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Swiss Rules of International
Arbitration (Swiss Rules)
MODEL ARBITRATION CLAUSE
Any dispute, controversy, or claim arising out of, or in relation to,
this contract, including the validity, invalidity, breach, or termina
tion thereof, shall be resolved by arbitration in accordance with the
Swiss Rules of International Arbitration of the Swiss Chambers’
A rbitration Institution in force on the date on which the Notice of
Arbitration is submitted in accordance with these Rules.
The number of arbitrators shall be … (“one”, “three”, “one or
three”);
The seat of the arbitration shall be … (name of city in Switzerland,
unless the parties agree on a city in another country);
The arbitral proceedings shall be conducted in … (insert desired
language).
INTRODUCTION
(a) In order to harmonise their rules of arbitration the Chambers
of Commerce and Industry of Basel, Bern, Geneva, Neuchâtel,
Ticino, Vaud and Zurich in 2004 replaced their former rules
by the Swiss Rules of International Arbitration (hereinafter the
“Swiss Rules” or the “Rules”).
(b) For the purpose of providing arbitration services, the Chambers founded the Swiss Chambers’ Arbitration Institution. In
order to administer arbitrations under the Swiss Rules, the
Swiss Chambers’ Arbitration Institution has established the
Arbitration Court (hereinafter the “Court”), which is comprised of experienced international arbitration practitioners.
The Court shall render decisions as provided for under these
Rules. It may delegate to one or more members or committees
the power to take certain decisions pursuant to its Internal
Rules1. The Court is assisted in its work by the Secretariat of
the Court (hereinafter the “Secretariat”).
(c) The Swiss Chambers’ Arbitration Institution provides domes
tic and international arbitration services, as well as other dis
pute resolution services, under any applicable law, in Switzerland or in any other country.
1

The Internal Rules are available on the website www.swissarbitration.org.
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Section I. Introductory Rules
SCOPE OF APPLICATION
Article 1
1. These Rules shall govern arbitrations where an agreement to
arbitrate refers to these Rules or to the arbitration rules of the
Chambers of Commerce and Industry of Basel, Bern, Geneva,
Neuchâtel, Ticino, Vaud, Zurich, or any further Chamber of
Commerce and Industry that may adhere to these Rules.
2. The seat of arbitration designated by the parties may be in
Switzerland or in any other country.
3. This version of the Rules shall come into force on 1 June 2012
and, unless the parties have agreed otherwise, shall apply to all
arbitral proceedings in which the Notice of Arbitration is submitted on or after that date.
4. By submitting their dispute to arbitration under these Rules,
the parties confer on the Court, to the fullest extent permitted
under the law applicable to the arbitration, all of the powers
required for the purpose of supervising the arbitral proceedings otherwise vested in the competent judicial authority,
including the power to extend the term of office of the arbitral
tribunal and to decide on the challenge of an arbitrator on
grounds not provided for in these Rules.
5. These Rules shall govern the arbitration, except if one of them
is in conflict with a provision of the law applicable to the arbitration from which the parties cannot derogate, in which case
that provision shall prevail.
NOTICE, CALCULATION OF PERIODS OF TIME
Article 2
1. For the purposes of these Rules, any notice, including a notification, communication, or proposal, is deemed to have been
received if it is delivered to the addressee, or to its habitual
residence, place of business, postal or electronic address, or, if
none of these can be identified after making a reasonable
inquiry, to the addressee’s last-known residence or place of
business. A notice shall be deemed to have been received on
the day it is delivered.
2. A period of time under these Rules shall begin to run on the
day following the day when a notice, notification, communi
cation, or proposal is received. If the last day of such a period
is an official holiday or a non-business day at the residence or
place of business of the addressee, the period is extended until
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the first business day which follows. Official holidays or nonbusiness days are included in the calculation of a period of
time.
3. If the circumstances so justify, the Court may extend or shorten
any time-limit it has fixed or has the authority to fix or amend.
NOTICE OF ARBITRATION AND ANSWER TO THE NOTICE
OF ARBITRATION
Article 3
1. The party initiating arbitration (hereinafter called the “Claimant”
or, where applicable, the “Claimants”) shall submit a Notice of
Arbitration to the Secretariat at any of the addresses listed in
Appendix A.
2. Arbitral proceedings shall be deemed to commence on the date
on which the Notice of Arbitration is received by the Secretariat.
3. The Notice of Arbitration shall be submitted in as many copies
as there are other parties (hereinafter called the “Respondent”
or, where applicable, the “Respondents”), together with an
additional copy for each arbitrator and one copy for the Secretariat, and shall include the following:
(a) A demand that the dispute be referred to arbitration;
(b) The names, addresses, telephone and fax numbers, and
e-mail addresses (if any) of the parties and of their repre
sentative(s);
(c) A copy of the arbitration clause or the separate arbitration
agreement that is invoked;
(d) A reference to the contract or other legal instrument(s) out
of, or in relation to, which the dispute arises;
(e) The general nature of the claim and an indication of the
amount involved, if any;
(f) The relief or remedy sought;
(g) A proposal as to the number of arbitrators (i.e. one or
three), the language, and the seat of the arbitration, if the
parties have not previously agreed thereon;
(h) The Claimant’s designation of one or more arbitrators, if
the parties’ agreement so requires;
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(i) Confirmation of payment by check or transfer to the rele
vant account listed in Appendix A of the Registration Fee
as required by Appendix B (Schedule of Costs) in force on
the date the Notice of Arbitration is submitted.
4. The Notice of Arbitration may also include:
(a) The Claimant’s proposal for the appointment of a sole arbi
trator referred to in Article 7;
(b) The Statement of Claim referred to in Article 18.
5. If the Notice of Arbitration is incomplete, if the required
number of copies or attachments are not submitted, or if the
Registration Fee is not paid, the Secretariat may request the
Claimant to remedy the defect within an appropriate period of
time. The Secretariat may also request the Claimant to submit
a translation of the Notice of Arbitration within the same period
of time if it is not submitted in English, German, French, or
Italian. If the Claimant complies with such directions within
the applicable time-limit, the Notice of Arbitration shall be
deemed to have been validly filed on the date on which the ini
tial version was received by the Secretariat.
6. The Secretariat shall provide, without delay, a copy of the
Notice of Arbitration together with any exhibits to the Respon
dent.
7. Within thirty days from the date of receipt of the Notice of
Arbitration, the Respondent shall submit to the Secretariat an
Answer to the Notice of Arbitration. The Answer to the Notice
of Arbitration shall be submitted in as many copies as there are
other parties, together with an additional copy for each arbitrator and one copy for the Secretariat, and shall, to the extent
possible, include the following:
(a) The name, address, telephone and fax numbers, and e-mail
address of the Respondent and of its representative(s);
(b) Any plea that an arbitral tribunal constituted under these
Rules lacks jurisdiction;
(c) The Respondent’s comments on the particulars set forth in
the Notice of Arbitration referred to in Article 3(3)(e);
(d) The Respondent’s answer to the relief or remedy sought in
the Notice of Arbitration referred to in Article 3(3)(f);
(e) The Respondent’s proposal as to the number of arbitrators
(i.e. one or three), the language, and the seat of the arbi
tration referred to in Article 3(3)(g);
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(f) The Respondent’s designation of one or more arbitrators if
the parties’ agreement so requires.
8. The Answer to the Notice of Arbitration may also include:
(a) The Respondent’s proposal for the appointment of a sole
arbitrator referred to in Article 7;
(b) The Statement of Defence referred to in Article 19.
9. Articles 3(5) and (6) are applicable to the Answer to the
Notice of Arbitration.
10. Any counterclaim or set-off defence shall in principle be raised
with the Answer to the Notice of Arbitration. Article 3(3) is
applicable to the counterclaim or set-off defence.
11. If no counterclaim or set-off defence is raised with the A nswer
to the Notice of Arbitration, or if there is no indication of the
amount of the counterclaim or set-off defence, the Court may
rely exclusively on the Notice of Arbitration in order to deter
mine the possible application of Article 42(2) (Expedited Procedure).
12. If the Respondent does not submit an Answer to the Notice of
Arbitration, or if the Respondent raises an objection to the arbitration being administered under these Rules, the Court shall
administer the case, unless there is manifestly no agreement to
arbitrate referring to these Rules.
CONSOLIDATION AND JOINDER
Article 4
1. Where a Notice of Arbitration is submitted between parties
already involved in other arbitral proceedings pending under
these Rules, the Court may decide, after consulting with the
parties and any confirmed arbitrator in all proceedings, that the
new case shall be consolidated with the pending arbitral proceedings. The Court may proceed in the same way where a
Notice of Arbitration is submitted between parties that are not
identical to the parties in the pending arbitral proceedings.
When rendering its decision, the Court shall take into account
all relevant circumstances, including the links between the
cases and the progress already made in the pending arbitral
proceedings. Where the Court decides to consolidate the new
case with the pending arbitral proceedings, the parties to all
proceedings shall be deemed to have waived their right to
designate an arbitrator, and the Court may revoke the appointment and confirmation of arbitrators and apply the provisions
of Section II (Composition of the Arbitral Tribunal).
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2. Where one or more third persons request to participate in arbitral proceedings already pending under these Rules or where
a party to pending arbitral proceedings under these Rules
requests that one or more third persons participate in the
arbitration, the arbitral tribunal shall decide on such request,
after consulting with all of the parties, including the person or
persons to be joined, taking into account all relevant circum
stances.

Section II. Composition of the Arbitral Tribunal
CONFIRMATION OF ARBITRATORS
Article 5
1. All designations of an arbitrator made by the parties or the
arbitrators are subject to confirmation by the Court, upon
which the appointments shall become effective. The Court has
no obligation to give reasons when it does not confirm an arbi
trator.
2. Where a designation is not confirmed, the Court may either:
(a) invite the party or parties concerned, or, as the case may
be, the arbitrators, to make a new designation within a reasonable time-limit; or
(b) in exceptional circumstances, proceed directly with the
appointment.
3. In the event of any failure in the constitution of the arbitral
t ribunal under these Rules, the Court shall have all powers to
address such failure and may, in particular, revoke any appoint
ment made, appoint or reappoint any of the arbitrators and
designate one of them as the presiding arbitrator.
4. If, before the arbitral tribunal is constituted, the parties agree
on a settlement of the dispute, or the continuation of the arbitral proceedings becomes unnecessary or impossible for other
reasons, the Secretariat shall give advance notice to the parties
that the Court may terminate the proceedings. Any party may
request that the Court proceed with the constitution of the arbitral tribunal in accordance with these Rules in order that the
arbitral tribunal determine and apportion the costs not agreed
upon by the parties.
5. Once the Registration Fee and any Provisional Deposit have
been paid in accordance with Appendix B (Schedule of Costs)
and all arbitrators have been confirmed, the Secretariat shall
transmit the file to the arbitral tribunal without delay.
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NUMBER OF ARBITRATORS
Article 6
1. If the parties have not agreed upon the number of arbitrators,
the Court shall decide whether the case shall be referred to a
sole arbitrator or to a three-member arbitral tribunal, taking
into account all relevant circumstances.
2. As a rule, the Court shall refer the case to a sole arbitrator,
unless the complexity of the subject matter and/or the amount
in dispute justify that the case be referred to a three-member
arbitral tribunal.
3. If the arbitration agreement provides for an arbitral tribunal
composed of more than one arbitrator, and this appears in
appropriate in view of the amount in dispute or of other
circumstances, the Court shall invite the parties to agree to
refer the case to a sole arbitrator.
4. Where the amount in dispute does not exceed CHF 1,000,000
(one million Swiss francs), Article 42(2) (Expedited Procedure) shall apply.
APPOINTMENT OF A SOLE ARBITRATOR
Article 7
1. Where the parties have agreed that the dispute shall be referred
to a sole arbitrator, they shall jointly designate the sole arbitrator within thirty days from the date on which the Notice of
Arbitration was received by the Respondent(s), unless the parties’ agreement provides otherwise.
2. Where the parties have not agreed upon the number of arbitra
tors, they shall jointly designate the sole arbitrator within thir
ty days from the date of receipt of the Court’s decision that the
dispute shall be referred to a sole arbitrator.
3. If the parties fail to designate the sole arbitrator within the appli
cable time-limit, the Court shall proceed with the appointment.
APPOINTMENT OF ARBITRATORS IN
BI-PARTY OR MULTI-PARTY PROCEEDINGS
Article 8
1. Where a dispute between two parties is referred to a threemember arbitral tribunal, each party shall designate one arbitrator, unless the parties have agreed otherwise.
2. If a party fails to designate an arbitrator within the time-limit
set by the Court or resulting from the arbitration agreement,
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the Court shall appoint the arbitrator. Unless the parties’
agreement provides otherwise, the two arbitrators so appointed shall designate, within thirty days from the confirmation of
the second arbitrator, a third arbitrator who shall act as the pre
siding arbitrator of the arbitral tribunal. Failing such designation, the Court shall appoint the presiding arbitrator.
3. In multi-party proceedings, the arbitral tribunal shall be constituted in accordance with the parties’ agreement.
4. If the parties have not agreed upon a procedure for the constitution of the arbitral tribunal in multi-party proceedings, the
Court shall set an initial thirty-day time-limit for the Claimant
or group of Claimants to designate an arbitrator, and set a subsequent thirty-day time-limit for the Respondent or group of
Respondents to designate an arbitrator. If the party or group(s)
of parties have each designated an arbitrator, Article 8(2) shall
apply to the designation of the presiding arbitrator.
5. Where a party or group of parties fails to designate an arbitrator in multi-party proceedings, the Court may appoint all of the
arbitrators, and shall specify the presiding arbitrator.
INDEPENDENCE AND CHALLENGE OF ARBITRATORS
Article 9
1. Any arbitrator conducting an arbitration under these Rules
shall be and shall remain at all times impartial and inde
pendent of the parties.
2. Prospective arbitrators shall disclose to those who approach
them in connection with a possible appointment any circum
stances likely to give rise to justifiable doubts as to their
impartiality or independence. An arbitrator, once designated
or appointed, shall disclose such circumstances to the parties,
unless they have already been so informed.
Article 10
1. Any arbitrator may be challenged if circumstances exist that
give rise to justifiable doubts as to the arbitrator’s impartiality
or independence.
2. A party may challenge the arbitrator designated by it only for
reasons of which it becomes aware after the appointment has
been made.
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Article 11
1. A party intending to challenge an arbitrator shall send a notice
of challenge to the Secretariat within 15 days after the circumstances giving rise to the challenge became known to that
party.
2. If, within 15 days from the date of the notice of challenge, all
of the parties do not agree to the challenge, or the challenged
arbitrator does not withdraw, the Court shall decide on the
challenge.
3. The decision of the Court is final and the Court has no obligation to give reasons.
REMOVAL OF AN ARBITRATOR
Article 12
1. If an arbitrator fails to perform his or her functions despite a
written warning from the other arbitrators or from the Court,
the Court may revoke the appointment of that arbitrator.
2. The arbitrator shall first have an opportunity to present his or
her position to the Court. The decision of the Court is final and
the Court has no obligation to give reasons.
REPLACEMENT OF AN ARBITRATOR
Article 13
1. Subject to Article 13(2), in all instances in which an arbitrator
has to be replaced, a replacement arbitrator shall be desig
nated or appointed pursuant to the procedure provided for
in Articles 7 and 8 within the time-limit set by the Court.
Such procedure shall apply even if a party or the arbitrators
had failed to make the required designation during the initial
appointment process.
2. In exceptional circumstances, the Court may, after consulting
with the parties and any remaining arbitrators:
(a) directly appoint the replacement arbitrator; or
(b) after the closure of the proceedings, authorise the remaining arbitrator(s) to proceed with the arbitration and make
any decision or award.
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Article 14
If an arbitrator is replaced, the proceedings shall, as a rule, resume
at the stage reached when the arbitrator who was replaced ceased
to perform his or her functions, unless the arbitral tribunal decides
otherwise.

