρογνώµονα δεν έχει ζητηθεί βάσει του
άρθρου 8.1, κανένα από τα άλλα Μέρη δεν
θεωρείται ότι έχει συµφωνήσει ως προς την
ορθότητα του περιεχοµένου της Έκθεσης
Εµπειρογνώµονα.

Άρθρο 6
∆ιορισµένοι από το ∆ικαστήριο
Εµπειρογνώµονες
1. Το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο, αφού συζητήσει µε
τα Μέρη, µπορεί να διορίσει έναν ή
περισσότερους ανεξάρτητους ∆ιορισµένους
από το ∆ικαστήριο Εµπειρογνώµονες για να
υποβάλουν έκθεση σε αυτό πάνω σε
συγκεκριµένα ζητήµατα που έχουν οριστεί
από το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο. Το ∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο
καθορίζει
τα
θέµατα
οποιασδήποτε Έκθεσης ∆ιορισµένου από το
∆ικαστήριο Εµπειρογνώµονα
έπειτα από
συζήτηση µε τα Μέρη. Ένα αντίγραφο των
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τελικών θεµάτων αποστέλλεται
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο στα Μέρη.

από

το

2. Ο
∆ιορισµένος
από
το
∆ικαστήριο
Εµπειρογνώµονας, πριν
αποδεχτεί
τον
διορισµό του, υποβάλλει στο ∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο και στα Μέρη περιγραφή των
προσόντων του και δήλωση της ανεξαρτησίας
του από τα Μέρη, τους νοµικούς τους
συµβούλους και το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο.
Εντός του χρόνου που ορίστηκε από το
∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο,
τα
Μέρη
πληροφορούν το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο για το
εάν έχουν οποιεσδήποτε αντιρρήσεις ως προς
τα προσόντα και την ανεξαρτησία του
∆ιορισµένου
από
το
∆ικαστήριο
Εµπειρογνώµονα. Το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο
αποφασίζει άµεσα αν θα κάνει δεκτές
οποιεσδήποτε τέτοιες αντιρρήσεις. Μετά από
τον διορισµό ενός ∆ιορισµένου από το
∆ικαστήριο Εµπειρογνώµονα, ένα Μέρος
µπορεί να προβάλει αντιρρήσεις σχετικά µε τα
προσόντα
ή
την
ανεξαρτησία
του
εµπειρογνώµονα µόνον εάν οι αντιρρήσεις
βασίζονται σε λόγους των οποίων έλαβε
γνώση το Μέρος µετά την πραγµατοποίηση
του διορισµού. Το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο
αποφασίζει άµεσα αν πρέπει να προβεί σε
κάποιες ενέργειες και, αν ναι, σε ποιες.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου
9.2, ο ∆ιορισµένος από το ∆ικαστήριο
Εµπειρογνώµονας µπορεί να ζητήσει µε
αίτηση από ένα Μέρος να προσκοµίσει
οποιεσδήποτε πληροφορίες ή να παράσχει
πρόσβαση
σε
οποιαδήποτε
Έγγραφα,
εµπορεύµατα,
δείγµατα,
ιδιοκτησία,
µηχανήµατα, συστήµατα, διαδικασίες ή χώρο
για αυτοψία, στον βαθµό που αυτά είναι
σχετικά µε την υπόθεση και ουσιώδη για την
έκβασή της. Η εξουσία ενός ∆ιορισµένου από
το ∆ικαστήριο Εµπειρογνώµονα να ζητήσει µε
αίτηση τέτοιες πληροφορίες ή πρόσβαση,
είναι ίδια µε αυτήν του ∆ιαιτητικού
∆ικαστηρίου. Τα Μέρη και οι εκπρόσωποί
τους έχουν το δικαίωµα να λαµβάνουν
οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες και να
παρίστανται σε κάθε τέτοια αυτοψία.
Οποιαδήποτε
διαφωνία
µεταξύ
ενός
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∆ιορισµένου
από
το
∆ικαστήριο
Εµπειρογνώµονα και ενός Μέρους ως προς τη
σχέση, το ουσιώδες ή την καταλληλότητα µιας
τέτοιας αίτησης
αποφασίζεται από το
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο, κατά τον τρόπο που
προβλέπεται στα Άρθρα 3.5 έως 3.8. Ο
∆ιορισµένος
από
το
∆ικαστήριο
Εµπειρογνώµονας καταγράφει στην Έκθεση
Εµπειρογνώµονα κάθε µη συµµόρφωση ενός
Μέρους µε µια προσήκουσα αίτηση ή
απόφαση του ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου και
περιγράφει τις επιπτώσεις της στην κρίση του
συγκεκριµένου ζητήµατος.
4. Ο
∆ιορισµένος
από
το
∆ικαστήριο
Εµπειρογνώµονας υποβάλλει γραπτή έκθεση
στο ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο, την Έκθεση
Εµπειρογνώµονα.
Η Έκθεση Εµπειρογνώµονα περιλαµβάνει:
(α)