Section III. Arbitral Proceedings
GENERAL PROVISIONS
Article 15
1. Subject to these Rules, the arbitral tribunal may conduct the
arbitration in such manner as it considers appropriate, provided
that it ensures equal treatment of the parties and their right to
be heard.
2. At any stage of the proceedings, the arbitral tribunal may hold
hearings for the presentation of evidence by witnesses, including expert witnesses, or for oral argument. After consulting with
the parties, the arbitral tribunal may also decide to conduct the
proceedings on the basis of documents and other materials.
3. At an early stage of the arbitral proceedings, and in consultation with the parties, the arbitral tribunal shall prepare a provi
sional timetable for the arbitral proceedings, which shall be
provided to the parties and, for information, to the Secretariat.
4. All documents or information provided to the arbitral tribunal
by one party shall at the same time be communicated by that
party to the other parties.
5. The arbitral tribunal may, after consulting with the parties,
appoint a secretary. Articles 9 to 11 shall apply to the secretary.
6. The parties may be represented or assisted by persons of their
choice.
7. All participants in the arbitral proceedings shall act in good
faith, and make every effort to contribute to the efficient conduct of the proceedings and to avoid unnecessary costs and
delays. The parties undertake to comply with any award or
order made by the arbitral tribunal or emergency arbitrator
without delay.
8. With the agreement of each of the parties, the arbitral tribunal
may take steps to facilitate the settlement of the dispute before
it. Any such agreement by a party shall constitute a waiver of
its right to challenge an arbitrator’s impartiality based on the
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arbitrator’s participation and knowledge acquired in taking the
agreed steps.
SEAT OF THE ARBITRATION
Article 16
1. If the parties have not determined the seat of the arbitration, or
if the designation of the seat is unclear or incomplete, the
Court shall determine the seat of the arbitration, taking into
account all relevant circumstances, or shall request the arbitral
tribunal to determine it.
2. Without prejudice to the determination of the seat of the arbitration, the arbitral tribunal may decide where the proceedings
shall be conducted. In particular, it may hear witnesses and hold
meetings for consultation among its members at any place it
deems appropriate, having regard to the circumstances of the
arbitration.
3. The arbitral tribunal may meet at any place it deems appro
priate for the inspection of goods, other property, or documents. The parties shall be given sufficient notice to enable
them to be present at such an inspection.
4. The award shall be deemed to be made at the seat of the arbi
tration.
LANGUAGE
Article 17
1. Subject to an agreement of the parties, the arbitral tribunal
shall, promptly after its appointment, determine the language or
languages to be used in the proceedings. This determination
shall apply to the Statement of Claim, the Statement of D
 efence,
any further written statements, and to any oral hearings.
2. The arbitral tribunal may order that any documents annexed to
the Statement of Claim or Statement of Defence, and any supplementary documents or exhibits submitted in the course of
the proceedings in a language other than the language or languages agreed upon by the parties or determined by the arbitral tribunal shall be accompanied by a translation into such
language or languages.
STATEMENT OF CLAIM
Article 18
1. Within a period of time to be determined by the arbitral tribu
nal, and unless the Statement of Claim was contained in the
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Notice of Arbitration, the Claimant shall communicate its
Statement of Claim in writing to the Respondent and to each
of the arbitrators. A copy of the contract, and, if it is not contained in the contract, of the arbitration agreement, shall be
annexed to the Statement of Claim.
2. The Statement of Claim shall include the following particulars:
(a) The names and addresses of the parties;
(b) A statement of the facts supporting the claim;
(c) The points at issue;
(d) The relief or remedy sought.
3. As a rule, the Claimant shall annex to its Statement of Claim
all documents and other evidence on which it relies.
STATEMENT OF DEFENCE
Article 19
1. Within a period of time to be determined by the arbitral tribu
nal, and unless the Statement of Defence was contained in the
Answer to the Notice of Arbitration, the Respondent shall
communicate its Statement of Defence in writing to the
Claimant and to each of the arbitrators.
2. The Statement of Defence shall reply to the particulars of the
Statement of Claim set out in Articles 18(2)(b) to (d). If the
Respondent raises an objection to the jurisdiction or to the
proper constitution of the arbitral tribunal, the Statement of
Defence shall contain the factual and legal basis of such objection. As a rule, the Respondent shall annex to its Statement of
Defence all documents and other evidence on which it relies.
3. Articles 18(2)(b) to (d) shall apply to a counterclaim and a
claim relied on for the purpose of a set-off.
AMENDMENTS TO THE CLAIM OR DEFENCE
Article 20
1. During the course of the arbitral proceedings, a party may
amend or supplement its claim or defence, unless the arbitral
tribunal considers it inappropriate to allow such amendment
having regard to the delay in making it, the prejudice to the
other parties, or any other circumstances. However, a claim
may not be amended in such a manner that the amended claim
falls outside the scope of the arbitration clause or separate
arbitration agreement.
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2. The arbitral tribunal may adjust the costs of the arbitration if
a party amends or supplements its claims, counterclaims, or
defences.
OBJECTIONS TO THE JURISDICTION OF
THE ARBITRAL TRIBUNAL
Article 21
1. The arbitral tribunal shall have the power to rule on any objections to its jurisdiction, including any objection with respect
to the existence or validity of the arbitration clause or of the
separate arbitration agreement.
2. The arbitral tribunal shall have the power to determine the
existence or the validity of the contract of which an arbitration
clause forms part. For the purposes of Article 21, an arbitration clause which forms part of a contract and which provides
for arbitration under these Rules shall be treated as an agreement independent of the other terms of the contract. A decision by the arbitral tribunal that the contract is null and void
shall not entail ipso jure the invalidity of the arbitration clause.
3. As a rule, any objection to the jurisdiction of the arbitral tri
bunal shall be raised in the Answer to the Notice of Arbitration, and in no event later than in the Statement of Defence
referred to in Article 19, or, with respect to a counterclaim, in
the reply to the counterclaim.
4. In general, the arbitral tribunal should rule on any objection to
its jurisdiction as a preliminary question. However, the arbitral
tribunal may proceed with the arbitration and rule on such an
objection in an award on the merits.
5. The arbitral tribunal shall have jurisdiction to hear a set-off
defence even if the relationship out of which the defence is
said to arise is not within the scope of the arbitration clause,
or falls within the scope of another arbitration agreement or
forum-selection clause.
FURTHER WRITTEN STATEMENTS
Article 22
The arbitral tribunal shall decide which further written statements,
in addition to the Statement of Claim and the Statement of Defence,
shall be required from the parties or may be presented by them and
shall set the periods of time for communicating such statements.
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PERIODS OF TIME
Article 23
The periods of time set by the arbitral tribunal for the communi
cation of written statements (including the Statement of Claim and
Statement of Defence) should not exceed forty-five days. How
ever, the arbitral tribunal may extend the time-limits if it considers
that an extension is justified.
EVIDENCE AND HEARINGS
Article 24
1. Each party shall have the burden of proving the facts relied on
to support its claim or defence.
2. The arbitral tribunal shall determine the admissibility, rele
vance, materiality, and weight of the evidence.
3. At any time during the arbitral proceedings, the arbitral tribu
nal may require the parties to produce documents, exhibits, or
other evidence within a period of time determined by the arbi
tral tribunal.
Article 25
1. The arbitral tribunal shall give the parties adequate advance
notice of the date, time, and place of any oral hearing.
2. Any person may be a witness or an expert witness in the arbitration. It is not improper for a party, its officers, employees,
legal advisors, or counsel to interview witnesses, potential witnesses, or expert witnesses.
3. Prior to a hearing and within a period of time determined by
the arbitral tribunal, the evidence of witnesses and expert witnesses may be presented in the form of written statements or
reports signed by them.
4. At the hearing, witnesses and expert witnesses may be heard
and examined in the manner set by the arbitral tribunal. The
arbitral tribunal may direct that witnesses or expert witnesses
be examined through means that do not require their physical
presence at the hearing (including by videoconference).
5. Arrangements shall be made for the translation of oral statements made at a hearing and for a record of the hearing to be
provided if this is deemed necessary by the arbitral tribunal
having regard to the circumstances of the case, or if the parties
so agree.
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6. Hearings shall be held in camera unless the parties agree
otherwise. The arbitral tribunal may order witnesses or expert
witnesses to retire during the testimony of other witnesses or
expert witnesses.
INTERIM MEASURES OF PROTECTION
Article 26
1. At the request of a party, the arbitral tribunal may grant any
interim measures it deems necessary or appropriate. Upon the
application of any party or, in exceptional circumstances and
with prior notice to the parties, on its own initiative, the arbitral tribunal may also modify, suspend or terminate any inter
im measures granted.
2. Interim measures may be granted in the form of an interim
award. The arbitral tribunal shall be entitled to order the pro
vision of appropriate security.
3. In exceptional circumstances, the arbitral tribunal may rule on
a request for interim measures by way of a preliminary order
before the request has been communicated to any other party,
provided that such communication is made at the latest together with the preliminary order and that the other parties are
immediately granted an opportunity to be heard.
4. The arbitral tribunal may rule on claims for compensation for
any damage caused by an unjustified interim measure or preliminary order.
5. By submitting their dispute to arbitration under these Rules,
the parties do not waive any right that they may have under the
applicable laws to submit a request for interim measures to a
judicial authority. A request for interim measures addressed
by any party to a judicial authority shall not be deemed to be
incompatible with the agreement to arbitrate, or to constitute a
waiver of that agreement.
6. The arbitral tribunal shall have discretion to apportion the
costs relating to a request for interim measures in an interim
award or in the final award.
TRIBUNAL-APPOINTED EXPERTS
Article 27
1. The arbitral tribunal, after consulting with the parties, may
appoint one or more experts to report to it, in writing, on specific issues to be determined by the arbitral tribunal. A copy
of the expert’s terms of reference, established by the arbitral
tribunal, shall be communicated to the parties.
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2. The parties shall give the expert any relevant information or
produce for the expert’s inspection any relevant documents or
goods that the expert may require of them. Any dispute between
a party and the expert as to the relevance of the required in
formation, documents or goods shall be referred to the arbitral
tribunal.
3. Upon receipt of the expert’s report, the arbitral tribunal shall
communicate a copy of the report to the parties, which shall be
given the opportunity to express, in writing, their opinion on
the report. A party shall be entitled to examine any document
on which the expert has relied in the report.
4. At the request of any party, the expert, after delivery of the
report, may be heard at a hearing during which the parties shall
have the opportunity to be present and to examine the expert.
At this hearing, any party may present expert witnesses in
order to testify on the points at issue. Article 25 shall be appli
cable to such proceedings.
5. Articles 9 to 11 shall apply to any expert appointed by the arbi
tral tribunal.
DEFAULT
Article 28
1. If, within the period of time set by the arbitral tribunal, the
Claimant has failed to communicate its claim without showing
sufficient cause for such failure, the arbitral tribunal shall
issue an order for the termination of the arbitral proceedings.
If, within the period of time set by the arbitral tribunal, the
Respondent has failed to communicate its Statement of Defence
without showing sufficient cause for such failure, the arbitral
tribunal shall order that the proceedings continue.
2. If one of the parties, duly notified under these Rules, fails to
appear at a hearing, without showing sufficient cause for such
failure, the arbitral tribunal may proceed with the arbitration.
3. If one of the parties, duly invited to produce documentary or
other evidence, fails to do so within the period of time deter
mined by the arbitral tribunal, without showing sufficient
cause for such failure, the arbitral tribunal may make the
award on the evidence before it.
CLOSURE OF PROCEEDINGS
Article 29
1. When it is satisfied that the parties have had a reasonable
opportunity to present their respective cases on matters to be
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decided in an award, the arbitral tribunal may declare the proceedings closed with regard to such matters.
2. The arbitral tribunal may, if it considers it necessary owing
to exceptional circumstances, decide, on its own initiative or
upon the application of a party, to reopen the proceedings on
the matters with regard to which the proceedings were closed
pursuant to Article 29(1) at any time before the award on such
matters is made.
WAIVER OF RULES
Article 30
If a party knows that any provision of, or requirement under, these
Rules or any other applicable procedural rule has not been complied with and yet proceeds with the arbitration without promptly
stating its objection to such non-compliance, it shall be deemed to
have waived its right to raise an objection.

Section IV. The Award
DECISIONS
Article 31
1. If the arbitral tribunal is composed of more than one arbitrator,
any award or other decision of the arbitral tribunal shall be
made by a majority of the arbitrators. If there is no majority,
the award shall be made by the presiding arbitrator alone.
2. If authorized by the arbitral tribunal, the presiding arbitrator
may decide on questions of procedure, subject to revision by
the arbitral tribunal.
FORM AND EFFECT OF THE AWARD
Article 32
1. In addition to making a final award, the arbitral tribunal may
make interim, interlocutory, or partial awards. If appropriate,
the arbitral tribunal may also award costs in awards that are
not final.
2. The award shall be made in writing and shall be final and binding on the parties.
3. The arbitral tribunal shall state the reasons upon which the
award is based, unless the parties have agreed that no reasons
are to be given.
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4. An award shall be signed by the arbitrators and it shall
specify the seat of the arbitration and the date on which
the award was made. Where the arbitral tribunal is composed
of more than one arbitrator and any of them fails to sign,
the award shall state the reason for the absence of the signature.
5. The publication of the award is governed by Article 44.
6. Originals of the award signed by the arbitrators shall be communicated by the arbitral tribunal to the parties and to the
Secretariat. The Secretariat shall retain a copy of the award.
APPLICABLE LAW, AMIABLE COMPOSITEUR
Article 33
1. The arbitral tribunal shall decide the case in accordance with
the rules of law agreed upon by the parties or, in the absence
of a choice of law, by applying the rules of law with which the
dispute has the closest connection.
2. The arbitral tribunal shall decide as amiable compositeur or ex
aequo et bono only if the parties have expressly authorised the
arbitral tribunal to do so.
3. In all cases, the arbitral tribunal shall decide in accordance
with the terms of the contract and shall take into account the
trade usages applicable to the transaction.
SETTLEMENT OR OTHER GROUNDS FOR TERMINATION
Article 34
1. If, before the award is made, the parties agree on a settlement
of the dispute, the arbitral tribunal shall either issue an order
for the termination of the arbitral proceedings or, if requested
by the parties and accepted by the arbitral tribunal, record the
settlement in the form of an arbitral award on agreed terms.
The arbitral tribunal is not obliged to give reasons for such an
award.
2. If, before the award is made, the continuation of the arbitral
proceedings becomes unnecessary or impossible for any reason not mentioned in Article 34(1), the arbitral tribunal shall
give advance notice to the parties that it may issue an order for
the termination of the proceedings. The arbitral tribunal shall
have the power to issue such an order, unless a party raises
justifiable grounds for objection.
3. Copies of the order for termination of the arbitral p roceedings
or of the arbitral award on agreed terms, signed by the arbitra-
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tors, shall be communicated by the arbitral tribunal to the parties and to the Secretariat. Where an arbitral award on agreed
terms is made, Articles 32(2) and (4) to (6) shall apply.
INTERPRETATION OF THE AWARD
Article 35
1. Within thirty days after the receipt of the award, a party, with
notice to the Secretariat and to the other parties, may request
that the arbitral tribunal give an interpretation of the award.
The arbitral tribunal may set a time-limit, as a rule not exceeding thirty days, for the other parties to comment on the request.
2. The interpretation shall be given in writing within forty-five
days after the receipt of the request. The Court may extend this
time limit. The interpretation shall form part of the award and
Articles 32(2) to (6) shall apply.
CORRECTION OF THE AWARD
Article 36
1. Within thirty days after the receipt of the award, a party, with
notice to the Secretariat and to the other parties, may request
the arbitral tribunal to correct in the award any errors in computation, any clerical or typographical errors, or any errors of
similar nature. The arbitral tribunal may set a time-limit, as a
rule not exceeding thirty days, for the other parties to comment
on the request.
2. The arbitral tribunal may within thirty days after the commu
nication of the award make such corrections on its own initiative.
3. Such corrections shall be in writing, and Articles 32(2) to (6)
shall apply.
ADDITIONAL AWARD
Article 37
1. Within thirty days after the receipt of the award, a party, with
notice to the Secretariat and the other parties, may request the
arbitral tribunal to make an additional award as to claims presented in the arbitral proceedings but omitted from the award.
The arbitral tribunal may set a time-limit, as a rule not exceeding thirty days, for the other parties to comment on the request.
2. If the arbitral tribunal considers the request for an additional
award to be justified and considers that the omission can be
rectified without any further hearings or evidence, it shall
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complete its award within sixty days after the receipt of the
request. The Court may extend this time-limit.
3. Articles 32(2) to (6) shall apply to any additional award.
COSTS
Article 38
The award shall contain a determination of the costs of the arbi
tration. The term “costs” includes only:
(a) The fees of the arbitral tribunal, to be stated separately as to
each arbitrator and any secretary, and to be determined by the
arbitral tribunal itself in accordance with Articles 39 and 40(3)
to (5);
(b) The travel and other expenses incurred by the arbitral tribunal
and any secretary;
(c) The costs of expert advice and of other assistance required by
the arbitral tribunal;
(d) The travel and other expenses of witnesses, to the extent such
expenses are approved by the arbitral tribunal;
(e) The costs for legal representation and assistance, if such costs
were claimed during the arbitral proceedings, and only to the
extent that the arbitral tribunal determines that the amount of
such costs is reasonable;
(f) The Registration Fee and the Administrative Costs in accor
dance with Appendix B (Schedule of Costs);
(g) The Registration Fee, the fees and expenses of any emergency
arbitrator, and the costs of expert advice and of other assistance required by such emergency arbitrator, determined in
accordance with Article 43(9).
Article 39
1. The fees and expenses of the arbitral tribunal shall be reasonable in amount, taking into account the amount in dispute, the
complexity of the subject-matter of the arbitration, the time
spent and any other relevant circumstances of the case, includ
ing the discontinuation of the arbitral proceedings in case
of settlement. In the event of a discontinuation of the arbitral
proceedings, the fees of the arbitral tribunal may be less than
the minimum amount resulting from Appendix B (Schedule of
Costs).
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2. The fees and expenses of the arbitral tribunal shall be determined in accordance with Appendix B (Schedule of Costs).
3. The arbitral tribunal shall decide on the allocation of its fees
among its members. As a rule, the presiding arbitrator shall
receive between 40% and 50% and each co-arbitrator between
25% and 30% of the total fees, in view of the time and efforts
spent by each arbitrator.
Article 40
1. Except as provided in Article 40(2), the costs of the arbitration
shall in principle be borne by the unsuccessful party. How
ever, the arbitral tribunal may apportion any of the costs of the
arbitration among the parties if it determines that such apportionment is reasonable, taking into account the circumstances
of the case.
2. With respect to the costs of legal representation and assistance
referred to in Article 38(e), the arbitral tribunal, taking into
account the circumstances of the case, shall be free to determine which party shall bear such costs or may apportion such
costs among the parties if it determines that an apportionment
is reasonable.
3. If the arbitral tribunal issues an order for the termination of
the arbitral proceedings or makes an award on agreed terms,
it shall determine the costs of the arbitration referred to in
Articles 38 and 39 in the order or award.
4. Before rendering an award, termination order, or decision on a
request under Articles 35 to 37, the arbitral tribunal shall submit to the Secretariat a draft thereof for approval or adjustment
by the Court of the determination on costs made pursuant to
Articles 38(a) to (c) and (f) and Article 39. Any such approval
or adjustment shall be binding upon the arbitral tribunal.
5. No additional costs may be charged by an arbitral tribunal
for interpretation, correction, or completion of its award under
Articles 35 to 37, unless they are justified by the circumstances.
DEPOSIT OF COSTS
Article 41
1. The arbitral tribunal, once constituted, and after consulting
with the Court, shall request each party to deposit an equal
amount as an advance for the costs referred to in Articles 38(a)
to (c) and the Administrative Costs referred to in Article 38(f).
Any Provisional Deposit paid by a party in accordance with
Appendix B (Schedule of Costs) shall be considered as a
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p artial payment of its deposit. The arbitral tribunal shall provide a copy of such request to the Secretariat.
2. Where a Respondent submits a counterclaim, or it otherwise
appears appropriate in the circumstances, the arbitral tribunal
may in its discretion establish separate deposits.
3. During the course of the arbitral proceedings, the arbitral tribunal may, after consulting with the Court, request supplementary deposits from the parties. The arbitral tribunal shall
provide a copy of any such request to the Secretariat.
4. If the required deposits are not paid in full within fifteen days
after the receipt of the request, the arbitral tribunal shall notify
the parties in order that one or more of them may make the
required payment. If such payment is not made, the arbitral
tribunal may order the suspension or termination of the arbitral
proceedings.
5. In its final award, the arbitral tribunal shall issue to the parties
a statement of account of the deposits received. Any unused
amount shall be returned to the parties.

Section V. Other Provisions
EXPEDITED PROCEDURE
Article 42
1. If the parties so agree, or if Article 42(2) is applicable, the
arbitral proceedings shall be conducted in accordance with
an Expedited Procedure based upon the foregoing provisions
of these Rules, subject to the following changes:
(a) The file shall be transmitted to the arbitral tribunal only
upon payment of the Provisional Deposit as required by
Section 1.4 of Appendix B (Schedule of Costs);
(b) After the submission of the Answer to the Notice of Arbi
tration, the parties shall, as a rule, be entitled to submit only
a Statement of Claim, a Statement of Defence (and counterclaim) and, where applicable, a Statement of Defence in
reply to the counterclaim;
(c) Unless the parties agree that the dispute shall be decided
on the basis of documentary evidence only, the arbitral
tribunal shall hold a single hearing for the examination of
the witnesses and expert witnesses, as well as for oral
argument;
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(d) The award shall be made within six months from the date
on which the Secretariat transmitted the file to the arbitral
tribunal. In exceptional circumstances, the Court may
extend this time-limit;
(e) The arbitral tribunal shall state the reasons upon which the
award is based in summary form, unless the parties have
agreed that no reasons are to be given.
2. The following provisions shall apply to all cases in which the
amount in dispute, representing the aggregate of the claim and
the counterclaim (or any set-off defence), does not exceed
CHF 1,000,000 (one million Swiss francs), unless the Court
decides otherwise, taking into account all relevant circumstances:
(a) The arbitral proceedings shall be conducted in accordance
with the Expedited Procedure set forth in Article 42(1);
(b) The case shall be referred to a sole arbitrator, unless
the arbitration agreement provides for more than one
arbitrator;
(c) If the arbitration agreement provides for an arbitral tribu
nal composed of more than one arbitrator, the Secretariat
shall invite the parties to agree to refer the case to a sole
arbitrator. If the parties do not agree to refer the case
to a sole arbitrator, the fees of the arbitrators shall be
determined in accordance with Appendix B (Schedule of
Costs), but shall in no event be less than the fees resulting
from the hourly rate set out in Section 2.8 of Appendix B.
EMERGENCY RELIEF
Article 43
1. Unless the parties have agreed otherwise, a party requiring
urgent interim measures pursuant to Article 26 before the arbi
tral tribunal is constituted may submit to the Secretariat an
application for emergency relief proceedings (hereinafter the
“Application”). In addition to the particulars set out in Articles
3(3)(b) to (e), the Application shall include:
(a) A statement of the interim measure(s) sought and the
reasons therefor, in particular the reason for the purported
urgency;
(b) Comments on the language, the seat of arbitration, and the
applicable law;
(c) Confirmation of payment by check or transfer to the rele
vant account listed in Appendix A of the Registration Fee

30
and of the deposit for emergency relief proceedings as
required by Section 1.6 of Appendix B (Schedule of
Costs).
2. As soon as possible after receipt of the Application, the
Registration Fee, and the deposit for emergency relief proceedings, the Court shall appoint and transmit the file to a sole
emergency arbitrator, unless
(a) there is manifestly no agreement to arbitrate referring to
these Rules, or
(b) it appears more appropriate to proceed with the constitution of the arbitral tribunal and refer the Application to it.
3. If the Application is submitted before the Notice of Arbitration, the Court shall terminate the emergency relief proceedings if the Notice of Arbitration is not submitted within ten
days from the receipt of the Application. In exceptional circumstances, the Court may extend this time-limit.
4. Articles 9 to 12 shall apply to the emergency arbitrator, except
that the time-limits set out in Articles 11(1) and (2) are shortened to three days.
5. If the parties have not determined the seat of the arbitration, or
if the designation of the seat is unclear or incomplete, the seat
of the arbitration for the emergency relief proceedings shall
be determined by the Court without prejudice to the determination of the seat of the arbitration pursuant to Article 16(1).
6. The emergency arbitrator may conduct the emergency relief
proceedings in such a manner as the emergency arbitrator considers appropriate, taking into account the urgency inherent in
such proceedings and ensuring that each party has a reasonable opportunity to be heard on the Application.
7. The decision on the Application shall be made within fifteen
days from the date on which the Secretariat transmitted the file
to the emergency arbitrator. This period of time may be
extended by agreement of the parties or, in appropriate cir
cumstances, by the Court. The decision on the Application
may be made even if in the meantime the file has been transmitted to the arbitral tribunal.
8. A decision of the emergency arbitrator shall have the same
effects as a decision pursuant to Article 26. Any interim mea
sure granted by the emergency arbitrator may be modified,
suspended or terminated by the emergency arbitrator or, after
transmission of the file to it, by the arbitral tribunal.
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9. The decision on the Application shall include a determination
of costs as referred to in Article 38(g). Before rendering the
decision on the Application, the emergency arbitrator shall
submit to the Secretariat a draft thereof for approval or adjustment by the Court of the determination of costs. The costs
shall be payable out of the deposit for emergency relief proceedings. The determination of costs pursuant to Articles 38(d)
and (e) and the apportionment of all costs among the parties
shall be decided by the arbitral tribunal. If no arbitral tribunal
is constituted, the determination of costs pursuant to Articles
38(d) and (e) and the apportionment of all costs shall be decid
ed by the emergency arbitrator in a separate award.
10. Any measure granted by the emergency arbitrator ceases to be
binding on the parties either upon the termination of the emergency relief proceedings pursuant to Article 43(3), upon the
termination of the arbitral proceedings, or upon the rendering
of a final award, unless the arbitral tribunal expressly decides
otherwise in the final award.
11. The emergency arbitrator may not serve as arbitrator in any
arbitration relating to the dispute in respect of which the emergency arbitrator has acted, unless otherwise agreed by the parties.
CONFIDENTIALITY
Article 44
1. Unless the parties expressly agree in writing to the contrary,
the parties undertake to keep confidential all awards and
orders as well as all materials submitted by another party in
the framework of the arbitral proceedings not already in the
public domain, except and to the extent that a disclosure may
be required of a party by a legal duty, to protect or pursue a
legal right, or to enforce or challenge an award in legal proceedings before a judicial authority. This undertaking also
applies to the arbitrators, the tribunal-appointed experts, the
secretary of the arbitral tribunal, the members of the board of
directors of the Swiss Chambers’ Arbitration Institution, the
members of the Court and the Secretariat, and the staff of the
individual Chambers.
2. The deliberations of the arbitral tribunal are confidential.
3. An award or order may be published, whether in its entirety or
in the form of excerpts or a summary, only under the following conditions:
(a) A request for publication is addressed to the Secretariat;
(b) All references to the parties’ names are deleted; and
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(c) No party objects to such publication within the time-limit
fixed for that purpose by the Secretariat.
EXCLUSION OF LIABILITY
Article 45
1. Neither the members of the board of directors of the Swiss
Chambers’ Arbitration Institution, the members of the Court
and the Secretariat, the individual Chambers or their staff, the
arbitrators, the tribunal-appointed experts, nor the secretary of
the arbitral tribunal shall be liable for any act or omission in
connection with an arbitration conducted under these Rules,
except if the act or omission is shown to constitute intentional
wrongdoing or gross negligence.
2. After the award or termination order has been made and the
possibilities of correction, interpretation and additional awards
referred to in Articles 35 to 37 have lapsed or have been
exhausted, neither the members of the board of the Swiss
Chambers’ Arbitration Institution, the members of the Court
and the Secretariat, the individual Chambers or their staff,
the arbitrators, the tribunal-appointed experts, nor the secre
tary of the arbitral tribunal shall be under an obligation to
make statements to any person about any matter c oncerning
the arbitration. No party shall seek to make any of these
persons a witness in any legal or other proceedings arising out
of the arbitration.
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APPENDIX A:
Offices of the Secretariat of
the Arbitration Court
Swiss Chambers’ Arbitration Institution
Arbitration Court
Secretariat
c/o Basel Chamber of Commerce
Aeschenvorstadt 67
P.O. Box
CH-4010 Basel
Telephone: +41 61 270 60 50
Fax: +41 61 270 60 05
E-mail: basel@swissarbitration.org
Bank details: UBS AG, CH-4002 Basel
Account No: 292-10157720.0
Clearing No: 292
Swift code: UBSWCHZH80A
Iban: CH98 0029 2292 10157720 0
c/o Chamber of Commerce and Industry of Bern
Kramgasse 2
P.O. Box 5464
CH-3001 Bern
Telephone: +41 31 388 87 87
Fax: +41 31 388 87 88
E-mail: bern@swissarbitration.org
Bank details: Berner Kantonalbank AG
Account No: KK 16 166.151.0.44 HIV Kanton Bern
Clearing No: 790
Swift code: KBBECH22
Iban: CH35 0079 0016 1661 5104 4
c/o Geneva Chamber of Commerce, Industry and Services
4, Boulevard du Théâtre
P.O. Box 5039
CH-1211 Geneva 11
Telephone: +41 22 819 91 11
Fax: +41 22 819 91 36
E-mail: geneva@swissarbitration.org
Bank details: UBS SA, Rue du Rhône 8, 1204 Genève
Account No: 279-HU108533.1
Clearing No: 279
Swift code: UBSWCHZH80A
Iban: CH13 0027 9279 HU1085331
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c/o Neuchâtel Chamber of Commerce and Industry
4, rue de la Serre
P.O. Box 2012
CH-2001 Neuchâtel
Telephone: +41 32 727 24 27
Fax: +41 32 727 24 28
E-mail: neuchatel@swissarbitration.org
Bank details: Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Account No: C0029.20.09
Clearing No: 766
Swift code: BCNNCH22
Iban: CH69 0076 6000 C002 9200 9
c/o Chamber of Commerce and Industry of Ticino
Corso Elvezia 16
P.O. Box 5399
CH-6901 Lugano
Telephone: +41 91 911 51 11
Fax: +41 91 911 51 12
E-mail: lugano@swissarbitration.org
Bank details: Banca della Svizzera Italiana (BSI), Via Magatti 2,
CH-6901 Lugano
Account No: A201021A
Clearing No: 8465
Swift code: BSILCH22
Iban: CH64 0846 5000 0A20 1021 A
c/o Chamber of Commerce and Industry of Vaud
Avenue d’Ouchy 47
P.O. Box 315
CH-1001 Lausanne
Telephone: +41 21 613 35 31
Fax: +41 21 613 35 05
E-mail: lausanne@swissarbitration.org
Bank details: Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne
Account No: U5284.78.17
Clearing No: 767
Swift code: BCVLCH2LXXX
Iban: CH44 0076 7000 U528 4781 7
c/o Zurich Chamber of Commerce
Selnaustrasse 32
P.O. Box 3058
CH-8022 Zurich
Telephone: +41 44 217 40 50
Fax: +41 44 217 40 51
E-mail: zurich@swissarbitration.org
Bank details: Credit Suisse, CH-8070 Zurich
Account No: 497380-01
Clearing No: 4835
Swift code: CRESCHZZ80A
Iban: CH62 0483 5049 7380 0100 0

35

APPENDIX B:
Schedule of Costs (effective as of 1 June 2012)
(All amounts in this Appendix B are in Swiss francs, hereinafter
“CHF”)
1. Registration Fee and Deposits
1.1 When submitting a Notice of Arbitration, the Claimant
shall pay a non-refundable Registration Fee of
• CHF 4,500 for arbitrations where the amount in dispute
does not exceed CHF 2,000,000;
• CHF 6,000 for arbitrations where the amount in dispute
is between CHF 2,000,001 and CHF 10,000,000;
• CHF 8,000 for arbitrations where the amount in dispute
exceeds CHF 10,000,000.
1.2 If the amount in dispute is not quantified, the Claimant
shall pay a non-refundable Registration Fee of CHF 6,000.
1.3 The above provisions shall apply to any counterclaim.
1.4 Under the Expedited Procedure, upon receipt of the Notice
of Arbitration, the Court shall request the Claimant to pay
a Provisional Deposit of CHF 5,000.
1.5 If the Registration Fee or any Provisional Deposit is not
paid, the arbitration shall not proceed with respect to the
related claim(s) or counterclaim(s).
1.6 A party applying for Emergency Relief shall pay a nonrefundable Registration Fee of CHF 4,500 and a deposit as
an advance for the costs of the emergency relief proceedings of CHF 20,000 together with the Application. If the
Registration Fee and the deposit are not paid, the Court
shall not proceed with the emergency relief proceedings.
1.7 In case of a request for the correction or interpretation of
the award or for an additional award made pursuant to
Articles 35, 36 or 37, or where a judicial authority remits
an award to the arbitral tribunal, the arbitral tribunal may
request a supplementary deposit with prior approval of the
Court.
2. Fees and Administrative Costs
2.1 The fees referred to in Articles 38(a) and (g) shall cover
the activities of the arbitral tribunal and the emergency
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arbitrator, respectively, from the moment the file is transmitted until the final award, termination order, or decision
in emergency relief proceedings.
2.2 Where the amount in dispute exceeds the threshold specified in Section 6 of this Appendix B, Administrative Costs2
shall be payable to the Swiss Chambers’ Arbitration Institution, in addition to the Registration Fee.
2.3 As a rule, and except for emergency relief proceedings,
the fees of the arbitral tribunal and the Administrative
Costs shall be computed on the basis of the scale in Section 6 of this Appendix B, taking into account the criteria
of Article 39(1). The fees of the arbitral tribunal, the
deposits requested pursuant to Article 41, as well as the
Administrative Costs may exceed the amounts set out in
the scale only in exceptional circumstances and with prior
approval of the Court.
2.4 Claims and counterclaims are added for the determination
of the amount in dispute. The same rule applies to set-off
defences, unless the arbitral tribunal, after consulting with
the parties, concludes that such set-off defences will not
require significant additional work.
2.5 Interest claims shall not be taken into account for the
calculation of the amount in dispute. However, when the
interest claims exceed the amount claimed as principal,
the interest claims alone shall be taken into account for the
calculation of the amount in dispute.
2.6 Amounts in currencies other than the Swiss franc shall be
converted into Swiss francs at the rate of exchange applicable at the time the Notice of Arbitration is received by
the Secretariat or at the time any new claim, counterclaim,
set-off defence or amendment to a claim or defence is
filed.
2.7 If the amount in dispute is not quantified, the fees of the
arbitral tribunal and the Administrative Costs shall be
determined by the arbitral tribunal, taking into account all
relevant circumstances.
2.8 Where the parties do not agree to refer the case to a sole
arbitrator as provided for by Article 42(2) (Expedited Procedure), the fees of the arbitrators shall be determined in
2 This is a contribution, in the maximum amount of CHF 50,000, to the Administra
tive Costs of the Swiss Chambers’ Arbitration Institution, in addition to the Registra
tion Fee. In the event of a discontinuation of the arbitral proceedings (Article 39(1)),
the Swiss Chambers’ Arbitration Institution may, in its discretion, decide not to
charge all or part of the Administrative Costs.
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accordance with the scale in Section 6 of this Appendix B,
but shall not be less than the fees resulting from the appli
cation of an hourly rate of CHF 350 (three hundred fifty
Swiss francs) for the arbitrators.
2.9 The fees of the emergency arbitrator shall range from
CHF 2,000 to CHF 20,000. They may exceed CHF 20,000
only in exceptional circumstances and with the approval
of the Court.
3. Expenses
The expenses of the arbitral tribunal and the emergency arbitrator
shall cover their reasonable disbursements for the arbitration, such
as expenses for travel, accommodation, meals, and any other costs
related to the conduct of the proceedings. The Court shall issue
general guidelines for the accounting of such expenses3.
4. Administration of Deposits
4.1 The Secretariat or, if so requested by the Secretariat, the
arbitral tribunal, is to hold the deposits to be paid by the
parties in a separate bank account which is solely used for,
and clearly identified as relating to, the arbitral proceedings in question.
4.2 With the approval of the Court, part of the deposits may
from time to time be released to each member of the arbi
tral tribunal as an advance on costs, as the arbitration progresses.
5. Taxes and Charges Applicable to Fees
Amounts payable to the arbitral tribunal or emergency arbitrator
do not include any possible value added taxes (VAT) or other
taxes or charges that may be applicable to the fees of a member
of the arbitral tribunal or emergency arbitrator. Parties have a duty
to pay any such taxes or charges. The recovery of any such taxes
or charges is a matter solely between each member of the arbitral
tribunal, or the emergency arbitrator, on the one hand, and the
parties, on the other.

3

The guidelines are available at www.swissarbitration.org

–

4,000 + 0.2% of amount over 2,000,000

1,000,000

2,000,000

600,001 –

1,000,001 –

30,000 + 0.05% of amount over 20,000,000

50,000,000

20,000,001 –

45,000 + 0.01% of amount over 50,000,000

50,000

50,000

50,000,001 – 100,000,000

100,000,001 – 250,000,000

> 250,000,000

20,000 + 0.1% of amount over 10,000,000

10,000,000

20,000,000

2,000,001 –

10,000,001 –

–

–

600,000

300,001 –

–

300,000

Administrative costs

0–

Amount in dispute
(in Swiss francs)

6.1 Sole Arbitrator

6. Scale of Arbitrator’s Fee and Administrative Costs

180,400 + 0.01% of amount over 250,000,000

150,400 + 0.02% of amount over 100,000,000

120,400 + 0.06% of amount over 50,000,000

90,400 + 0.1% of amount over 20,000,000

60,400 + 0.3% of amount over 10,000,000

30,000 + 0.38% of amount over 2,000,000

24,000 + 0.6% of amount over 1,000,000

18,000 + 1.5% of amount over 600,000

12,000 + 2% of amount over 300,000

4% of amount

Minimum

600,000 + 0.06% of amount over 250,000,000

450,000 + 0.1% of amount over 100,000,000

360,000 + 0.18% of amount over 50,000,000

300,000 + 0.2% of amount over 20,000,000

240,000 + 0.6% of amount over 10,000,000

120,000 + 1.5% of amount over 2,000,000

84,000 + 3.6% of amount over 1,000,000

60,000 + 6% of amount over 600,000

36,000 + 8% of amount over 300,000

12% of amount

Maximum

Sole Arbitrator
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50,000

> 250,000,000

451,000 + 0.025% of amount over 250,000,000

376,000 + 0.05% of amount over 100,000,000

Maximum

1,500,000 + 0.15% of amount over 250,000,000

1,125,000 + 0.25% of amount over 100,000,000

900,000 + 0.45% of amount over 50,000,000

750,000 + 0.5% of amount over 20,000,000

600,000 + 1.5% of amount over 10,000,000

300,000 + 3.75% of amount over 2,000,000

210,000 + 9% of amount over 1,000,000

150,000 + 15% of amount over 600,000

90,000 + 20% of amount over 300,000

30% of amount

4

The fees of an arbitral tribunal consisting of more than one arbitrator represent those of a sole arbitrator plus 75 % for each additional arbitrator, i.e. 250% of the fees of
a sole arbitrator for a three-member tribunal.

50,000

100,000,001 – 250,000,000

301,000 + 0.15% of amount over 50,000,000

226,000 + 0.25% of amount over 20,000,000

30,000 + 0.05% of amount over 20,000,000

45,000 + 0.01% of amount over 50,000,000

50,000,000

151,000 + 0.75% of amount over 10,000,000

75,000 + 0.95% of amount over 2,000,000

60,000 + 1.5% of amount over 1,000,000

45,000 + 3.75% of amount over 600,000

30,000 + 5% of amount over 300,000

10% of amount

Minimum

Three-member arbitral tribunal

20,000 + 0.1% of amount over 10,000,000

50,000,001 – 100,000,000

20,000,001 –

4,000 + 0.2% of amount over 2,000,000

10,000,000

20,000,000

2,000,001 –

10,000,001 –

–

2,000,000

1,000,001 –

–

–

600,000

1,000,000

300,001 –

–

300,000

Administrative costs

600,001 –

0–

Amount in dispute
(in Swiss francs)