το πλήρες όνοµα και διεύθυνση του
∆ιορισµένου
από
το
∆ικαστήριο
Εµπειρογνώµονα, και µια περιγραφή του
προσωπικού
του
ιστορικού,
των
προσόντων του, της παιδείας και της
πείρας του·

(β)

δήλωση των πραγµατικών περιστατικών
στα οποία βασίζει τις γνωµατεύσεις και
τα συµπεράσµατά του·

(γ)

τις γνωµατεύσεις και τα συµπεράσµατά
του,
συµπεριλαµβανοµένης µιας
περιγραφής
των
µεθόδων,
των
αποδείξεων και των πληροφοριών που
χρησιµοποιήθηκαν για να καταλήξει στα
συµπεράσµατα. Υποβάλλονται και τα
Έγγραφα στα οποία βασίζεται ο
∆ιορισµένος
από
το
∆ικαστήριο
Εµπειρογνώµονας τα οποία δεν έχουν
ήδη υποβληθεί·

(δ)

εάν η Έκθεση Εµπειρογνώµονα έχει
µεταφραστεί, δήλωση ως προς τη
γλώσσα στην οποία συντάχθηκε αρχικά,
και τη γλώσσα στην οποία ο
∆ιορισµένος
από
το
∆ικαστήριο
Εµπειρογνώµονας
προβλέπει
να
καταθέσει
στην
Αποδεικτική
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Ακροαµατική ∆ιαδικασία·
(ε)

βεβαίωση της ειλικρινούς πεποίθησής
του στις γνώµες που εκφράζονται στην
Έκθεση Εµπειρογνώµονα·

(στ) την υπογραφή του ∆ιορισµένου από το
∆ικαστήριο Εµπειρογνώµονα και την
ηµεροµηνία και τον τόπο αυτής· και
(ζ)

εάν η Έκθεση Εµπειρογνώµονα έχει
υπογραφεί από περισσότερα από ένα
πρόσωπα, διευκρίνιση σε ποιο πρόσωπο
αποδίδεται το σύνολο ή συγκεκριµένα
τµήµατα της Έκθεσης Εµπειρογνώµονα.