6.2 Three Arbitrators4
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Ελβετικοί Κανόνες Διεθνούς
Διαιτησίας (Ελβετικοί Κανόνες)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Όλες οι διαφορές, αντιπαραθέσεις ή όλα τα Αγωγικά Αιτήματα
που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση ή σε σχέση με αυτή,
συμπεριλαμβανομένων της ισχύος, ακυρότητας, παράβασης ή
καταγγελίας της σύμβασης, θα επιλύονται με διαιτησία βάσει των
Ελβετικών Κανόνων Διεθνούς Διαιτησίας του Διαιτητικού Οργανισμού Ελβετικών Επιμελητηρίων οι οποίοι είναι σε ισχύ την
ημερομηνία κατά την οποία υπεβλήθη η Αίτηση για Προσφυγή
στη Διαιτησία σύμφωνα με τους παρόντες Κανόνες.
Ο αριθμός των διαιτητών θα είναι … («ένας», «τρεις», «ένας ή τρεις»)·
Ο τόπος διαιτησίας θα είναι … (όνομα της πόλης στην Ελβετία,
εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν να ορίσουν πόλη σε άλλη χώρα) ·
Η διαιτητική διαδικασία θα διεξαχθεί στα … (εισαγωγή επιθυμητής
γλώσσας).
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
(α) Τo 2004, τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια της Βασιλείας (Basel), της Βέρνης (Bern), της Γενεύης (Geneva), του
Νεσατέλ (Neuchâtel), του Τισίνου (Ticino), του Βοντ (Vaud)
και της Ζυρίχης (Zurich) αντικατέστησαν τους προηγούμενους
κανόνες τους με τους Ελβετικούς Κανόνες Διεθνούς Διαιτησίας
(στο εφεξής καλούμενοι «Ελβετικοί Κανόνες» ή οι «Κανόνες»)
έτσι ώστε να εναρμονιστούν οι κανόνες διαιτησίας τους.
(β) Τα Επιμελητήρια ίδρυσαν το Διαιτητικό Οργανισμό Ελβετικών
Επιμελητηρίων με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες διαιτησίας. Ο
Διαιτητικός Οργανισμός Ελβετικών Επιμελητηρίων ίδρυσε το
Δικαστήριο Διαιτησίας (στο εφεξής καλούμενο το «Δικαστήριο») προκειμένου να διεξάγει διαιτησίες υπό τους Ελβετικούς
Κανόνες, το οποίο αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες
στο χώρο της διεθνούς διαιτησίας. Το Δικαστήριο θα εκδίδει
αποφάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους παρόντες
Κανόνες. Μπορεί να αναθέσει σε ένα ή περισσότερα μέλη
ή επιτροπές την εξουσία να λαμβάνουν κάποιες αποφάσεις
σύμφωνα με τους Εσωτερικούς του Κανονισμούς1. H Γραμματεία του Δικαστηρίου (στο εφεξής καλούμενη η «Γραμματεία»)
βοηθά το Δικαστήριο στο έργο του.
1 Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα
www.swissarbitration.org
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(γ) Ο Διαιτητικός Οργανισμός Ελβετικών Επιμελητηρίων παρέχει εσωτερικές και διεθνείς υπηρεσίες διαιτησίας καθώς και
άλλες υπηρεσίες επίλυσης διαφορών, υπό οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο, στην Ελβετία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Κεφάλαιο Ι. Εισαγωγικοί Κανόνες
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1
1. Οι παρόντες Κανόνες θα διέπουν διαιτησίες στην περίπτωση
που υπάρχει ρήτρα διαιτησίας η οποία παραπέμπει στους Κανόνες αυτούς ή στους Κανόνες Διαιτησίας των Εμπορικών και
Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Βασιλείας (Basel), της Βέρνης (Bern), της Γενεύης (Geneva), του Νεσατέλ (Neuchâtel),
του Τισίνου (Ticino), του Βοντ (Vaud) και της Ζυρίχης (Zurich)
ή οποιουδήποτε άλλου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου προσχωρήσει στους Κανόνες αυτούς.
2. Ο τόπος διαιτησίας που έχουν ορίσει τα μέρη μπορεί να είναι
η Ελβετία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα.
3. Η παρούσα έκδοση των Κανόνων θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2012 και θα εφαρμοστεί σε όλες τις διαιτησίες στις οποίες έχει υποβληθεί Αίτηση Προσφυγής στη Διαιτησία κατά την
ημερομηνία αυτή ή μετά από την ημερομηνία αυτή, εκτός αν
συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέρη.
4. Υποβάλλοντας τη διαφορά τους σε διαιτησία υπό τους παρόντες Κανόνες, τα μέρη παρέχουν στο Δικαστήριο, στο μέγιστο
επιτρεπόμενο βαθμό σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο στη
διαιτησία, όλες τις εξουσίες που απαιτούνται για την επίβλεψη
της διαιτησίας, τις οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα είχε η
αρμόδια δικαστική αρχή, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας
να παρατείνει την περίοδο θητείας του διαιτητικού δικαστηρίου και να αποφασίσει σχετικά με την εξαίρεση διαιτητή επί τη
βάση λόγων που δεν προβλέπονται από τους παρόντες Κανόνες.
5. Οι παρόντες Κανόνες θα διέπουν τη διαιτησία, εκτός εάν κάποιος
από αυτούς έρχεται σε σύγκρουση με διάταξη του εφαρμοστέου
δικαίου στη διαιτησία από το οποίο τα μέρη δεν μπορούν να αποκλίνουν, στην οποία περίπτωση η εν λόγω διάταξη θα υπερισχύει.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ
Άρθρο 2
1. Για τους σκοπούς των παρόντων Κανόνων, κάθε ειδοποίηση,
συμπεριλαμβανομένης κάθε γνωστοποίησης, κοινοποίησης ή
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πρότασης, λογίζεται ότι έχει παραληφθεί εάν παραδοθεί στον
παραλήπτη, ή στη συνήθη κατοικία του, στον τόπο εργασίας
του, στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική του διεύθυνση ή εάν
κανένα από τα παραπάνω δεν μπορεί να εξευρεθεί μετά από
εύλογη έρευνα, στην τελευταία διαμονή ή στον τόπο εργασίας του παραλήπτη. Η γνωστοποίηση λογίζεται ως ληφθείσα
τη μέρα που παραδόθηκε.
2. Οι προθεσμίες υπό τους παρόντες Κανόνες αρχίζουν από την
επόμενη της ημέρας κατά την οποία η ειδοποίηση, γνωστοποίηση, κοινοποίηση ή πρόταση ελήφθη. Εάν η τελευταία
ημέρα μίας τέτοιας προθεσμίας είναι επίσημη αργία ή μη εργάσιμη ημέρα σύμφωνα με τον τόπο κατοικίας ή τον τόπο εργασίας του παραλήπτη, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την
πρώτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί. Επίσημες αργίες ή
μη εργάσιμες ημέρες συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό
της προθεσμίας.
3. Εφόσον το δικαιολογούν οι περιστάσεις, το Δικαστήριο μπορεί να παρατείνει ή να συντομεύσει οποιαδήποτε προθεσμία
έχει ορίσει ή έχει την εξουσία να ορίσει ή να τροποποιήσει.
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Άρθρο 3
1. Το μέρος το οποίο προσφεύγει σε διαιτησία (στο εφεξής καλούμενος ο «Αιτών» ή όπου αρμόζει οι «Αιτούντες») υποβάλλει Αίτηση Προσφυγής στη Διαιτησία στη Γραμματεία
σε οποιαδήποτε διεύθυνση αναγράφεται στο Παράρτημα Α.
2. Ως ημερομηνία ενάρξεως της διαιτητικής διαδικασίας θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της Αίτησης Προσφυγής στη
Διαιτησία από τη Γραμματεία.
3. Η Αίτηση Προσφυγής στη Διαιτησία πρέπει να υποβληθεί σε
τόσα αντίγραφα όσα τα μέρη (στο εφεξής καλούμενοι «Εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η Αίτηση» ή όπου αρμόζει
«Εκείνοι κατά των οποίων στρέφεται η Αίτηση»), μαζί με ένα
επιπλέον αντίγραφο για κάθε διαιτητή και ένα αντίγραφο για
τη Γραμματεία, η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
(α) αίτημα να παραπεμφθεί η διαφορά σε διαιτησία ·
(β) τα ονόματα, τις διευθύνσεις, τα τηλέφωνα και τους αριθμούς φαξ και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(όπου υπάρχουν) των μερών και του εκπροσώπου ή των
εκπροσώπων τους ·
(γ) αντίγραφο της ρήτρας για διαιτησία ή της ξεχωριστής
συμφωνίας για διαιτησία της οποίας γίνεται επίκληση ·
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(δ) παραπομπή στη σύμβαση ή σε άλλο νομικό έγγραφο ή
έγγραφα από τα οποία ή σε σχέση με τα οποία προκύπτει
η διαφορά ·
(ε) τη γενική φύση της διαφοράς και ένδειξη του ποσού που
αφορά, όπου αρμόζει ·
(στ) τα αιτήματα ·
(ζ) μία πρόταση για τον αριθμό των διαιτητών (ήτοι ένας ή
τρεις), τη γλώσσα διεξαγωγής της διαιτησίας και τον τόπο
διαιτησίας, εάν τα μέρη δεν έχουν προηγουμένως συμφωνήσει επ’ αυτών ·
(η) την επιλογή από τον Αιτούντα ενός ή περισσότερων διαιτητών, εάν η συμφωνία των μερών το απαιτεί ·
(θ) την επιβεβαίωση της πληρωμής μέσω επιταγής ή πληρωμής σε σχετικό λογαριασμό το οποίο ορίζεται στο Παράρτημα Α των Εξόδων Εγγραφής, όπως απαιτείται σύμφωνα
με το Παράρτημα Β (Πίνακας Εξόδων) το οποίο είναι εν
ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Προσφυγής στη Διαιτησία.
4. Η Αίτηση Προσφυγής στη Διαιτησία μπορεί να περιλαμβάνει:
(α) την πρόταση του Αιτούντα για τον ορισμό ενός διαιτητή,
ο οποίος αναφέρεται στο Άρθρο 7 ·
(β) την υποβολή του Αγωγικού Αιτήματος που αναφέρεται
στο Άρθρο 18.
5. Εάν η Αίτηση Προσφυγής στη Διαιτησία είναι ελλιπής, εάν
ο απαιτούμενος αριθμός αντιγράφων ή συνημμένων δεν έχει
υποβληθεί, ή εάν δεν έχουν καταβληθεί τα Έξοδα Εγγραφής, η
Γραμματεία μπορεί να ζητήσει από τον Αιτούντα να θεραπεύσει
το ελάττωμα μέσα σε εύλογη προθεσμία. Η Γραμματεία μπορεί
επίσης να ζητήσει από τον Αιτούντα να υποβάλει μετάφραση
της Αίτησης Προσφυγής στη Διαιτησία εντός της ίδιας προθεσμίας εάν η τελευταία δεν έχει υποβληθεί στα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά ή Ιταλικά. Εάν ο Αιτών τηρήσει τις οδηγίες αυτές
εντός της οριζόμενης προθεσμίας, η Αίτηση Προσφυγής στη
Διαιτησία λογίζεται ότι κατατέθηκε έγκυρα την ημερομηνία
παραλαβής της αρχικής υποβολής από τη Γραμματεία.
6. Η Γραμματεία θα προσκομίσει, χωρίς καθυστέρηση, ένα
αντίγραφο της Αίτησης Προσφυγής στη Διαιτησία μαζί με
οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα υποβολών σε Εκείνον κατά του
οποίου στρέφεται η Αίτηση.
7. Εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η Αίτηση θα πρέπει να υποβάλει στη Γραμματεία Απάντηση στην Αίτηση Προσφυγής στη
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Διαιτησία εντός προθεσμίας τριάντα ημερών αφότου λάβει την
Αίτηση Προσφυγής στη Διαιτησία. Η Απάντηση στην Αίτηση
Προσφυγής στη Διαιτησία πρέπει να υποβληθεί σε τόσα αντίγραφα όσα τα μέρη, μαζί με ένα επιπλέον αντίγραφο για τον
κάθε διαιτητή και ένα αντίγραφο για τη Γραμματεία και θα περιλαμβάνει, στο βαθμό που είναι εφικτό, τα ακόλουθα:
(α) το όνομα, τη διεύθυνση, τα τηλέφωνα και τους αριθμούς
φαξ και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η Αίτηση και του εκπροσώπου ή των εκπροσώπων του ·
(β) οποιοδήποτε ισχυρισμό σχετικά με την έλλειψη δικαιο
δοσίας του διαιτητικού δικαστηρίου που έχει συγκροτηθεί υπό τους παρόντες Κανόνες ·
(γ) τους ισχυρισμούς Εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η
Αίτηση αναφορικά με τις πληροφορίες που παρατίθενται
στην Αίτηση Προσφυγής στη Διαιτησία, όπως ορίζεται
στο Άρθρο 3(3)(ε) ·
(δ) την απάντηση Εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η Αίτηση αναφορικά με τα αιτήματα που περιλαμβάνονται
στην Αίτηση Προσφυγής στη Διαιτησία, όπως ορίζεται
στο Άρθρο 3(3)(στ) ·
(ε) την πρόταση Εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η Αίτηση σχετικά με τον αριθμό των διαιτητών (ήτοι έναν ή
τρεις), τη γλώσσα διεξαγωγής της διαιτησίας και τον τόπο
διαιτησίας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 3(3)(ζ) ·
(στ) την επιλογή από Εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η
Αίτηση ενός ή περισσότερων διαιτητών, εφόσον αυτό
απαιτείται από τη συμφωνία των μερών.
8. Η Απάντηση στην Αίτηση Προσφυγής στη Διαιτησία μπορεί
να περιλαμβάνει επίσης:
(α) την πρόταση Εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η Αίτηση για τον ορισμό ενός διαιτητή, όπως αναφέρεται στο
Άρθρο 7 ·
(β) την Απάντηση στα Αγωγικά Αιτήματα που αναφέρεται
στο Άρθρο 19.
9. Τα Άρθρα 3(5) και (6) εφαρμόζονται στην Απάντηση στην
Αίτηση Προσφυγής στη Διαιτησία.
10. Οποιοδήποτε ανταγωγικό αίτημα ή οποιαδήποτε ένσταση συμψηφισμού θα εγείρεται, κατά κανόνα, στην Απάντηση στην Αίτηση Προσφυγής στη Διαιτησία. Το Άρθρο 3(3) εφαρμόζεται
στο ανταγωγικό αίτημα και στην ένσταση συμψηφισμού.
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11. Εάν με την Απάντηση στην Αίτηση Προσφυγής στη Διαιτησία δεν εγερθεί ανταγωγικό αίτημα ή ένσταση συμψηφισμού
ή εάν δεν προσδιοριστεί το ποσό του ανταγωγικού αιτήματος
ή της ένστασης συμψηφισμού, το Δικαστήριο μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά στην Αίτηση Προσφυγής στη Διαιτησία
προκειμένου να καθορίσει την πιθανή εφαρμογή του Άρθρου
42(2) (Ταχεία Διαδικασία).
12. Εάν Εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η Αίτηση δεν υποβάλει Απάντηση στην Αίτηση Προσφυγής στη Διαιτησία, ούτε
προβάλει οποιαδήποτε ένσταση για τη διεξαγωγή της διαιτησίας υπό τους παρόντες Κανόνες, το Δικαστήριο θα προβεί
στη διεξαγωγή της υπόθεσης, εκτός εάν είναι προφανές ότι
δεν υπάρχει συμφωνία διαιτησίας που να παραπέμπει στους
παρόντες Κανόνες.
ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ/ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Άρθρο 4
1. Στην περίπτωση που υποβληθεί Αίτηση Προσφυγής στη Διαιτησία μεταξύ μερών τα οποία συμμετάσχουν ήδη σε άλλες εκκρεμείς διαιτησίες υπό τους παρόντες Κανόνες, το Δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει, κατόπιν συνεννόησης με τα μέρη
και με οποιονδήποτε διαιτητή έχει εγκριθεί για όλες τις διαδικασίες, ότι η νέα υπόθεση θα συνεκδικαστεί με την εκκρεμή
διαιτησία. Το Δικαστήριο μπορεί να συνεχίσει κατ’ αυτόν τον
τρόπο και στην περίπτωση που υποβληθεί Αίτηση Προσφυγής
στη Διαιτησία μεταξύ μερών τα οποία δεν είναι τα ίδια μέρη
με αυτά που συμμετέχουν στην εκκρεμή διαιτησία. Για την
έκδοση απόφασης, το Δικαστήριο θα λάβει υπόψη του όλες
τις σχετικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της συνάφειας μεταξύ των υποθέσεων και της προόδου που έχει ήδη
σημειωθεί στην εκκρεμή διαιτησία. Στην περίπτωση που το
Δικαστήριο αποφασίσει να συνεκδικάσει τη νέα υπόθεση με
την εκκρεμή διαιτησία, τα μέρη όλων των διαδικασιών θεωρείται ότι έχουν παραιτηθεί από το δικαίωμα να επιλέξουν
διαιτητή και το Δικαστήριο μπορεί να ανακαλέσει τον ορισμό
και την έγκριση των διαιτητών και να εφαρμόσει τις διατάξεις
του Κεφαλαίου II (Σύνθεση Διαιτητικού Δικαστηρίου).
2. Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα τρίτα πρόσωπα αιτηθούν να συμμετάσχουν σε ήδη εκκρεμή διαιτησία υπό τους παρόντες Κανόνες ή εφόσον ένα μέρος σε ήδη εκκρεμή διαιτησία υπό τους παρόντες Κανόνες ζητήσει να συμμετέχουν ένα ή
περισσότερα πρόσωπα στη διαιτησία, το διαιτητικό δικαστήριο θα αποφασίσει επί του αιτήματος κατόπιν συνεννόησης
με όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων του προσώπου ή των
προσώπων που θα παρέμβουν/προσεπικληθούν, λαμβάνοντας
υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις.
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Κεφάλαιο II. Σύνθεση Διαιτητικού Δικαστηρίου
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Άρθρο 5
1. Κάθε πρόταση για επιλογή διαιτητή από τα μέρη ή από τους
διαιτητές πρέπει να εγκριθεί από το Δικαστήριο, οπότε και
τίθενται σε ισχύ οι ορισμοί των διαιτητών. Το Δικαστήριο δεν
είναι υποχρεωμένο να αιτιολογήσει την απόφαση περί μη
έγκρισης διαιτητή.
2. Στην περίπτωση που δεν εγκριθεί μία πρόταση για επιλογή
διαιτητή, το Δικαστήριο μπορεί είτε:
(α) να καλέσει το ενδιαφερόμενο μέρος ή τα ενδιαφερόμενα
μέρη ή τους διαιτητές, ανάλογα με την περίπτωση, να προβούν σε νέα πρόταση για επιλογή διαιτητή εντός εύλογης
προθεσμίας·
(β) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να προβεί άμεσα στο διορισμό.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης διαιτητικού δικαστηρίου υπό τους παρόντες Κανόνες, το Δικαστήριο έχει την
εξουσία να αντιμετωπίσει την αδυναμία αυτή και συγκεκριμένα μπορεί να ανακαλέσει οποιονδήποτε ορισμό διαιτητή, να
προβεί σε ορισμό διαιτητών ή σε νέο ορισμό διαιτητών και να
επιλέξει έναν από αυτούς ως προεδρεύοντα διαιτητή.
4. Εάν τα μέρη συμφωνήσουν σε συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς προτού συγκροτηθεί το διαιτητικό δικαστήριο, ή εάν
καταστεί μη αναγκαία ή αδύνατη η συνέχεια της διαιτητικής
διαδικασίας για άλλους λόγους, τότε η Γραμματεία θα ενημερώνει τα μέρη εκ των προτέρων ότι το Δικαστήριο μπορεί να
τερματίσει τη διαδικασία. Κάθε μέρος μπορεί να υποβάλει αίτηση προκειμένου να προβεί το Δικαστήριο στη συγκρότηση
του διαιτητικού δικαστηρίου σύμφωνα με τους παρόντες Κανόνες, έτσι ώστε το τελευταίο να καθορίσει και να προβεί στον
καταμερισμό των εξόδων για τα οποία διαφωνούν τα μέρη.
5. Μόλις καταβληθούν τα Έξοδα Εγγραφής, οποιαδήποτε Προσωρινή Προκαταβολή σύμφωνα με το Παράρτημα Β (Πίνακας
Εξόδων) και μόλις εγκριθούν όλοι οι διαιτητές, η Γραμματεία
θα διαβιβάσει το φάκελο στο διαιτητικό δικαστήριο χωρίς καθυστέρηση.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Άρθρο 6
1. Αν τα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει στον αριθμό διαιτητών,
τότε το Δικαστήριο θα αποφασίσει αν η υπόθεση θα παρα-
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πεμφθεί σε ένα διαιτητή ή σε τριμελές διαιτητικό δικαστήριο,
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις.
2. Κατά κανόνα, το Δικαστήριο θα παραπέμψει την υπόθεση σε
ένα διαιτητή, εκτός αν η πολυπλοκότητα του αντικειμένου
της διαφοράς και/ή η αξία της είναι τέτοια, ώστε να δικαιολογείται η παραπομπή σε τριμελές διαιτητικό δικαστήριο.
3. Αν η συμφωνία διαιτησίας ορίζει ότι το διαιτητικό δικαστήριο
θα συγκροτείται από περισσότερους από έναν διαιτητές αλλά
αυτό φαίνεται να μη δικαιολογείται ενόψει της αξίας της διαφοράς ή άλλων περιστάσεων, τότε το Δικαστήριο θα καλεί τα
μέρη προκειμένου να συμφωνήσουν ώστε να παραπεμφθεί η
υπόθεση σε ένα διαιτητή.
4. Όταν η αξία της διαφοράς δεν υπερβαίνει τα CHF 1.000.000 (ένα
εκατομμύριο Ελβετικά Φράγκα), εφαρμόζεται το Άρθρο 42(2)
(Ταχεία Διαδικασία).
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗ
Άρθρο 7
1. Αν τα μέρη έχουν συμφωνήσει ότι η διαφορά θα παραπεμφθεί σε έναν διαιτητή, θα επιλέξουν από κοινού έναν διαιτητή
εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία
Εκείνος ή Εκείνοι κατά του οποίου ή κατά των οποίων στρέφεται η Αίτηση Προσφυγής στη Διαιτησία έλαβε την Αίτηση
αυτή, εκτός εάν η συμφωνία των μερών ορίζει διαφορετικά.
2. Όταν τα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει για τον αριθμό διαιτητών, τότε θα επιλέγουν από κοινού έναν διαιτητή εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης του
Δικαστηρίου ότι η διαφορά θα παραπεμφθεί σε έναν διαιτητή.
3. Εάν τα μέρη δεν επιλέξουν έναν διαιτητή εντός της εφαρμοστέας προθεσμίας, το Δικαστήριο θα προβεί στον ορισμό.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΜΕΡΕΙΣ Ή ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Άρθρο 8
1. Όταν γίνεται παραπομπή μίας διαφοράς μεταξύ δύο μερών
σε τριμελές διαιτητικό δικαστήριο, κάθε μέρος επιλέγει έναν
διαιτητή, εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει διαφορετικά.
2. Εάν ένα μέρος δεν επιλέξει διαιτητή εντός της προθεσμίας που
έχει τεθεί από το Δικαστήριο ή που προβλέπεται από τη συμφωνία για τη διαιτησία, το Δικαστήριο θα ορίσει τον διαιτητή.
Εκτός εάν η συμφωνία των μερών προβλέπει διαφορετικά,
οι δύο διαιτητές οι οποίοι έχουν οριστεί θα επιλέξουν εντός
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τριάντα ημερών από την έγκριση του δεύτερου διαιτητή έναν
τρίτο διαιτητή, ο οποίος θα ενεργεί ως προεδρεύων διαιτητής
του διαιτητικού δικαστηρίου. Σε περίπτωση αδυναμίας επιλογής, το Δικαστήριο θα ορίσει τον προεδρεύοντα διαιτητή.
3. Σε πολυμερείς διαδικασίες, το διαιτητικό δικαστήριο θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τη συμφωνία των μερών.
4. Εάν τα μέρη σε πολυμερείς διαδικασίες, δεν έχουν συμφωνήσει στη διαδικασία συγκρότησης του διαιτητικού δικαστηρίου, το Δικαστήριο θα θέσει προθεσμία τριάντα ημερών στον
Αιτούντα ή στο σύνολο των Αιτούντων για την επιλογή του
διαιτητή και κατόπιν θα θέσει προθεσμία τριάντα ημερών σε
Εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η Αίτηση για προσφυγή
στη Διαιτησία ή σε όλους Eκείνους κατά των οποίων στρέφεται η Αίτηση για προσφυγή στη Διαιτησία για την επιλογή
του διαιτητή. Εάν το ένα μέρος ή το σύνολο των μερών έχουν
επιλέξει το καθένα διαιτητή, τότε εφαρμόζεται το άρθρο 8(2)
για την επιλογή του προεδρεύοντος διαιτητή.
5. Εάν ένα μέρος ή σύνολο μερών σε πολυμερείς διαδικασίες δεν
επιλέξει διαιτητή, το Δικαστήριο μπορεί να ορίσει όλους τους
διαιτητές και να προσδιορίσει τον προεδρεύοντα διαιτητή.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Άρθρο 9
1. Όποιος διαιτητής διεξάγει διαιτησία υπό τους παρόντες Κανόνες θα είναι και θα παραμένει καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαιτησίας αμερόληπτος και ανεξάρτητος από τα μέρη.
2. Οι υποψήφιοι διαιτητές θα γνωστοποιούν σε εκείνους οι οποίοι τους προσεγγίζουν αναφορικά με πιθανό ορισμό τους, τις
περιστάσεις οι οποίες είναι πιθανό να προκαλέσουν εύλογες
αμφιβολίες σχετικά με την αμεροληψία και την ανεξαρτησία
τους. Μόλις επιλεχθεί ή οριστεί ένας διαιτητής θα γνωστοποιεί τις περιστάσεις αυτές στα μέρη, εκτός αν τα μέρη έχουν
ήδη ενημερωθεί σχετικά.
Άρθρο 10
1. Κάθε διαιτητής είναι υποκείμενος σε αίτηση εξαίρεσης εάν
συντρέχουν περιστάσεις που γεννούν εύλογες αμφιβολίες
αναφορικά με την αμεροληψία ή την ανεξαρτησία του.
2. Ένα μέρος μπορεί να υποβάλει αίτηση εξαίρεσης κατά του
διαιτητή που έχει επιλέξει μόνο για λόγους για τους οποίους
έλαβε γνώση μετά από τον ορισμό του διαιτητή.
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Άρθρο 11
1. Το μέρος που προτίθεται να υποβάλει αίτηση εξαίρεσης κατά
διαιτητή, θα στείλει την αίτηση εξαίρεσης στη Γραμματεία
εντός 15 ημερών από τη στιγμή που το μέρος αυτό έλαβε γνώση των περιστάσεων που γεννούν την αξίωση για την αίτηση
εξαίρεσης.
2. Εάν εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της αίτησης εξαίρεσης, δεν συμφωνούν όλα τα μέρη με την αίτηση εξαίρεσης
ή ο διαιτητής κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση εξαίρεσης
δεν παραιτηθεί, το Δικαστήριο θα αποφασίσει σχετικά με την
αίτηση εξαίρεσης.
3. Η απόφαση του Δικαστηρίου θα είναι οριστική και το Δικαστήριο δεν έχει την υποχρέωση να την αιτιολογήσει.
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ
Άρθρο 12
1. Εάν ένας διαιτητής αποτυγχάνει να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, παρά την έγγραφη προειδοποίηση από τους άλλους
διαιτητές ή από το Δικαστήριο, το Δικαστήριο μπορεί να ανακαλέσει τον ορισμό του εν λόγω διαιτητή.
2. Ο διαιτητής θα έχει αρχικά την ευκαιρία να παρουσιάσει τη
θέση του ενώπιον του Δικαστηρίου. Η απόφαση του Δικαστηρίου είναι οριστική και το Δικαστήριο δεν έχει την υποχρέωση να την αιτιολογήσει.
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ
Άρθρο 13
1. Με την επιφύλαξη του Άρθρου 13(2), σε όλες τις περιστάσεις
στις οποίες πρέπει να αντικατασταθεί διαιτητής, θα επιλέγεται ή θα ορίζεται αντικαταστάτης διαιτητής σύμφωνα με τη
διαδικασία που ορίζεται στα Άρθρα 7 και 8 εντός της προθεσμίας που ορίζεται από το Δικαστήριο. Αυτή η διαδικασία
θα εφαρμόζεται ακόμη και εάν ένα μέρος ή οι διαιτητές δεν
προβούν στον αναγκαίο ορισμό κατά την αρχική διαδικασία
ορισμού.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Δικαστήριο μπορεί κατόπιν
συνεννόησης με τα μέρη και με τους υπόλοιπους διαιτητές:
(α) να ορίσει κατευθείαν τον αντικαταστάτη διαιτητή, ή
(β) μετά το πέρας της διαδικασίας, να εξουσιοδοτήσει τον
εναπομείναντα διαιτητή /τους εναπομείναντες διαιτητές,
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να συνεχίσει/συνεχίσουν τη διαιτησία και να εκδώσει/εκδώσουν οποιαδήποτε απόφαση ή διαιτητική απόφαση.
Άρθρο 14
Εάν ένας διαιτητής αντικατασταθεί, η διαδικασία θα ξαναρχίσει
κατά κανόνα από το στάδιο που βρισκόταν όταν ο διαιτητής που
αντικαταστάθηκε σταμάτησε να εκτελεί τα καθήκοντά του, εκτός
εάν το διαιτητικό δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά.

Κεφάλαιο ΙΙΙ. Η Διαιτητική διαδικασία
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 15
1. Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί υποκείμενο στους παρόντες
Κανόνες, να διεξάγει τη διαιτησία κατά τον τρόπο που θεωρεί
κατάλληλο, υπό την προϋπόθεση να διασφαλίζεται την ίση
μεταχείριση των μερών και το δικαίωμα ακρόασής τους.
2. Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαιτητικής διαδικασίας, το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να συνεδριάζει για την παρουσίαση αποδείξεων από μάρτυρες, συμπεριλαμβανομένων
πραγματογνωμόνων ή για προφορικές αγορεύσεις. Κατόπιν
συνεννόησης με τα μέρη, το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να
αποφασίσει να διεξαγάγει τη διαδικασία επί τη βάση εγγράφων ή άλλου υλικού.
3. Σε αρχικό στάδιο της διαιτητικής διαδικασίας και κατόπιν συνεννόησης με τα μέρη, το διαιτητικό δικαστήριο συντάσσει
ένα προσωρινό χρονοδιάγραμμα για τη διαιτητική διαδικασία
το οποίο παρέχεται στα μέρη και στη Γραμματεία ώστε να
λάβει γνώση.
4. Όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες που παρέχονται στο διαιτητικό δικαστήριο από το ένα μέρος θα κοινοποιούνται ταυτόχρονα από το μέρος αυτό και στα άλλα μέρη.
5. Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί κατόπιν συνεννόησης με τα
μέρη να ορίζει γραμματέα. Τα άρθρα 9 με 11 ισχύουν για τον/
την γραμματέα.
6. Τα μέρη μπορούν να εκπροσωπούνται ή να τους βοηθούν άτομα της επιλογής τους.
7. Όλοι οι μετέχοντες στη διαιτητική διαδικασία θα δρουν με καλή
πίστη και θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να συνεισφέρουν
στην αποτελεσματική διεξαγωγή της διαδικασίας και να απο-
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φεύγουν περιττά έξοδα και καθυστερήσεις. Τα μέρη δεσμεύονται να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση με οποιαδήποτε
απόφαση ή διάταξη η οποία έχει εκδοθεί από το διαιτητικό δικαστήριο ή από διαιτητή επείγουσας κατάστασης.
8. Μετά από συμφωνία καθενός από τα μέρη, το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να λαμβάνει μέτρα για να διευκολύνει τη
συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς ενώπιον του. Κάθε τέτοια συμφωνία από τα μέρη θα συνιστά παραίτηση από το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση εξαίρεσης διαιτητή για έλλειψη
αμεροληψίας βασιζόμενη στη συμμετοχή του διαιτητή και τις
γνώσεις που απέκτησε για να λάβει τα μέτρα αυτά.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Άρθρο 16
1. Εάν τα μέρη δεν έχουν καθορίσει τον τόπο διαιτησίας ή εάν
η επιλογή του τόπου δεν είναι ξεκάθαρη ή είναι ελλιπής, το
Δικαστήριο ορίζει τον τόπο διαιτησίας λαμβάνοντας υπόψη
όλες τις σχετικές περιστάσεις ή ζητά από το διαιτητικό δικαστήριο να τον καθορίσει.
2. Χωρίς οποιαδήποτε επίπτωση στον καθορισμό του τόπου
διαιτησίας, το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να αποφασίζει
που θα λαμβάνει χώρα η διαδικασία. Συγκεκριμένα, μπορεί
να ακούει τους μάρτυρες και να συνεδριάζει για να πραγματοποιείται διάσκεψη μεταξύ των μελών της σε οποιοδήποτε
μέρος θεωρεί κατάλληλο, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
της διαιτησίας.
3. Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να συνέρχεται σε όποιο τόπο
κρίνει κατάλληλο για τον έλεγχο αγαθών, άλλης ιδιοκτησίας
ή εγγράφων. Τα μέρη θα λαμβάνουν επαρκή γνώση ώστε να
μπορούν να είναι παρόντα σε αυτόν τον έλεγχο.
4. Η απόφαση λογίζεται ότι λαμβάνεται στον τόπο της διαιτησίας.
ΓΛΩΣΣΑ
Άρθρο 17
1. Υπό τον όρο να υπάρχει συμφωνία των μερών, το διαιτητικό
δικαστήριο θα καθορίζει αμέσως μετά το διορισμό του, τη
γλώσσα ή τις γλώσσες διεξαγωγής της διαιτησίας. Αυτός ο καθορισμός εφαρμόζεται στην Υποβολή Αγωγικών Αιτημάτων,
την Υποβολή Απάντησης στα Αγωγικά Αιτήματα, οποιεσδήποτε συμπληρωματικές έγγραφες υποβολές και οποιεσδήποτε
προφορικές συζητήσεις.
2. Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να διατάξει οποιαδήποτε
έγγραφα προσαρτώνται στην Υποβολή Αγωγικών Αιτημά-
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των, στην Υποβολή Απάντησης στα Αγωγικά Αιτήματα και
οποιαδήποτε συμπληρωματικά έγγραφα ή σχετικά έγγραφα
υποβολών έχουν υποβληθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σε κάποια γλώσσα άλλη από τη γλώσσα ή τις γλώσσες που
έχουν συμφωνηθεί από τα μέρη ή έχουν οριστεί από το διαιτητικό δικαστήριο, να συνοδεύονται από μετάφραση σε αυτή
τη γλώσσα ή γλώσσες.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 18
1. Μέσα σε χρονικό διάστημα το οποίο θα καθοριστεί από το
διαιτητικό δικαστήριο και εκτός εάν η Υποβολή Αγωγικών
Αιτημάτων συμπεριλαμβανόταν στην Αίτηση Προσφυγής
στη Διαιτησία, ο Αιτών θα κοινοποιεί την Υποβολή Αγωγικών
Αιτημάτων του εγγράφως σε Εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η Αίτηση και σε καθένα από τους διαιτητές. Αντίγραφο
της σύμβασης και αν δεν συμπεριλαμβάνεται στη σύμβαση,
αντίγραφο της διαιτητικής συμφωνίας θα προσαρτάται στην
Υποβολή Αγωγικών Αιτημάτων.
2. Η Υποβολή Αγωγικών Αιτημάτων θα πρέπει να περιέχει τα
ακόλουθα στοιχεία:
(α) τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μερών ·
(β) έκθεση των πραγματικών περιστατικών επί των οποίων
στηρίζονται τα αιτήματα ·
(γ) τα ζητήματα που τίθενται ·
(δ) τα αιτήματα.
3. Κατά κανόνα, ο Αιτών θα προσαρτά στην Υποβολή Αγωγικών
Αιτημάτων του όλα τα έγγραφα και άλλα αποδεικτικά στοιχεία στα οποία βασίζεται.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΓΩΓΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Άρθρο 19
1. Εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η Αίτηση θα κοινοποιεί
την Υποβολή Απάντησης στα Αγωγικά Αιτήματα εγγράφως
στον Αιτούντα και καθένα από τους διαιτητές μέσα σε χρονικό
διάστημα το οποίο θα καθορίζεται από το διαιτητικό δικαστήριο εκτός εάν η Υποβολή Απάντησης στα Αγωγικά Αιτήματα
περιλαμβάνεται στην Απάντηση στην Αίτηση για Προσφυγή
στη Διαιτησία.
2. Η Υποβολή Απάντησης στα Αγωγικά Αιτήματα θα πρέπει να
περιέχει τις απαντήσεις στα στοιχεία που περιλαμβάνονται
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στην Υποβολή Αγωγικών Αιτημάτων όπως ορίζεται στα Άρθρα 18(2)(β) μέχρι (δ). Εάν Εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η Αίτηση εγείρει ένσταση για τη δικαιοδοσία ή για την
ορθή συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου, η Υποβολή
Απάντησης στα Αγωγικά Αιτήματα θα περιέχει τη πραγματική και νομική βάση για την ένσταση. Κατά κανόνα, Εκείνος
κατά του οποίου στρέφεται η Αίτηση θα προσαρτά στην Υποβολή Απάντησης στα Αγωγικά Αιτήματα όλα τα έγγραφα και
αποδεικτικά στοιχεία στα οποία βασίζεται.
3. Τα Άρθρα 18(2)(β) μέχρι (δ) θα εφαρμόζονται στα ανταιτήματα και σε οποιοδήποτε αίτημα προβάλλεται με σκοπό συμψηφισμού.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΩΓΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ Ή ΣΤΗΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΑΓΩΓΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Άρθρο 20
1. Κατά τη διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας, ένα μέρος μπορεί να τροποποιεί ή να συμπληρώνει τα Αγωγικά Αιτήματα ή
την Απάντηση στα Αγωγικά Αιτήματα, εκτός εάν το διαιτητικό
δικαστήριο θεωρεί επιλήψιμο να επιτρέψει μία τέτοια τροποποίηση λαμβάνοντας υπόψη την καθυστέρηση της υποβολής της,
τη βλάβη στα άλλα μέρη, ή άλλες περιστάσεις. Όμως, ένα αίτημα δεν μπορεί να τροποποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε το τροποποιημένο αίτημα να βρίσκεται εκτός του πεδίου εφαρμογής
της διαιτητικής ρήτρας ή της χωριστής διαιτητικής συμφωνίας.
2. Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να προσαρμόζει τα έξοδα της
διαιτησίας εάν ένα μέρος τροποποιεί ή συμπληρώνει τα αγωγικά
αιτήματά του, τα ανταιτήματα ή την απάντηση στα αιτήματα.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
Άρθρο 21
1. Το διαιτητικό δικαστήριο θα έχει την εξουσία να αποφασίζει για οποιαδήποτε ένσταση αναφορικά με τη δικαιοδοσία
του, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ένστασης για την
ύπαρξη ή την ισχύ της διαιτητικής ρήτρας ή της χωριστής
διαιτητικής συμφωνίας.
2. Το διαιτητικό δικαστήριο θα έχει την εξουσία να καθορίσει
την ύπαρξη ή την ισχύ της σύμβασης της οποίας είναι μέρος η
διαιτητική ρήτρα. Για τους σκοπούς του Άρθρου 21, μια διαιτητική ρήτρα η οποία είναι μέρος μιας σύμβασης και η οποία
προβλέπει προσφυγή στη διαιτησία υπό τους παρόντες Κανόνες θα θεωρείται ως συμφωνία ανεξάρτητη από τους άλλους
όρους της σύμβασης. Μία απόφαση διαιτητικού δικαστηρίου
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ότι η σύμβαση είναι άκυρη και μη γενόμενη δεν θα συνεπάγεται αυτοδικαίως ότι η διαιτητική ρήτρα είναι ανίσχυρη.
3. Κατά κανόνα, οποιαδήποτε ένσταση για τη δικαιοδοσία του
διαιτητικού δικαστηρίου θα εγείρεται στην Απάντηση στην
Αίτηση για Προσφυγή στη Διαιτησία και σε καμία περίπτωση
δεν θα εγείρεται μετά από την Απάντηση στα Αγωγικά Αιτήματα η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 19, ή αν εγείρεται σε σχέση με κάποιο ανταίτημα, μετά την απάντηση στο ανταίτημα.
4. Γενικά, το διαιτητικό δικαστήριο αποφασίζει αναφορικά με
οποιαδήποτε ένσταση για τη δικαιοδοσία του ως προδικαστικό ερώτημα. Όμως, το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να
συνεχίζει με τη διαιτησία και να αποφασίζει για μία τέτοια
ένσταση στην απόφαση επί της ουσίας.
5. Το διαιτητικό δικαστήριο έχει δικαιοδοσία να εκδικάζει ένσταση συμψηφισμού ακόμα και αν η σχέση από την οποία
απορρέει η ένσταση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της
διαιτητικής ρήτρας ή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής άλλης
διαιτητικής συμφωνίας ή ρήτρας για επιλογή forum.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ
Άρθρο 22
Το διαιτητικό δικαστήριο θα αποφασίζει ποιές συμπληρωματικές
έγγραφες υποβολές σε προσθήκη της Υποβολής Αγωγικών Αιτημάτων και της Απάντησης στα Αγωγικά Αιτήματα θα απαιτούνται
από τα μέρη ή μπορούν να παρουσιάζονται από αυτά και θα θέτει
προθεσμίες για την κοινοποίηση αυτών των υποβολών.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Άρθρο 23
Οι προθεσμίες που θέτει το διαιτητικό δικαστήριο για την κοινοποίηση των έγγραφων υποβολών (συμπεριλαμβανομένων των
Αγωγικών Αιτημάτων και των Απαντήσεων στα Αγωγικά Αιτήματα) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις σαράντα πέντε ημέρες. Όμως,
το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να παρατείνει τις προθεσμίες εάν
θεωρεί μία τέτοια παράταση δικαιολογημένη.
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Άρθρο 24
1. Κάθε μέρος θα έχει το βάρος της απόδειξης για τα γεγονότα στα
οποία βασίζει τα αιτήματά του ή την απάντηση στα αιτήματα.
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2. Το διαιτητικό δικαστήριο θα καθορίσει το παραδεκτό, τη
συνάφεια (με την υπόθεση), το ουσιώδες και το βάρος των
αποδεικτικών στοιχείων.
3. Σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας, το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να ζητήσει από τα
μέρη να προσκομίσουν έγγραφα, σχετικά έγγραφα υποβολών
και άλλα αποδεικτικά στοιχεία εντός της προθεσμίας που ορίζεται από το διαιτητικό δικαστήριο.
Άρθρο 25
1. Το διαιτητικό δικαστήριο ειδοποιεί επαρκώς τα μέρη εκ των
προτέρων για την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο που θα
λάβει χώρα η προφορική συζήτηση.
2. Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να παραστεί ως μάρτυρας ή ως
πραγματογνώμονας στη διαιτησία. Δεν θεωρείται επιλήψιμο
για ένα μέρος, τα στελέχη, τους εργαζομένους, τους νομικούς
συμβούλους ή τους συμβούλους του να συνδιαλέγονται με
τους μάρτυρες, πιθανούς μάρτυρες ή πραγματογνώμονες.
3. Τα αποδεικτικά στοιχεία των μαρτύρων και των πραγματογνωμόνων μπορούν να προσκομιστούν υπό τη μορφή έγγραφων υποβολών ή εκθέσεων υπογεγραμμένων από αυτούς πριν
από τη συζήτηση και εντός προθεσμίας που ορίζεται από το
διαιτητικό δικαστήριο.
4. Οι μάρτυρες και οι πραγματογνώμονες μπορούν να ακουστούν και να εξεταστούν κατά τη συζήτηση σύμφωνα με τον
τρόπο που ορίζει το διαιτητικό δικαστήριο. Το διαιτητικό
δικαστήριο μπορεί να δώσει οδηγίες ώστε οι μάρτυρες ή οι
πραγματογνώμονες να εξεταστούν με μέσα που δεν απαιτούν
τη φυσική τους παρουσία στη συζήτηση (συμπεριλαμβανομένης της τηλεδιάσκεψης).
5. Εφόσον κριθεί απαραίτητο από το διαιτητικό δικαστήριο,
λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις της υπόθεσης, ή εφόσον
τα μέρη συμφωνούν, θα ρυθμίζονται τα θέματα της μετάφρασης των προφορικών υποβολών κατά τη συζήτηση και της
παραλαβής των πρακτικών.
6. Η συζήτηση θα λάβει χώρα in camera εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να
διατάξει τους μάρτυρες ή τους πραγματογνώμονες να αποχωρήσουν κατά τη διάρκεια της κατάθεσης άλλων μαρτύρων ή
πραγματογνωμόνων.
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 26
1. Κατόπιν αιτήματος ενός από τα μέρη, το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να διατάξει οποιοδήποτε ασφαλιστικό μέτρο κρίνει
αναγκαίο ή πρόσφορο. Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί με
δική του πρωτοβουλία, κατόπιν αίτησης ενός από τα μέρη ή
σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με προηγούμενη ειδοποίηση
των μερών, να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να τερματίσει
οποιαδήποτε ασφαλιστικά μέτρα έχει διατάξει.
2. Τα ασφαλιστικά μέτρα μπορούν να διαταχθούν με τη μορφή
προσωρινής διαιτητικής απόφασης. Το διαιτητικό δικαστήριο
έχει την εξουσία να διατάξει την παροχή της ασφάλειας που
θεωρεί προσήκουσα.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί
να αποφανθεί σχετικά με αίτημα ασφαλιστικών μέτρων εκδίδοντας προσωρινή διαταγή πριν το αίτημα αυτό κοινοποιηθεί
στο άλλο μέρος, υπό την προϋπόθεση ότι μία τέτοια κοινοποίηση λάβει χώρα το αργότερο μαζί με την προσωρινή διαταγή
και δοθεί άμεσα στα υπόλοιπα μέρη το δικαίωμα ακρόασης.
4. Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να αποφανθεί αναφορικά
με αξιώσεις αποζημίωσης για ζημία που έχει προκληθεί από
αβάσιμο ασφαλιστικό μέτρο ή προσωρινή διαταγή.
5. Υποβάλλοντας τη διαφορά τους σε διαιτησία υπό τους παρόντες
Κανόνες, τα μέρη δεν παραιτούνται από οποιοδήποτε δικαίωμα
μπορεί να έχουν υπό τους εφαρμοστέους νόμους για υποβολή
αιτήματος ασφαλιστικών μέτρων σε δικαστική αρχή. Αίτημα
ασφαλιστικών μέτρων το οποίο απευθύνεται από ένα μέρος
σε δικαστική αρχή δεν θεωρείται ασυμβίβαστο με συμφωνία
διαιτησίας ούτε αποτελεί παραίτηση από αυτή τη συμφωνία.
6. Το διαιτητικό δικαστήριο θα έχει τη διακριτική ευχέρεια να
προβεί στον καταμερισμό των εξόδων που σχετίζονται με το
αίτημα ασφαλιστικών μέτρων με την προσωρινή απόφαση ή
με την οριστική απόφαση.
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Άρθρο 27
1. Το διαιτητικό δικαστήριο κατόπιν συνεννόησης με τα μέρη
μπορεί να ορίζει έναν ή περισσότερους πραγματογνώμονες
που θα αναφέρονται σε αυτό εγγράφως πάνω σε συγκεκριμένα
θέματα που θα καθορίζονται από το διαιτητικό δικαστήριο. Στα
μέρη θα κοινοποιείται αντίγραφο των όρων αναφοράς του πραγματογνώμονα που καθορίζονται από το διαιτητικό δικαστήριο.
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2. Τα μέρη θα παρέχουν οποιαδήποτε σχετική πληροφορία ή θα
προσκομίζουν στον πραγματογνώμονα για έλεγχο οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα ή αγαθά τα οποία ο πραγματογνώμονας
μπορεί να ζητήσει από αυτά. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ
ενός μέρους και του πραγματογνώμονα αναφορικά με το κατά
πόσο είναι σχετικές οι αναγκαίες πληροφορίες, τα έγγραφα ή
αγαθά θα παραπέμπεται στο διαιτητικό δικαστήριο.
3. Με την παραλαβή της έκθεσης του πραγματογνώμονα, το διαιτητικό δικαστήριο θα κοινοποιεί αντίγραφο της έκθεσης του
πραγματογνώμονα στα μέρη, στα οποία θα δίνεται η δυνατότητα
να εκφράσουν εγγράφως την άποψή τους σχετικά με την έκθεση.
Τα μέρη θα δικαιούνται να εξετάσουν οποιαδήποτε έγγραφα στα
οποία έχει βασιστεί ο πραγματογνώμονας στην έκθεσή του.
4. Κατόπιν αιτήματος από τα μέρη και μετά την παραλαβή της
έκθεσης, ο πραγματογνώμονας έχει το δικαίωμα ακρόασης
σε συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας τα μέρη θα έχουν
την ευκαιρία να είναι παρόντα και να εξετάσουν τον πραγματογνώμονα. Σε αυτή τη συζήτηση, οποιοδήποτε από τα
μέρη μπορεί να παρουσιάσει μάρτυρες πραγματογνώμονες
προκειμένου να καταθέσουν σχετικά με τα επίδικα θέματα.
Το Άρθρο 25 θα εφαρμόζεται στις διαδικασίες αυτές.
5. Τα Άρθρα 9 και 11 θα εφαρμόζονται σε οποιονδήποτε πραγματογνώμονα ορίζεται από το διαιτητικό δικαστήριο.
ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 28
1. Εάν ο Αιτών δεν έχει κοινοποιήσει τα Αγωγικά Αιτήματά του
εντός της προθεσμίας που ορίζεται από το διαιτητικό δικαστήριο
χωρίς να παρέχει επαρκή αιτιολογία για αυτή την παράλειψη, το
διαιτητικό δικαστήριο θα διατάξει το πέρας της διαιτητικής διαδικασίας. Εάν Εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η Αίτηση δεν
έχει κοινοποιήσει την Απάντηση στα Αγωγικά Αιτήματα εντός
της προθεσμίας που ορίζεται από το διαιτητικό δικαστήριο χωρίς
να παρέχει επαρκή αιτιολογία για την αδυναμία αυτή, το διαιτητικό δικαστήριο διατάζει να συνεχιστεί η διαιτητική διαδικασία.
2. Εάν ένα από τα μέρη, το οποίο έχει ειδοποιηθεί προσηκόντως
υπό τους παρόντες Κανόνες, δεν προσέλθει στη συζήτηση
χωρίς να παρέχει επαρκή αιτιολογία για την αδυναμία αυτή,
το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να συνεχίσει τη διαιτησία.
3. Εάν ένα από τα μέρη, το οποίο έχει κληθεί προσηκόντως να
προσκομίσει έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, δεν το κάνει εντός της προθεσμίας που ορίζεται από το διαιτητικό δικαστήριο, χωρίς να παρέχει επαρκή αιτιολογία για την αδυναμία
αυτή, το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να εκδώσει απόφαση
βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που έχει στη διάθεσή του.
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ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 29
1. Όταν το διαιτητικό δικαστήριο θεωρήσει ότι τα μέρη είχαν
την εύλογη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις θέσεις τους επί
των θεμάτων που θα κριθούν στην απόφαση μπορεί να κηρύξει τη διαδικασία περαιωμένη σχετικά με τα θέματα αυτά.
2. Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί, εάν το κρίνει απαραίτητο
λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, να αποφασίσει με δική του
πρωτοβουλία ή κατόπιν αίτησης ενός από τα μέρη, να επανεκκινήσει τη διαδικασία σχετικά με θέματα για τα οποία η
διαδικασία είχε περαιωθεί σύμφωνα με το Άρθρο 29(1), οποιαδήποτε στιγμή πριν ληφθεί απόφαση πάνω στα θέματα αυτά.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ
Άρθρο 30
Εάν ένα μέρος γνωρίζει ότι δεν έχει τηρηθεί οποιαδήποτε διάταξη
ή υποχρέωση υπό τους παρόντες Κανόνες ή οποιοσδήποτε άλλος
εφαρμοστέος δικονομικός κανόνας και παρόλα αυτά συνεχίσει
με τη διαιτησία χωρίς να προβάλει εγκαίρως ένσταση σχετικά
με την ως άνω μη τήρηση, θα θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί του
δικαιώματός του να προβάλει ένσταση.