5. Το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο αποστέλλει ένα
αντίγραφο
αυτής
της
Έκθεσης
Εµπειρογνώµονα στα Μέρη.
Τα Μέρη
µπορούν
να
εξετάσουν
οποιεσδήποτε
πληροφορίες,
Έγγραφα,
εµπορεύµατα,
δείγµατα,
ιδιοκτησία,
µηχανήµατα,
συστήµατα, διαδικασίες ή χώρο για αυτοψία
που έχει εξετάσει ο ∆ιορισµένος από το
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο Εµπειρογνώµονας και
οποιαδήποτε αλληλογραφία µεταξύ του
∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου και του ∆ιορισµένου
από το ∆ικαστήριο Εµπειρογνώµονα. Εντός
του χρόνου που ορίστηκε από το ∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο, οποιοδήποτε Μέρος έχει τη
δυνατότητα να απαντήσει στην Έκθεση
Εµπειρογνώµονα µέσω υποµνήµατος του
Μέρους ή µέσω µιας ∆ήλωσης Μάρτυρα ή
µιας Έκθεσης Εµπειρογνώµονα από έναν
∆ιορισµένο από Μέρος Εµπειρογνώµονα. Το
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο αποστέλλει στον
∆ιορισµένο
από
το
∆ικαστήριο
Εµπειρογνώµονα και στα άλλα Μέρη το
υπόµνηµα, τη ∆ήλωση Μάρτυρα ή την
Έκθεση Εµπειρογνώµονα.
6. Έπειτα από αίτηση ενός Μέρους ή του
∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου, ο ∆ιορισµένος από
το ∆ικαστήριο Εµπειρογνώµονας είναι παρών
στην Αποδεικτική Ακροαµατική ∆ιαδικασία.
Το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο µπορεί να υποβάλει
ερωτήσεις
στον
∆ιορισµένο
από
το
∆ικαστήριο
Εµπειρογνώµονα,
και
ο
τελευταίος µπορεί να ερωτηθεί από τα Μέρη ή
από οποιονδήποτε ∆ιορισµένο από Μέρος
Εµπειρογνώµονα πάνω σε ζητήµατα που
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τίθενται στην Έκθεση του Εµπειρογνώµονα,
τα υποµνήµατα των Μερών ή τις ∆ηλώσεις
Μαρτύρων ή τις Εκθέσεις Εµπειρογνωµόνων
που συντάχθηκαν από τους ∆ιορισµένους από
Μέρη Εµπειρογνώµονες βάσει του άρθρου 6.5.
7. Κάθε
Έκθεση
Εµπειρογνώµονα
που
συντάσσεται από έναν ∆ιορισµένο από το
∆ικαστήριο
Εµπειρογνώµονα
και
τα
συµπεράσµατα αυτής εκτιµώνται από το
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο, το οποίο λαµβάνει
δεόντως υπόψη όλες τις περιστάσεις της
υπόθεσης.
8. Οι αµοιβές και τα έξοδα του ∆ιορισµένου από
το ∆ικαστήριο Εµπειρογνώµονα, που πρέπει
να καλυφθούν κατά τον τρόπο που όρισε το
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο, αποτελούν µέρος των
εξόδων της διαιτησίας.

Άρθρο 7

Αυτοψία

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9.2,
το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο µπορεί, έπειτα από
αίτηση ενός Μέρους ή αυτεπαγγέλτως, να
ενεργήσει αυτοψία ή να απαιτήσει την αυτοψία
από έναν ∆ιορισµένο από το ∆ικαστήριο
Εµπειρογνώµονα ή έναν ∆ιορισµένο από Μέρος
Εµπειρογνώµονα
οποιουδήποτε
χώρου,
ιδιοκτησίας, µηχανήµατος ή οποιωνδήποτε άλλων
εµπορευµάτων,
δειγµάτων,
συστηµάτων,
διαδικασιών ή Εγγράφων, όπως το κρίνει σκόπιµο.
Το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο, µετά από συζήτηση µε
τα Μέρη, θα ορίσει τον χρόνο και τα
προπαρασκευαστικά µέτρα εν όψει της αυτοψίας.
Τα Μέρη και οι εκπρόσωποί τους έχουν δικαίωµα
να παρίστανται σε οποιαδήποτε τέτοια αυτοψία.