Κεφάλαιο IV. Η Απόφαση
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Άρθρο 31
1. Αν το διαιτητικό δικαστήριο αποτελείται από περισσότερους
από έναν διαιτητές, η διαιτητική απόφαση ή οποιαδήποτε
άλλη απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου λαμβάνεται κατά
πλειοψηφία. Αν δε σχηματιστεί πλειοψηφία, η απόφαση λαμβάνεται μόνο από τον προεδρεύοντα διαιτητή.
2. Ο προεδρεύων διαιτητής μπορεί, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί
από το διαιτητικό δικαστήριο, να αποφασίζει επί διαδικαστικών θεμάτων · οι αποφάσεις αυτές υπόκεινται σε διόρθωση
από το διαιτητικό δικαστήριο.
ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Άρθρο 32
1. Επιπλέον της οριστικής απόφασης, το διαιτητικό δικαστήριο
μπορεί να εκδώσει προσωρινές, προδικαστικές ή μερικές αποφάσεις. Εάν το κρίνει κατάλληλο, το διαιτητικό δικαστήριο

64
μπορεί επίσης να επιδικάσει έξοδα σε αποφάσεις οι οποίες
δεν είναι οριστικές.
2. Η απόφαση θα πρέπει να είναι έγγραφη και θα είναι οριστική
και δεσμευτική για τα μέρη.
3. Το διαιτητικό δικαστήριο θα εκθέτει την αιτιολογία στην
οποία βασίζεται η απόφαση, εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει ότι δεν θα υπάρχει αιτιολόγηση.
4. Η απόφαση υπογράφεται από τους διαιτητές και ορίζει τον
τόπο της διαιτησίας και την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. Σε περίπτωση που το διαιτητικό δικαστήριο αποτελείται
από περισσότερους από έναν διαιτητές και οποιοσδήποτε από
αυτούς δεν υπογράψει την απόφαση, θα παρέχεται αιτιολογία
στην απόφαση για την έλλειψη υπογραφής του.
5. Η απόφαση δημοσιεύεται σύμφωνα με το Άρθρο 44.
6. Τα πρωτότυπα κείμενα της απόφασης υπογεγραμμένα από
τους διαιτητές γνωστοποιούνται από το διαιτητικό δικαστήριο
στα μέρη και στη Γραμματεία. Στη Γραμματεία θα τηρείται
αντίγραφο της απόφασης.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, AMIABLE COMPOSITEUR
Άρθρο 33
1. Το διαιτητικό δικαστήριο θα κρίνει την υπόθεση βάσει των
συμφωνηθέντων από τα μέρη κανόνων δικαίου ή σε περίπτωση έλλειψης επιλογής κανόνων δικαίου από τα μέρη, με την
εφαρμογή των κανόνων δικαίου με τους οποίους η διαφορά
συνδέεται στενότερα.
2. Το διαιτητικό δικαστήριο κρίνει ως amiable compositeur ή
αποφασίζει ex aequo et bono, μόνο εφόσον τα μέρη έχουν
ρητά εξουσιοδοτήσει το δικαστήριο να πράξει κατ’ αυτόν τον
τρόπο.
3. Σε κάθε περίπτωση, το διαιτητικό δικαστήριο κρίνει σύμφωνα
με τους όρους της σύμβασης και λαμβάνει υπόψη τα συναλλακτικά ήθη που εφαρμόζονται στην εν λόγω συναλλαγή.
ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ Η ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 34
1. Αν τα μέρη συμφωνήσουν στη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς πριν εκδοθεί η απόφαση, το διαιτητικό δικαστήριο είτε
εκδίδει διάταξη για την περάτωση της διαιτητικής διαδικασίας, είτε, εφόσον υπάρξει αίτημα από τα μέρη το οποίο εγκρί-
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νει το διαιτητικό δικαστήριο, θα καταγράψει τη συμβιβαστική
επίλυση σε μορφή συναινετικής διαιτητικής απόφασης. Το
διαιτητικό δικαστήριο δεν είναι υποχρεωμένο να αιτιολογήσει μία τέτοια απόφαση.
2. Εάν, προτού εκδοθεί μία απόφαση, η συνέχεια της διαιτητικής διαδικασίας δεν καθίσταται απαραίτητη ή καταστεί
αδύνατη για οποιονδήποτε λόγο ο οποίος δεν αναφέρεται
στο Άρθρο 34(1), το διαιτητικό δικαστήριο θα ενημερώνει εκ
των προτέρων τα μέρη ότι μπορεί να εκδώσει διάταξη με την
οποία να κηρύσσει την περάτωση της διαδικασίας. Το διαιτητικό δικαστήριο θα έχει την εξουσία να εκδίδει μία τέτοια
διάταξη εκτός εάν κάποιο μέρος προβάλλει βάσιμους λόγους
ένστασης.
3. Αντίγραφα της διάταξης για την περάτωση της διαιτητικής
διαδικασίας ή της συναινετικής διαιτητικής απόφασης υπογεγραμμένης από τους διαιτητές, θα κοινοποιηθεί από το
διαιτητικό δικαστήριο στα μέρη και στη Γραμματεία. Όταν
εκδίδεται συναινετική διαιτητική απόφαση εφαρμόζονται τα
Άρθρα 32(2) και (4) με (6).
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Άρθρο 35
1. Εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή της απόφασης, κάποιο μέρος μπορεί να ζητήσει από το διαιτητικό δικαστήριο
να ερμηνεύσει την απόφαση με ειδοποίηση στη Γραμματεία
και στα άλλα μέρη. Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να θέσει
προθεσμία στα άλλα μέρη, η οποία κατά κανόνα δεν υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες, προκειμένου να διατυπώσουν τις
παρατηρήσεις τους στο αίτημα.
2. Η ερμηνεία θα δίνεται εντός σαράντα πέντε ημερών από την
παραλαβή του αιτήματος εγγράφως. Το Δικαστήριο μπορεί να
παρατείνει την προθεσμία αυτή. Η ερμηνεία θα αποτελεί μέρος
της απόφασης και θα εφαρμόζονται τα Άρθρα 32(2) με (6).
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Άρθρο 36
1. Εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή της απόφασης, ένα
μέρος μπορεί με γνωστοποίηση στη Γραμματεία και στα άλλα
μέρη, να ζητήσει από το διαιτητικό δικαστήριο να διορθώσει
στην απόφαση λάθη υπολογιστικά, γραφικά, τυπογραφικά ή
άλλα λάθη παρόμοιας φύσεως. Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να θέσει προθεσμία, η οποία κατά κανόνα δεν υπερβαίνει
τις τριάντα ημέρες, προκειμένου να διατυπώσουν τα άλλα
μέρη τις παρατηρήσεις τους στο αίτημα αυτό.
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2. Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να διορθώσει την απόφαση
αυτεπαγγέλτως εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση
της απόφασης.
3. Τέτοιες διορθώσεις θα γίνονται εγγράφως και θα εφαρμόζονται τα Άρθρα 32(2) με (6).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Άρθρο 37
1. Εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή της απόφασης, κάποιο μέρος μπορεί να ζητήσει από το διαιτητικό δικαστήριο, με
ειδοποίηση της Γραμματείας και των άλλων μερών, να εκδώσει
συμπληρωματική απόφαση για αιτήματα που τέθηκαν στη διαιτητική διαδικασία αλλά που έχουν παραλειφθεί στην απόφαση.
Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να θέσει προθεσμία, η οποία
κατά κανόνα δεν υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες, προκειμένου
να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους τα άλλα μέρη.
2. Εάν το διαιτητικό δικαστήριο κρίνει ότι το αίτημα για συμπληρωματική απόφαση είναι βάσιμο και ότι η παράλειψη
μπορεί να διορθωθεί χωρίς τη διενέργεια περαιτέρω συζητήσεων ή περαιτέρω αποδεικτικών στοιχείων, συμπληρώνει
την απόφαση εντός εξήντα ημερών από την παραλαβή του
αιτήματος. Το δικαστήριο μπορεί να παρατείνει την προθεσμία αυτή.
3. Τα Άρθρα 32(2) με (6) θα εφαρμόζονται στις συμπληρωματικές αποφάσεις.
ΕΞΟΔΑ
Άρθρο 38
Η απόφαση θα καθορίζει τα έξοδα της διαιτησίας. Ο όρος «έξοδα»
περιλαμβάνει αποκλειστικά:
(α) τα έξοδα του διαιτητικού δικαστηρίου τα οποία διατυπώνονται ξεχωριστά για τον κάθε διαιτητή και γραμματέα και καθορίζονται από το ίδιο το διαιτητικό δικαστήριο σύμφωνα με
τα Άρθρα 39 και 40(3) με (5) ·
(β) τα οδοιπορικά και άλλα έξοδα που επιβαρύνουν το διαιτητικό
δικαστήριο και το γραμματέα ·
(γ) τα έξοδα για την πραγματογνωμοσύνη και οποιαδήποτε άλλη
συνδρομή απαιτείται από το διαιτητικό δικαστήριο ·
(δ) τα οδοιπορικά και άλλα έξοδα των μαρτύρων στο βαθμό που
τέτοια έξοδα έχουν εγκριθεί από το διαιτητικό δικαστήριο ·
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(ε) τα έξοδα για νομική εκπροσώπηση και συνδρομή, εφόσον
υπήρξε αξίωση για τα έξοδα αυτά κατά τη διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας, και μόνο στο βαθμό που το διαιτητικό
δικαστήριο κρίνει ότι το ύψος των εξόδων είναι εύλογο ·
(στ) τα Έξοδα Εγγραφής και τα Διοικητικά Έξοδα σύμφωνα με το
Παράρτημα Β (Πίνακας Εξόδων) ·
(ζ) τα Έξοδα Εγγραφής, τις αμοιβές και τα έξοδα για οποιονδήποτε διαιτητή επείγουσας κατάστασης, και τα έξοδα για την
πραγματογνωμοσύνη και οποιαδήποτε άλλη συνδρομή που
απαιτείται από οποιονδήποτε διαιτητή επείγουσας κατάστασης, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 43(9).
Άρθρο 39
1. Το ύψος των αμοιβών και των εξόδων του διαιτητικού δικαστηρίου θα είναι εύλογο, λαμβάνοντας υπόψη την αξία της διαφοράς, την πολυπλοκότητα της υπόθεσης της διαιτησίας, το
χρόνο που έχει δαπανηθεί και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές
περιστάσεις της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής της διαιτητικής διαδικασίας σε περίπτωση συμβιβαστικής
επίλυσης. Σε περίπτωση διακοπής της διαιτητικής διαδικασίας, το ύψος των αμοιβών του διαιτητικού δικαστηρίου μπορεί
να είναι μικρότερο από το κατώτατο ποσό που προκύπτει από
το Παράρτημα Β (Πίνακας Εξόδων).
2. Οι αμοιβές και τα έξοδα του διαιτητικού δικαστηρίου θα καθορίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα Β (Πίνακας Εξόδων).
3. Το διαιτητικό δικαστήριο θα αποφασίσει περί της κατανομής
της αμοιβής μεταξύ των μελών του. Κατά κανόνα, ο προεδρεύων διαιτητής θα λάβει μεταξύ 40% και 50% και ο κάθε
διαιτητής μεταξύ 25% και 30% επί της συνολικής αμοιβής,
λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο που έχει δαπανήσει και την
προσπάθεια που έχει καταβάλει ο κάθε διαιτητής.
Άρθρο 40
1. Με την εξαίρεση των οριζόμενων στο Άρθρο 40(2), τα έξοδα διαιτησίας θα επιβαρύνουν κατ’ αρχήν το ηττηθέν μέρος.
Όμως, το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να καταμερίσει τα
έξοδα διαιτησίας μεταξύ των μερών εφόσον κρίνει ότι ένας
τέτοιος καταμερισμός είναι εύλογος, λαμβάνοντας υπόψη τις
περιστάσεις της υπόθεσης.
2. Αναφορικά με τα έξοδα για νομική εκπροσώπηση και συνδρομή αναφερόμενα στο Άρθρο 38(ε), το διαιτητικό δικαστήριο
θα έχει τη διακριτική ευχέρεια, λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις της υπόθεσης, να κρίνει ποιό μέρος θα επιβαρυν-
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θεί με τα έξοδα ή να προβεί στον καταμερισμό των εξόδων
μεταξύ των μερών εφόσον κρίνει ότι ο καταμερισμός αυτός
είναι εύλογος.
3. Αν το διαιτητικό δικαστήριο εκδώσει διάταξη για το πέρας
της διαιτητικής διαδικασίας ή εκδώσει συναινετική απόφαση, θα καθορίσει τα έξοδα διαιτησίας που αναφέρονται στα
Άρθρα 38 και 39, στη διάταξη ή στην απόφαση.
4. Προτού εκδώσει διαιτητική απόφαση, διατάξει το πέρας της
διαδικασίας ή εκδώσει απόφαση αναφορικά με αίτημα κατά
τα Άρθρα 35 με 37, το διαιτητικό δικαστήριο θα υποβάλει
στη Γραμματεία ένα σχέδιο για έγκριση ή προσαρμογή από
το Δικαστήριο για τον καθορισμό των εξόδων σύμφωνα με
τα Άρθρα 38(α) με (γ) και (στ) και Άρθρο 39. Οποιαδήποτε
έγκριση ή προσαρμογή θα δεσμεύει το διαιτητικό δικαστήριο.
5. Το διαιτητικό δικαστήριο δεν μπορεί να χρεώσει επιπλέον
έξοδα για την ερμηνεία, διόρθωση και συμπλήρωση της απόφασης σύμφωνα με τα Άρθρα 35 έως 37, εκτός αν δικαιολογούνται από τις περιστάσεις.
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ
Άρθρο 41
1. Το διαιτητικό δικαστήριο, μόλις συγκροτηθεί, και κατόπιν
συνεννόησης με το Δικαστήριο, θα ζητήσει από τα μέρη να
καταβάλουν ίδιο ποσό ως προκαταβολή των εξόδων που αναφέρονται στα Άρθρα 38(α) έως (γ) και τα Διοικητικά Έξοδα
που αναφέρονται στο Άρθρο 38(στ). Οποιαδήποτε Προσωρινή
Προκαταβολή έχει καταβληθεί από κάποιο μέρος σύμφωνα με
το Παράρτημα Β (Πίνακας Εξόδων) θα θεωρηθεί ως μερική
καταβολή της προκαταβολής. Το διαιτητικό δικαστήριο θα διαβιβάσει αντίγραφο του αιτήματος στη Γραμματεία.
2. Το διαιτητικό δικαστήριο έχει τη διακριτική ευχέρεια να ορίσει χωριστές προκαταβολές όταν Εκείνος κατά του οποίου
στρέφεται η Αίτηση υποβάλει ανταίτημα ή σε κάθε άλλη περίπτωση θεωρείται κατάλληλο λόγω των περιστάσεων.
3. Κατά τη διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας, το διαιτητικό
δικαστήριο μπορεί να ζητήσει από τα μέρη να καταβάλουν
συμπληρωματικές προκαταβολές κατόπιν συνεννόησης με το
Δικαστήριο. Το διαιτητικό δικαστήριο θα προσκομίσει αντίγραφο του αιτήματος στη Γραμματεία.
4. Αν οι απαιτούμενες προκαταβολές δεν καταβληθούν πλήρως
εντός δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή του αιτήματος,
το διαιτητικό δικαστήριο θα ειδοποιήσει τα μέρη προκειμένου
ένας ή περισσότεροι από αυτούς να προβούν στην απαιτούμενη καταβολή. Αν δεν καταβληθεί η εν λόγω πληρωμή, το
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διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αναβολή ή το
πέρας της διαιτητικής διαδικασίας.
5. Στην οριστική του απόφαση, το διαιτητικό δικαστήριο θα εκδώσει για τα μέρη κατάσταση λογαριασμού σχετικά με τις
προκαταβολές που έχει λάβει. Οποιοδήποτε ποσό δεν έχει
δαπανηθεί θα επιστραφεί στα μέρη.