Άρθρο
8
∆ιαδικασία

Αποδεικτική

Ακροαµατική

1. Εντός του χρόνου που ορίστηκε από το
∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο,
κάθε
µέρος
πληροφορεί το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο και τα
άλλα Μέρη για τους µάρτυρες των οποίων
ζητεί την εµφάνιση. Κάθε µάρτυρας (όρος ο
οποίος εµπεριέχει, για τους σκοπούς αυτού του
άρθρου, µάρτυρες πραγµατικών περιστατικών
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και εµπειρογνώµονες), µε την επιφύλαξη του
άρθρου 8.2, εµφανίζεται για κατάθεση στην
Αποδεικτική Ακροαµατική ∆ιαδικασία εάν η
εµφάνιση αυτού του προσώπου έχει ζητηθεί
από οποιοδήποτε Μέρος ή από το ∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο.
Κάθε µάρτυρας εµφανίζεται
αυτοπροσώπως, εκτός εάν το ∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο
επιτρέψει
τη
χρήση
εικονοτηλεδιάσκεψης
ή
παρόµοιας
τεχνολογίας ως προς έναν συγκεκριµένο
µάρτυρα.
2. Το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο έχει πάντοτε τον
πλήρη
έλεγχο
της
Αποδεικτικής
Ακροαµατικής ∆ιαδικασίας. Το ∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο µπορεί να περιορίσει ή να
αποκλείσει οποιαδήποτε ερώτηση προς ένα
µάρτυρα, απάντηση ή εµφάνιση ενός µάρτυρα,
εάν θεωρήσει µια τέτοια ερώτηση, απάντηση ή
εµφάνιση άσχετη µε την υπόθεση, µη
ουσιώδη,
υπέρµετρα
επαχθή,
επαναλαµβανόµενη ή άλλως καλυπτόµενη από
ένα λόγο αντιρρήσεων που αναφέρεται στο
άρθρο 9.2. Ερωτήσεις προς έναν µάρτυρα
κατά τη διάρκεια ευθείας κατάθεσης ή ευθείας
εκ νέου κατάθεσής του δεν πρέπει να είναι
υπέρµετρα καθοδηγητικές.
3. Σχετικά µε την προφορική κατάθεση σε µια
Αποδεικτική Ακροαµατική ∆ιαδικασία:
(α)

καταθέτουν κατά κανόνα πρώτοι οι
µάρτυρες του Αιτούντος και ακολουθούν
οι µάρτυρες του Καθ’ ου η Αίτηση·

(β)

µετά από ευθεία κατάθεση ενός
µάρτυρα, οποιοδήποτε άλλο Μέρος
µπορεί να εξετάσει αυτόν τον µάρτυρα,
κατά τη σειρά που θα οριστεί από το
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο. Το Μέρος που
παρουσίασε αρχικά τον µάρτυρα θα έχει
στη συνέχεια την ευκαιρία να κάνει
πρόσθετες
ερωτήσεις
πάνω
στα
ζητήµατα στα οποία αναφέρθηκαν οι
ερωτήσεις των άλλων Μερών·

(γ)

στη συνέχεια, εξετάζονται κατά κανόνα
πρώτοι οι ∆ιορισµένοι από Μέρος
Εµπειρογνώµονες του Αιτούντος, και
ακολουθούν οι ∆ιορισµένοι από Μέρος
Εµπειρογνώµονες του Καθ’ ου η
23

Αίτηση. Το Μέρος που παρουσίασε
αρχικά τον ∆ιορισµένο από Μέρος
Εµπειρογνώµονα θα έχει στη συνέχεια
την ευκαιρία να κάνει πρόσθετες
ερωτήσεις πάνω στα ζητήµατα στα οποία
αναφέρθηκαν οι ερωτήσεις των άλλων
Μερών·
(δ)

το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο µπορεί να
υποβάλει ερωτήσεις σε έναν ∆ιορισµένο
από το ∆ικαστήριο Εµπειρογνώµονα, και
αυτός µπορεί να ερωτηθεί από τα Μέρη
ή από οποιονδήποτε ∆ιορισµένο από
Μέρος Εµπειρογνώµονα πάνω σε
ζητήµατα που ετέθησαν στην Έκθεση
του ∆ιορισµένου από το ∆ικαστήριο
Εµπειρογνώµονα, τα υποµνήµατα των
Μερών ή τις Εκθέσεις Εµπειρογνωµόνων
που
συντάχθηκαν
από
τους
∆ιορισµένους
από
Μέρος
Εµπειρογνώµονες·

(ε)

εάν η διαιτησία είναι οργανωµένη κατά
ξεχωριστά ζητήµατα ή στάδια (όπως
δικαιοδοσία, προδικαστικές αποφάσεις,
ευθύνη και αποζηµίωση), τα Μέρη
µπορούν να συµφωνήσουν ή το
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο µπορεί να
διατάξει
τον
προγραµµατισµό
µαρτυρικών καταθέσεων ξεχωριστά για
κάθε ζήτηµα ή στάδιο·

(στ) το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο, έπειτα από
αίτηση ενός Μέρους ή αυτεπαγγέλτως,
µπορεί να αλλάξει αυτήν τη σειρά της
διαδικασίας, συµπεριλαµβανοµένης της
οργάνωσης των µαρτυρικών καταθέσεων
κατά συγκεκριµένα ζητήµατα ή κατά
τέτοιο τρόπο ώστε οι µάρτυρες να
εξετάζονται
ταυτόχρονα
και
σε
αντιπαράθεση ο ένας µε τον άλλον
(συνεξέταση µαρτύρων)·
(ζ)

το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο µπορεί να
υποβάλει ερωτήσεις σ’ έναν µάρτυρα
οποτεδήποτε.

4. Ένας µάρτυρας πραγµατικών περιστατικών
που καταθέτει επιβεβαιώνει πρώτα, κατά
τρόπο που κρίνεται κατάλληλος από το
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο, ότι δεσµεύεται να πει
24

την αλήθεια ή, στην περίπτωση µάρτυρα
εµπειρογνώµονα, ότι ειλικρινώς πιστεύει στις
γνώµες που θα εκφράσει κατά την
Αποδεικτική Ακροαµατική ∆ιαδικασία. Εάν ο
µάρτυρας έχει υποβάλει ∆ήλωση Μάρτυρα ή
Έκθεση Εµπειρογνώµονα, ο µάρτυρας την
επιβεβαιώνει.
Τα Μέρη µπορούν να
συµφωνήσουν ή το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο
µπορεί να διατάξει ότι η ∆ήλωση Μάρτυρα ή
η Έκθεση Εµπειρογνώµονα θα ενέχουν θέση
ευθείας κατάθεσης αυτού του µάρτυρα.
5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου
9.2, το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο µπορεί να
ζητήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο να δώσει
προφορική ή γραπτή απόδειξη πάνω σε
οποιοδήποτε ζήτηµα το οποίο το ∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο θεωρεί σχετικό µε την υπόθεση
και ουσιώδες για την έκβασή της. Κάθε
µάρτυρας που καλείται και ερωτάται από το
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο µπορεί επίσης να
ερωτηθεί και από τα Μέρη.

Άρθρο 9
Το Παραδεκτό και η Εκτίµηση
των Αποδείξεων
1. Το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο αποφασίζει για το
παραδεκτό, τη σχέση, τον ουσιώδη χαρακτήρα
και το βάρος των αποδείξεων.
2. Το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο, έπειτα από αίτηση
ενός Μέρους ή αυτεπαγγέλτως, αποκλείει από
την απόδειξη ή την προσκόµιση οποιοδήποτε
Έγγραφο, δήλωση, προφορική κατάθεση ή
αυτοψία για οποιονδήποτε από τους
ακόλουθους λόγους:
(α)

έλλειψη επαρκούς σχέσης µε την
υπόθεση ή ουσιώδους χαρακτήρα για την
έκβασή της·

(β)

νοµικό κόλληµα ή προνόµιο βάσει των
νοµικών ή ηθικών κανόνων που το
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο ορίζει ως
εφαρµοστέους·

(γ)

υπέρµετρο βάρος για την προσκόµιση
της αιτούµενης απόδειξης·

(δ)

απώλεια ή καταστροφή του Εγγράφου η
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οποία έχει δειχθεί ότι µπορεί ευλόγως να
πιθανολογηθεί·
(ε)

λόγοι
εµπορικής
ή
τεχνικής
εµπιστευτικότητας που το ∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο ορίζει ότι είναι επιτακτικοί·

(στ) λόγοι ειδικής πολιτικής ή οργανικής
ευαισθησίας (συµπεριλαµβανοµένης της
απόδειξης που έχει χαρακτηριστεί ως
απόρρητη από µια κυβέρνηση ή από ένα
δηµόσιο διεθνή οργανισµό) που το
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο ορίζει ότι είναι
επιτακτικοί· ή
(ζ)

εκτιµήσεις οικονοµίας της δίκης,
αναλογικότητας, δίκαιης µεταχείρισης ή
ισότητας των Μερών, που το ∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο ορίζει ότι είναι επιτακτικές.