Κεφάλαιο V. Λοιπές Διατάξεις
ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 42
1. Αν τα μέρη συμφωνούν, ή αν εφαρμόζεται το Άρθρο 42(2), η
διαιτητική διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με την Ταχεία
Διαδικασία βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων των ανωτέρω Κανόνων, υπό τις κάτωθι τροποποιήσεις:
(α) ο φάκελος θα διαβιβάζεται στο διαιτητικό δικαστήριο
μόνο κατόπιν καταβολής της Προσωρινής Προκαταβολής,
όπως απαιτείται από το Κεφάλαιο 1.4 του Παραρτήματος
Β (Πίνακας Εξόδων) ·
(β) κατόπιν υποβολής της Απάντησης στην Αίτηση Προσφυγής στη Διαιτησία, τα μέρη θα δικαιούνται κατά κανόνα
να προβούν σε Υποβολή Αγωγικών Αιτημάτων, Υποβολή
Απάντησης στα Αγωγικά Αιτήματα (και Ανταιτήματα) και
Απάντηση στα Ανταιτήματα όπου αρμόζει ·
(γ) το διαιτητικό δικαστήριο θα διεξαγάγει μία μόνο συζήτηση προκειμένου να εξεταστούν οι μάρτυρες και οι πραγματογνώμονες όπως επίσης και προκειμένου να λάβουν
χώρα αγορεύσεις, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν ότι η
διαφορά θα κριθεί μόνο βάσει αποδεικτικών εγγράφων ·
(δ) η απόφαση θα εκδοθεί εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η Γραμματεία διαβίβασε την υπόθεση
στο διαιτητικό δικαστήριο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το
Δικαστήριο μπορεί να παρατείνει την προθεσμία αυτή ·
(ε) το διαιτητικό δικαστήριο θα παραθέσει περιληπτικά τους
λόγους στους οποίους βασίζει την απόφαση, εκτός αν τα
μέρη έχουν συμφωνήσει ότι δεν θα υπάρξει αιτιολόγηση.
2. Οι κάτωθι διατάξεις θα εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις
στις οποίες η αξία της διαφοράς, η οποία προκύπτει από το
συνολικό ποσό των Αγωγικών Αιτημάτων και των Ανταιτημάτων (ή οποιασδήποτε ένστασης συμψηφισμού), δεν υπερβαίνει τα CHF 1.000.000 (ένα εκατομμύριο Ελβετικά Φράγκα),
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εκτός εάν το Δικαστήριο κρίνει διαφορετικά, λαμβάνοντας
υπόψη τις σχετικές περιστάσεις:
(α) η διαιτητική διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με την
Ταχεία Διαδικασία που ορίζεται στο Άρθρο 42(1) ·
(β) η υπόθεση θα παραπεμφθεί σε έναν διαιτητή, εκτός αν η
συμφωνία διαιτησίας προβλέπει περισσότερους του ενός
διαιτητές ·
(γ) αν η συμφωνία για διαιτησία ορίζει ότι το διαιτητικό δικαστήριο θα αποτελείται από περισσότερους από έναν
διαιτητές, η Γραμματεία θα καλεί τα μέρη προκειμένου
να συμφωνήσουν για την παραπομπή της υπόθεσης σε
έναν διαιτητή. Αν τα μέρη δεν συμφωνήσουν για την παραπομπή της υπόθεσης σε έναν διαιτητή, η αμοιβή των
διαιτητών θα καθοριστεί σύμφωνα με το Παράρτημα Β
(Πίνακας Εξόδων), αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα είναι
μικρότερη από την αμοιβή που προκύπτει από τις ωριαίες
χρεώσεις που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2.8 του Παραρτήματος Β.
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Άρθρο 43
1. Εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, ένα μέρος
το οποίο αιτείται επείγοντα ασφαλιστικά μέτρα σύμφωνα με
το Άρθρο 26 προτού συγκροτηθεί το διαιτητικό δικαστήριο
μπορεί να υποβάλει στη Γραμματεία αίτηση για διαδικασία επείγουσας αποκατάστασης (στο εφεξής καλούμενη «Η
Αίτηση»). Επιπροσθέτως των στοιχείων που ορίζονται στο
Άρθρο 3(3) (β) έως (ε), η Αίτηση θα περιέχει:
(α) δήλωση του ασφαλιστικού μέτρου/ των ασφαλιστικών
μέτρων που αιτείται και τους λόγους και συγκεκριμένα,
το λόγο για το φερόμενο επείγον ·
(β) παρατηρήσεις αναφορικά με τη γλώσσα, τον τόπο της
διαιτησίας και το εφαρμοστέο δίκαιο ·
(γ) βεβαίωση της πληρωμής με επιταγή ή πληρωμή στο σχετικό λογαριασμό στο Παράρτημα Α των Εξόδων Εγγραφής
και της προκαταβολής για τη διαδικασία επείγουσας αποκατάστασης, όπως απαιτείται από το Κεφάλαιο 1.6 του
Παραρτήματος Β (Πίνακας Εξόδων).
2. Το συντομότερο δυνατόν μετά από την παραλαβή της Αίτησης, των Εξόδων Εγγραφής και της προκαταβολής για τη διαδικασία επείγουσας αποκατάστασης, το Δικαστήριο θα ορίσει και θα διαβιβάσει το φάκελο σε έναν διαιτητή επείγουσας
κατάστασης, εκτός
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(α) αν προδήλως δεν υπάρχει συμφωνία που να παραπέμπει
σε διαιτησία υπό τους παρόντες Κανόνες ή
(β) θεωρηθεί καταλληλότερο να προβεί στη συγκρότηση του
διαιτητικού δικαστηρίου και να παραπέμψει την Αίτηση
σε αυτό.
3. Αν η Αίτηση υποβληθεί πριν την Αίτηση Προσφυγής στη Διαιτησία, το Δικαστήριο θα κηρύξει το πέρας της διαδικασίας
επείγουσας αποκατάστασης αν η Αίτηση Προσφυγής στη Διαιτησία δεν υποβληθεί εντός δέκα ημερών από την παραλαβή
της Αίτησης. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, το Δικαστήριο μπορεί να παρατείνει την προθεσμία.
4. Τα Άρθρα 9 έως 12 θα εφαρμόζονται στον διαιτητή επείγουσας
κατάστασης, με εξαίρεση τις προθεσμίες που ορίζονται στα
Άρθρα 11(1) και (2), οι οποίες μειώνονται στις τρεις ημέρες.
5. Αν τα μέρη δεν έχουν καθορίσει τον τόπο της διαιτησίας, ή
αν ο καθορισμός του τόπου παραμένει ασαφής ή ελλιπής, ο
τόπος της διαιτησίας για τη διαδικασία επείγουσας αποκατάστασης θα καθορίζεται από το Δικαστήριο χωρίς επίπτωση
στον καθορισμό του τόπου της διαιτησίας σύμφωνα με το
Άρθρο 16(1).
6. Ο διαιτητής επείγουσας κατάστασης μπορεί να διεξαγάγει τη
διαδικασία επείγουσας αποκατάστασης καθοιονδήποτε τρόπο
κρίνει εκείνος κατάλληλο, λαμβάνοντας υπόψη την επείγουσα
φύση αυτής της διαδικασίας και εξασφαλίζοντας ότι θα δοθεί
στο κάθε μέρος προσηκόντως το δικαίωμα ακρόασης σχετικά
με την Αίτηση.
7. Η απόφαση για την Αίτηση θα εκδοθεί εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η Γραμματεία παρέπεμψε την Αίτηση στο διαιτητή επείγουσας κατάστασης. Το εν
λόγω χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί με συμφωνία των
μερών ή από το Δικαστήριο στις περιστάσεις που αρμόζει. Η
απόφαση σχετικά με την Αίτηση μπορεί να ληφθεί ακόμη και
αν ο φάκελος, στο εν τω μεταξύ, έχει διαβιβασθεί στο διαιτητικό δικαστήριο.
8. Η απόφαση του διαιτητή επείγουσας κατάστασης θα παράγει
τις ίδιες συνέπειες με αυτές που παράγονται από μία απόφαση σύμφωνα με το Άρθρο 26. Κάθε ασφαλιστικό μέτρο που
διατάσσεται από διαιτητή επείγουσας κατάστασης μπορεί να
τροποποιηθεί, ανασταλεί και ανακληθεί από τον τελευταίο ή
μετά από διαβίβαση του φακέλου σε αυτόν από το διαιτητικό
δικαστήριο.
9. Η απόφαση περί της Αίτησης θα περιέχει καθορισμό των
εξόδων όπως ορίζονται στο Άρθρο 38(ζ). Ο διαιτητής επείγουσας κατάστασης θα υποβάλει στη Γραμματεία σχέδιο για
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τον καθορισμό των εξόδων για έγκριση ή προσαρμογή από το
Δικαστήριο πριν την έκδοση απόφασης περί της Αίτησης. Τα
έξοδα θα πληρώνονται από την προκαταβολή για τη διαδικασία επείγουσας αποκατάστασης. Ο καθορισμός των εξόδων
σύμφωνα με τα Άρθρα 38(δ) και (ε) και ο καταμερισμός των
εξόδων μεταξύ των μερών θα αποφασίζεται από το διαιτητικό δικαστήριο. Αν δε συγκροτηθεί διαιτητικό δικαστήριο, τα
έξοδα που καθορίζονται σύμφωνα με τα Άρθρα 38(δ) και (ε)
και ο καταμερισμός όλων των εξόδων θα αποφασίζεται από
τον διαιτητή επείγουσας κατάστασης σε ξεχωριστή απόφαση.
10. Οποιοδήποτε μέτρο διατάσσεται από τον διαιτητή επείγουσας κατάστασης παύει να δεσμεύει τα μέρη είτε με το πέρας
της διαδικασίας επείγουσας αποκατάστασης σύμφωνα με το
Άρθρο 43(3), με το πέρας της διαιτητικής διαδικασίας είτε
με την έκδοση οριστικής απόφασης, εκτός εάν το διαιτητικό δικαστήριο ρητά αποφασίσει διαφορετικά στην οριστική
απόφασή του.
11. Ο διαιτητής επείγουσας κατάστασης δεν μπορεί να είναι διαιτητής σε οποιαδήποτε διαιτησία σχετίζεται με τη διαφορά
στην οποία υπήρξε διαιτητής επείγουσας κατάστασης, εκτός
αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά.
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Άρθρο 44
1. Εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν ρητά διαφορετικά και εγγράφως, τα μέρη δεσμεύονται να κρατήσουν εμπιστευτικές
όλες τις αποφάσεις, διατάξεις όπως επίσης και όλα τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί από οποιοδήποτε άλλο μέρος στο
πλαίσιο της διαιτητικής διαδικασίας και που δεν ανήκουν ήδη
στο δημόσιο τομέα με εξαίρεση και στο βαθμό που η αποκάλυψη μπορεί να απαιτείται από ένα μέρος λόγω υποχρέωσης
εκ του νόμου για να προστατεύσει ένα νόμιμο δικαίωμα ή να
εγείρει αξιώσεις στη βάση αυτή ή να εκτελέσει απόφαση ή να
ασκήσει ένδικα μέσα κατά απόφασης σε διαδικασία ενώπιον
δικαστικής αρχής. Αυτή η δέσμευση ισχύει επίσης και για
τους διαιτητές, τους πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί
από το δικαστήριο, τη γραμματέα του διαιτητικού δικαστηρίου, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Διαιτητικού
Οργανισμού Ελβετικών Επιμελητηρίων για τη Διαιτησία, τα
μέλη του Δικαστηρίου, τη Γραμματεία και το προσωπικό του
κάθε Επιμελητηρίου.
2. Οι διασκέψεις του διαιτητικού δικαστηρίου είναι μυστικές.
3. Η απόφαση ή διάταξη μπορεί να δημοσιευτεί είτε ολόκληρη
είτε υπό τη μορφή αποσπασμάτων ή περιλήψεων, μόνο υπό
τις κάτωθι προϋποθέσεις:
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(α) να απευθυνθεί Αίτημα για δημοσίευση στη Γραμματεία ·
(β) να διαγραφούν όλες οι αναφορές στα ονόματα των μερών, και
(γ) να μην προβάλει κανένα μέρος ένσταση στη δημοσίευση
εντός της προθεσμίας που έχει ορισθεί από τη Γραμματεία
για το σκοπό αυτό.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Άρθρο 45
1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Διαιτητικού Οργανισμού Ελβετικών Επιμελητηρίων, τα μέλη του Δικαστηρίου
και της Γραμματείας, το κάθε Επιμελητήριο και το προσωπικό
τους, οι διαιτητές, οι πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί
από το δικαστήριο, και ο/η γραμματέας του διαιτητικού δικαστηρίου δεν θα φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε πράξη ή
παράλειψη αναφορικά με διαιτησία, η οποία έχει διεξαχθεί
υπό τους παρόντες Κανόνες, εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη
φαίνεται να αποτελεί άδικη πράξη η οποία έχει τελεσθεί εκ
προθέσεως ή με βαριά αμέλεια.
2. Μετά την έκδοση της απόφασης ή της διάταξης που κηρύσσει
το πέρας της διαδικασίας και εάν η δυνατότητα διόρθωσης,
ερμηνείας και έκδοσης συμπληρωματικών αποφάσεων που
ορίζονται στα Άρθρα 35 έως 37 έχει παρέλθει ή έχει εξαντληθεί,
τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Διαιτητικού Οργανισμού Ελβετικών Επιμελητηρίων, τα μέλη του Δικαστηρίου
και της Γραμματείας, το κάθε Επιμελητήριο ή το προσωπικό
τους οι διαιτητές, οι πραγματογνώμονες που ορίζονται από το
δικαστήριο, και ο/η γραμματέας του διαιτητικού δικαστηρίου
δεν θα φέρουν την υποχρέωση να προβούν σε δηλώσεις σε
οποιοδήποτε πρόσωπο αναφορικά με οποιοδήποτε ζήτημα
της διαιτησίας. Κανένα από τα μέρη δεν θα επιδιώξει να
ορίσει ως μάρτυρα οποιοδήποτε από τα ως άνω πρόσωπα σε
οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή άλλη διαδικασία που
μπορεί να προκύψει από τη διαιτησία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:
Γραφεία της Γραμματείας του Διαιτητικού
Δικαστηρίου
Διαιτητικός Οργανισμός Ελβετικών Επιμελητηρίων
Διαιτητικό Δικαστήριο
Γραμματεία
Υπόψιν του Basel Chamber of Commerce
Aeschenvorstadt 67
Ταχυδρομική θυρίδα
CH-4010 Basel
Τηλέφωνο: +41 61 270 60 50
Φαξ: +41 61 270 60 05
E-mail: basel@swissarbitration.org
Στοιχεία τραπέζης: UBS AG, CH-4002 Basel
Αριθμός Λογαριασμού: 292-10157720.0
Clearing no: 292
Κωδικός swift: UBSWCHZH80A
Iban: CH98 0029 2292 10157720 0
Υπόψιν του Chamber of Commerce and Industry of Bern
Kramgasse 2
Ταχυδρομική θυρίδα 5464
CH-3001 Bern
Τηλέφωνο: +41 31 388 87 87
Φαξ: +41 31 388 87 88
E-mail: bern@swissarbitration.org
Στοιχεία τραπέζης: Berner Kantonalbank AG
Αριθμός Λογαριασμού: KK 16 166.151.0.44 HIV Kanton Bern
Clearing no: 790
Κωδικός swift: KBBECH22
Iban: CH35 0079 0016 1661 5104 4
Υπόψιν του Geneva Chamber of Commerce, Industry and
Services
4, Boulevard du Théâtre
Ταχυδρομική θυρίδα 5039
CH-1211 Geneva 11
Τηλέφωνο: +41 22 819 91 11
Φαξ: +41 22 819 91 36
E-mail: geneva@swissarbitration.org
Στοιχεία τραπέζης: UBS SA, Rue du Rhône 8, 1204 Genève
Αριθμός Λογαριασμού: 279-HU108533.1
Clearing no: 279
Κωδικός swift: UBSWCHZH80A
Iban: CH13 0027 9279 HU1085331
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Υπόψιν του Neuchâtel Chamber of Commerce and Industry
4, rue de la Serre
Ταχυδρομική θυρίδα 2012
CH-2001 Neuchâtel
Τηλέφωνο: +41 32 727 24 27
Φαξ: +41 32 727 24 28
E-mail: neuchatel@swissarbitration.org
Στοιχεία τραπέζης: Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Αριθμός Λογαριασμού: C0029.20.09
Clearing no: 766
Κωδικός swift: BCNNCH22
Iban: CH69 0076 6000 C002 9200 9
Υπόψιν του Chamber of Commerce and Industry of Ticino
Corso Elvezia 16
Ταχυδρομική θυρίδα 5399
CH-6901 Lugano
Τηλέφωνο: +41 91 911 51 11
Φαξ: +41 91 911 51 12
E-mail: lugano@swissarbitration.org
Στοιχεία τραπέζης: Banca della Svizzera Italiana (BSI),
Via Magatti 2, CH-6901 Lugano
Αριθμός Λογαριασμού: A201021A
Clearing No: 8465
Κωδικός swift: BSILCH22
Iban: CH64 0846 5000 0A20 1021 A
Υπόψιν του Chamber of Commerce and Industry of Vaud
Avenue d’Ouchy 47
Ταχυδρομική θυρίδα 315
CH-1001 Lausanne
Τηλέφωνο: +41 21 613 35 31
Φαξ: +41 21 613 35 05
E-mail: lausanne@swissarbitration.org
Στοιχεία τραπέζης: Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne
Αριθμός Λογαριασμού: U5284.78.17
Clearing No: 767
Κωδικός swift: BCVLCH2LXXX
Iban: CH44 0076 7000 U528 4781 7
Υπόψιν του Zurich Chamber of Commerce
Selnaustrasse 32
Ταχυδρομική θυρίδα 3058
CH-8022 Zurich
Τηλέφωνο: +41 44 217 40 50
Φαξ: +41 44 217 40 51
E-mail: zurich@swissarbitration.org
Στοιχεία τραπέζης: Credit Suisse, CH-8070 Zurich
Αριθμός Λογαριασμού: 497380-01
Clearing No: 4835
Κωδικός swift: CRESCHZZ80A
Iban: CH62 0483 5049 7380 0100 0
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:
Πίνακας Εξόδων (σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2012)
(Όλα τα ποσά στο παρόν Παράρτημα Β είναι σε ελβετικά φράγκα,
εφεξής καλούμενα «CHF»)
1. Έξοδα Εγγραφής και Προκαταβολές
1.1 Όταν καταθέτει την Αίτηση Προσφυγής στη Διαιτησία, ο
Αιτών πληρώνει τα μη επιστρεπτέα Έξοδα Εγγραφής των
• 4.500 CHF για διαιτησίες στις οποίες η αξία της διαφοράς δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 CHF,
• 6.000 CHF για διαιτησίες στις οποίες η αξία της διαφοράς
είναι μεταξύ των 2.000.001 CHF και των 10.000.000 CHF,
• 8.000 CHF για διαιτησίες στις οποίες η αξία της διαφοράς υπερβαίνει τα 10.000.000 CHF.
1.2 Αν η αξία της διαφοράς δεν έχει προσδιοριστεί ποσοτικά,
ο Αιτών θα προβαίνει στην πληρωμή των μη επιστρεπτέων
Εξόδων Εγγραφής ύψους 6.000 CHF.
1.3 Οι ως άνω διατάξεις θα εφαρμόζονται σε οποιοδήποτε
Ανταίτημα.
1.4 Υπό τη Ταχεία Διαδικασία, το Δικαστήριο θα ζητήσει από
τον Αιτούντα να καταβάλει Προσωρινή Προκαταβολή
ύψους 5.000 CHF με την παραλαβή της Αίτησης Προσφυγής στη Διαιτησία.
1.5 Αν τα Έξοδα Εγγραφής ή η Προσωρινή Προκαταβολή δεν
καταβληθούν, η διαιτησία δεν θα συνεχιστεί όσον αφορά
το σχετικό αγωγικό αίτημα/τα σχετικά αγωγικά αιτήματα
ή το ανταίτημα/τα ανταιτήματα.
1.6 Το μέρος το οποίο υποβάλει αίτημα για τη Διαδικασία
Επείγουσας Αποκατάστασης θα καταβάλει μαζί με την
Αίτηση τα μη επιστρεπτέα Έξοδα Εγγραφής ύψους 4.500
CHF και προκαταβολή για τα έξοδα της Διαδικασίας Επείγουσας Αποκατάστασης ύψους 20.000 CHF. Αν τα Έξοδα
Εγγραφής και η προκαταβολή δεν καταβληθούν, το Δικαστήριο δεν θα προχωρήσει με τη Διαδικασία Επείγουσας
Αποκατάστασης.
1.7 Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα για διόρθωση ή ερμηνεία της διαιτητικής απόφασης ή για συμπληρωματική
απόφαση που έχει εκδοθεί βάσει των Άρθρων 35, 36 ή
37, ή όταν μία δικαστική αρχή παραπέμπει μία διαιτητική
απόφαση στο διαιτητικό δικαστήριο, το διαιτητικό δικα-