3. Κατά την εξέταση ζητηµάτων νοµικού
κολλήµατος ή προνοµίου βάσει του άρθρου
9.2 (β), και στον βαθµό που επιτρέπεται από
όποιους υποχρεωτικούς νοµικούς ή ηθικούς
κανόνες έχουν οριστεί από αυτό ως
εφαρµοστέοι, το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο
µπορεί να λάβει υπόψη του:
(α)

οποιαδήποτε ανάγκη προστασίας της
εµπιστευτικότητας ενός συνταχθέντος
Εγγράφου ή δήλωσης ή προφορικής
επικοινωνίας που πραγµατοποιήθηκε σε
σχέση και µε σκοπό την παροχή ή
απόκτηση νοµικής συµβουλής·

(β)

οποιαδήποτε ανάγκη προστασίας της
εµπιστευτικότητας ενός συνταχθέντος
Εγγράφου ή δήλωσης ή προφορικής
επικοινωνίας που πραγµατοποιήθηκε σε
σχέση και µε σκοπό τη διαπραγµάτευση
συµβιβασµού·

(γ)

τις προσδοκίες των Μερών και των
συµβούλων τους κατά τη στιγµή που
θεωρείται ότι ανέκυψε το νοµικό
κόλληµα ή το προνόµιο·

(δ)

οποιαδήποτε ενδεχόµενη παραίτηση από
κάποιο εφαρµοστέο νοµικό κόλληµα ή
προνόµιο
λόγω
συναίνεσης,
προηγούµενης
κοινοποίησης,
ενεργητικής χρήσης του Εγγράφου,
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δήλωσης, προφορικής επικοινωνίας ή
συµβουλής που περιέχεται σε αυτό, ή
από άλλο λόγο· και
(ε)

την ανάγκη διατήρησης της δίκαιης
µεταχείρισης και της ισότητας των
Μερών, ιδιαιτέρως εάν υπόκεινται σε
διαφορετικούς νοµικούς ή ηθικούς
κανόνες.

4. Το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο µπορεί, όταν
ενδείκνυται, να παίρνει τα αναγκαία µέτρα
προκειµένου να επιτρέψει την παρουσίαση ή
εκτίµηση απόδειξης µε την προσήκουσα
προστασία της εµπιστευτικότητας.
5. Εάν ένα Μέρος δεν προσκοµίσει χωρίς
ικανοποιητική εξήγηση κάποιο Έγγραφο που
ζητείται σε µια Αίτηση Προσκόµισης, και
εναντίον της οποίας δεν έχει προβάλει
αντιρρήσεις εµπρόθεσµα, ή δεν προσκοµίσει
κάποιο Έγγραφο του οποίου η προσκόµιση
διατάχθηκε από το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο, το
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο µπορεί να συνάγει ότι
αυτό το έγγραφο θα ήταν αντίθετο µε τα
συµφέροντα αυτού του Μέρους.
6. Εάν ένα Μέρος δεν καθιστά δυνατή χωρίς
ικανοποιητική εξήγηση οποιαδήποτε άλλη
σχετική απόδειξη, συµπεριλαµβανοµένης µιας
µαρτυρικής κατάθεσης, για την οποία έχει
υποβληθεί αίτηση από ένα Μέρος και εναντίον
της οποίας το Μέρος στο οποίο απευθύνθηκε η
αίτηση δεν έχει προβάλει αντιρρήσεις
εµπρόθεσµα, ή δεν καθιστά δυνατή
οποιαδήποτε απόδειξη, συµπεριλαµβανοµένης
µιας µαρτυρικής κατάθεσης, της οποίας η
προσκόµιση έχει διαταχθεί από το ∆ιαιτητικό
∆ικαστήριο, το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο µπορεί
να συνάγει ότι αυτή η απόδειξη θα ήταν
αντίθετη µε τα συµφέροντα αυτού του
Μέρους.
7. Εάν το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο αποφασίσει ότι
ένα Μέρος δεν συµπεριφέρθηκε µε καλή πίστη
κατά τη διεξαγωγή των αποδείξεων, το
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο µπορεί, πλέον των
όποιων άλλων µέτρων είναι δυνατά βάσει
αυτών των Κανόνων, να λάβει υπόψη του
αυτήν τη συµπεριφορά κατά την επιδίκαση
των
εξόδων
της
διαιτησίας,
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συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων που
προκύπτουν από, ή έχουν σχέση µε, τη
διεξαγωγή αποδείξεων.
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