77
στήριο μπορεί να ζητήσει συμπληρωματική προκαταβολή
με την προηγούμενη έγκριση του Δικαστηρίου.
2. Έξοδα και Διοικητικά Έξοδα
2.1 Τα έξοδα που αναφέρονται στα Άρθρα 38(α) και (ζ) θα καλύπτουν τις δραστηριότητες του διαιτητικού δικαστηρίου
και του διαιτητή επείγουσας κατάστασης αντίστοιχα, από
τη διαβίβαση του φακέλου μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης, της διάταξης για το πέρας της διαδικασίας
ή την έκδοση απόφασης σε διαδικασία επείγουσας αποκατάστασης.
2.2 Όταν η αξία της διαφοράς υπερβαίνει το όριο που ορίζεται στο Κεφάλαιο 6 του παρόντος Παραρτήματος Β,
τα Διοικητικά Έξοδα 2 θα καταβάλλονται επιπλέον των
Εξόδων Εγγραφής, στο Διαιτητικό Οργανισμό Ελβετικών
Επιμελητηρίων.
2.3 Κατά κανόνα και με εξαίρεση τη διαδικασία επείγουσας
αποκατάστασης, τα έξοδα του διαιτητικού δικαστηρίου
και τα Διοικητικά Έξοδα θα υπολογίζονται βάσει της κλίμακας του Κεφαλαίου 6 του παρόντος Παραρτήματος Β,
λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του Άρθρου 39(1). Τα
έξοδα του διαιτητικού δικαστηρίου, οι προκαταβολές που
θα ζητηθούν σύμφωνα με το Άρθρο 41, όπως επίσης και τα
Διοικητικά Έξοδα μπορούν να υπερβαίνουν τα ποσά που
ορίζονται στην κλίμακα μονάχα σε εξαιρετικές περιστάσεις και με την προηγούμενη έγκριση του Δικαστηρίου.
2.4 Τα αγωγικά αιτήματα και τα ανταιτήματα συναθροίζονται
για τον καθορισμό του ποσού της διαφοράς. Ο ίδιος κανόνας εφαρμόζεται στις ενστάσεις συμψηφισμού, εκτός
αν το διαιτητικό δικαστήριο, κατόπιν συνεννόησης με τα
μέρη, καταλήξει ότι οι εν λόγω ενστάσεις συμψηφισμού
δεν απαιτούν σημαντική επιπλέον εργασία.
2.5 Τα αιτήματα για τόκους δεν θα ληφθούν υπόψη για τον
υπολογισμό του ποσού της διαφοράς. Όταν όμως το αίτημα για τόκους υπερβαίνει το αίτημα για το κυρίως ποσό,
θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το αίτημα για τους τόκους για
τον υπολογισμό του ποσού της διαφοράς.
2.6 Ποσά σε νόμισμα άλλο από ελβετικά φράγκα θα μετατρέπονται σε ελβετικά φράγκα σύμφωνα με την ισοτιμία
συναλλάγματος κατά την ημερομηνία που η Αίτηση για
Αυτό αποτελεί εισφορά στα Διοικητικά Έξοδα του Διαιτητικού Οργανισμού
Ελβετικών Επιμελητηρίων με μέγιστο ύψος τα 50.000 CHF επιπλέον των Εξόδων
Εγγραφής. Σε περίπτωση που δεν συνεχιστεί η διαιτητική διαδικασία [Άρθρο 39(1)],
ο Διαιτητικός Οργανισμός Ελβετικών Επιμελητηρίων έχει τη διακριτική ευχέρεια
να μη χρεώσει όλα ή μέρος των Διοικητικών Εξόδων.
2
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Προσφυγή στη Διαιτησία παρελήφθη από τη Γραμματεία
ή οποιαδήποτε στιγμή κατατίθεται κάποιο καινούργιο
αγωγικό αίτημα, ανταίτημα ή ένσταση συμψηφισμού ή
τροποποίηση σε αγωγικό αίτημα ή απάντηση σε αγωγικό
αίτημα.
2.7 Εάν το ποσό της διαφοράς δεν υπολογιστεί ποσοτικά,
τα έξοδα του διαιτητικού δικαστηρίου και τα Διοικητικά Έξοδα θα καθοριστούν από το διαιτητικό δικαστήριο,
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις.
2.8 Όταν τα μέρη δεν συμφωνούν να παραπέμψουν την υπόθεση σε έναν διαιτητή όπως ορίζεται στο Άρθρο 42(2)
(Ταχεία Διαδικασία), οι αμοιβές των διαιτητών θα καθορίζονται σύμφωνα με την κλίμακα του Κεφαλαίου 6 του
Παραρτήματος Β, αλλά δεν θα είναι μικρότερες από τις
αμοιβές που προκύπτουν από την εφαρμογή της ωριαίας
χρέωσης των 350 CHF (τριακοσίων πενήντα ελβετικών
φράγκων) για τους διαιτητές.
2.9 Οι αμοιβές του διαιτητή επείγουσας κατάστασης θα
κ υμαίνονται ανάμεσα στα 2.000 CHF και 20.000 CHF.
Θα ξεπερνούν τα 20.000 CHF μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με την έγκριση του Δικαστηρίου.
3. Έξοδα
Τα έξοδα του διαιτητικού δικαστηρίου και του διαιτητή επείγουσας κατάστασης θα καλύπτουν τα εύλογα έξοδα για τη διαιτησία,
όπως τα έξοδα κίνησης, τα έξοδα για τη διαμονή, τα γεύματα και
οποιαδήποτε άλλα έξοδα σχετίζονται με τη διεξαγωγή της διαδικασίας. Το Δικαστήριο θα εκδίδει γενικές οδηγίες για τον υπολογισμό των εξόδων αυτών3.
4. Διαχείριση των προκαταβολών
4.1 Η Γραμματεία ή το διαιτητικό δικαστήριο αν το ζητήσει
η Γραμματεία, θα διατηρεί τις προκαταβολές που πληρώνονται από τα μέρη σε χωριστό τραπεζικό λογαριασμό ο
οποίος χρησιμοποιείται αποκλειστικά και αναγνωρίζεται
ξεκάθαρα ότι σχετίζεται με την εν λόγω διαιτητική διαδικασία.
4.2 Με την έγκριση του Δικαστηρίου, μέρος των προκαταβολών μπορεί να δίνεται από καιρού εις καιρόν σε κάθε
μέλος του διαιτητικού δικαστηρίου ως προκαταβολή για
τα έξοδα καθώς προχωρεί η διαιτησία.
3

Οι οδηγίες διατίθενται στην ιστοσελίδα www.swissarbitration.org
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5. Φόροι και χρεώσεις που εφαρμόζονται στις αμοιβές
Ποσά που πληρώνονται στο διαιτητικό δικαστήριο ή σε διαιτητή
επείγουσας κατάστασης δε συμπεριλαμβάνουν φόρο προστιθέμενης αξίας ή άλλους φόρους ή χρεώσεις που μπορεί να ισχύουν
για μέλος του διαιτητικού δικαστηρίου ή διαιτητή επείγουσας κατάστασης. Τα μέρη οφείλουν να πληρώσουν οποιουσδήποτε τέτοιους φόρους ή χρεώσεις. Η ανάκτηση των φόρων και δαπανών
αυτών είναι αποκλειστικά θέμα μεταξύ των μελών του διαιτητικού δικαστηρίου και του διαιτητή επείγουσας κατάστασης από τη
μία πλευρά και των μερών από την άλλη πλευρά.

4.000 + 0,2% του ποσού άνω των 2.000.000

20.000 + 0,1% του ποσού άνω των 10.000.000

2.000.000

10.000.000

20.000.000

50.000.000

1.000.001 –

2.000.001 –

10.000.001 –

20.000.001 –

–

Ελάχιστο

60.400 + 0,3% του ποσού άνω των 10.000.000

30.000 + 0,38% του ποσού άνω των 2.000.000

24.000 + 0,6% του ποσού άνω των 1.000.000

18.000 + 1,5% του ποσού άνω των 600.000

12.000 + 2% του ποσού άνω των 300.000

4% του ποσού

45.000 + 0,01 % του ποσού άνω των
50.000.000

50.000

50.000

50.000.001 – 100.000.000

100.000.001 – 250.000.000

> 250.000.000

180.400 + 0,01% του ποσού άνω των
250.000.000

150.400 + 0,02% του ποσού άνω των
100.000.000

120.400 + 0,06% του ποσού άνω των
50.000.000

600.000 + 0,06% του ποσού άνω των
250.000.000

450.000 + 0,1% του ποσού άνω των
100.000.000

360.000 + 0,18% του ποσού άνω των
50.000.000

300.000 + 0,2% του ποσού άνω των 20.000.000

240.000 + 0,6% του ποσού άνω των 10.000.000

120.000 + 1,5% του ποσού άνω των 2.000.000

84.000 + 3,6% του ποσού άνω των 1.000.000

60.000 + 6% του ποσού άνω των 600.000

36.000 + 8% του ποσού άνω των 300.000

12% του ποσού

Μέγιστο

Μοναδικός Διαιτητής

30.000 + 0,05% του ποσού άνω των 20.000.000 90.400 + 0,1% του ποσού άνω των 20.000.000

–

–

600.000

1.000.000

300.001 –

–

Διοικητικά Έξοδα

600.001 –

300.000

0 –		

Αξία διαφοράς
(σε Ελβετικά
Φράγκα)

6.1 Μοναδικός Διαιτητής

6. Κλίμακα Αμοιβής Διαιτητή και Διοικητικά έξοδα
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20.000 + 0,1% του ποσού άνω των 10.000.000

Ελάχιστο

151.000 + 0,75% του ποσού άνω των 10.000.000

75.000 + 0,95% του ποσού άνω των 2.000.000

60.000 + 1,5% του ποσού άνω των 1.000.000

45.000 + 3,75% του ποσού άνω των 600.000

30.000 + 5% του ποσού άνω των 300.000

10% του ποσού

50.000

> 250.000.000

451.000 + 0,025% του ποσού άνω των
250.000.000

376.000 + 0,05% του ποσού άνω των
100.000.000

1.500.000 + 0,15% του ποσού άνω των
250.000.000

1.125.000 + 0,25% του ποσού άνω των
100.000.000

900.000 + 0,45% του ποσού άνω των
50.000.000

4

Οι αμοιβές του διαιτητικού δικαστηρίου το οποίο περιλαμβάνει περισσότερους από ένα διαιτητή αντιπροσωπεύουν τις αμοιβές για ένα μοναδικό διαιτητή συν 75% για κάθε
επιπλέον διαιτητή, δηλαδή 250% των αμοιβών ενός μοναδικού διαιτητή για ένα τριμελές διαιτητικό δικαστήριο

50.000

100.000.001 – 250.000.000

301.000 + 0,15% του ποσού άνω των
50.000.000

750.000 +0,5% του ποσού άνω των 20.000.000

600.000 + 1,5% του ποσού άνω των 10.000.000

300.000 + 3,75% του ποσού άνω των 2.000.000

210.000 + 9% του ποσού άνω του 1.000.000

150.000 +15% του ποσού άνω των 600.000

90.000 + 20% του ποσού άνω των 300.000

30% του ποσού

Μέγιστο

Τριμελές διαιτητικό δικαστήριο

30.000 + 0,05% του ποσού άνω των 20.000.000 226.000 + 0,25% του ποσού άνω των 20.000.000

45.000 + 0,01% του ποσού άνω των
50.000.000

20.000.000

50.000.000

10.000.001 –

20.000.001 –

4.000 + 0,2% του ποσού άνω των 2.000.000

–

–

–

–

Διοικητικά Έξοδα

50.000.001 – 100.000.000

2.000.000

10.000.000

1.000.001 –

2.000.001 –

600.000

1.000.000

300.001 –

600.001 –

300.000

0–

Αξία διαφοράς
(σε Ελβετικά
Φράγκα)

6.2 Τρεις Διαιτητές4
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