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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ που γίνεται στη ___________ σήμερα την ____
ημέρα του μηνός __________________ του έτους ______, μεταξύ του/της/των
____________________ (στο εξής «ο Απαιτητής/οι Απαιτητές») από τη μια
και του/της/των ____________________ (στο εξής «ο Καθ’ ου η Απαίτηση/οι
Καθ’ ων η Απαίτηση») από την άλλη (στο εξής συλλογικά «οι
Συμβαλλόμενοι»), διαλαμβάνει, επιβεβαιεί και μαρτυρεί τ’ ακόλουθα:
ΕΠΕΙΔΗ μεταξύ του Απαιτητή/των Απαιτητών και του Καθ’ ου η Απαίτηση/των
Καθ’ ων η Απαίτηση εκκρεμεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου
___________ η αγωγή/γενική αίτηση υπ’ αρ. ________________ (στο εξής «η
Δικαστική Διαδικασία»), με την οποία επιδιώκεται η επίλυση της διαφοράς
που ανέκυψε μεταξύ των Συμβαλλομένων ως αυτή διατυπώνεται στα
δικόγραφα της Δικαστικής Διαδικασίας ή στην περίπτωση που τα δικόγραφα
δεν είναι πλήρεις η διαφορά που θα συμφωνηθεί μεταξύ των διάδικων και
καταγράφεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας Συμφωνίας (στο εξής «η
Διαφορά»), και,
ΕΠΕΙΔΗ οι Συμβαλλόμενοι αποσκοπώντας στην οριστική και τελική επίλυση
της Διαφοράς με διαιτησία αντί μέσω δικαστηρίου το συντομότερο δυνατόν και
αναγνωρίζοντας ότι η Δικαστική Διαδικασία είναι χρονοβόρα και συνεπάγεται
σημαντικά έξοδα, συμφώνησαν όπως παραπέμψουν την Διαφορά προς
οριστική και τελική επίλυση σε διαιτησία (στο εξής «η Διαιτητική Διαδικασία»),
και,
ΕΠΕΙΔΗ οι Συμβαλλόμενοι συμφώνησαν όπως η Δικαστική Διαδικασία
ανασταλεί μέχρι την πλήρη αποπεράτωση της Διαιτητικής Διαδικασίας με την
έκδοση διαιτητικής απόφασης στην Διαιτητική Διαδικασία (στο εξής «η
Διαιτητική Απόφαση»), και,
ΕΠΕΙΔΗ οι Συμβαλλόμενοι συμφώνησαν ότι η Διαιτητική Απόφαση θα επιλύει
τη Διαφορά κατά τρόπο δεσμευτικό, οριστικό και τελεσίδικο,
ΝΥΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΜΕΤΑΞΥ

ΤΩΝ

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
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Το ανωτέρω προοίμιο – δηλώσεις γεγονότων συμφωνούνται,
αναγνωρίζονται και υιοθετούνται παρ’ απάντων των Συμβαλλομένων ως
ρητοί και δεσμευτικοί όροι της παρούσας Συμφωνίας.

2. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗ
[Οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν και με την παρούσα διορίζουν ως Διαιτητή
τον/την κ./κα.______________________] ή [Οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν
όπως ο Διαιτητής διορισθεί από το Κέντρο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης
του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου)].
3. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
3.1.

[Η
Διαιτητική
Διαδικασία
θα
διεξαχθεί
____________________________] ή [Η Διαιτητική Διαδικασία θα
διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διαιτησίας και
Διαμεσολάβησης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου].

3.2.

Ο Διαιτητής μπορεί, μετά από διαβούλευση με τους Συμβαλλομένους,
να αποφασίσει όπως πραγματοποιούνται οι συναντήσεις και ακροάσεις
της Διαιτητικής Διαδικασίας σε οποιαδήποτε τοποθεσία θεωρήσει
κατάλληλη και/ή εξ ’αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης.

4. ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗ
4.1.

Οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι η Διαιτητική Διαδικασία θα διεξαχθεί
σύμφωνα με τους Κανονισμούς Διαιτησίας του Κέντρου Διαιτησίας και
Διαμεσολάβησης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (CAMC
Rules), ως αυτοί ισχύουν κατά την ημερομηνία υπογραφής της
παρούσας και με αυτή την αναφορά θεωρείται ότι έχουν ενσωματωθεί
στην παρούσα Συμφωνία.
ή
Εκτός αν οι Συμβαλλόμενοι συμφωνήσουν διαφορετικά, ο Διαιτητής θα
έχει το δικαίωμα να αποφασίζει το σύνολο των ουσιαστικών,
δικαιοδοτικών και αποδεικτικών θεμάτων της Διαιτητικής Διαδικασίας,
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ακόλουθων ζητημάτων:
4.1.1. τον χρόνο και τον τρόπο διεξαγωγής της Διαιτητικής
Διαδικασίας,
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4.1.2. τη γλώσσα ή τις γλώσσες διεξαγωγής της Διαιτητικής
Διαδικασίας και πότε θα καθίσταται απαραίτητη η μετάφραση
των εγγράφων και/ή δικογράφων που καταχωρούνται και/ή
υποβάλλονται από τους Συμβαλλομένους ή τους δικηγόρους
τους,
4.1.3. τις προθεσμίες και/ή τον τρόπο υποβολής και/ή καταχώρησης
εγγράφων και/ή δικογράφων και/ή καταλόγων εγγράφων και/ή
μαρτυρίας και/ή παραδοχών και/ή ενδεχόμενων ενδιάμεσων
αιτήσεων από τους Συμβαλλομένους ή τους δικηγόρους τους,
4.1.4. τις ημερομηνίες και/ή τη διάρκεια και/ή τον τρόπο διεξαγωγής
της ακρόασης, ο οποίος μπορεί μεταξύ άλλων να
συμπεριλαμβάνει και τηλεδιάσκεψη.
4.2.

Ο Διαιτητής θα έχει την εξουσία να αποφασίζει την επιδίκαση του
συνόλου ή μέρους των εξόδων της Διαιτητικής Διαδικασίας και/ή των
δικηγορικών εξόδων ή οποιωνδήποτε άλλων σχετικών εξόδων σε έναν
εκ των Συμβαλλομένων ή και στους δύο Συμβαλλομένους, ανάλογα με
την περίπτωση.

4.3.

Εκτός όπου ρητά καθορίζεται στην παρούσα Συμφωνία διαφορετικά, σε
οτιδήποτε αφορά τη διεξαγωγή της Διαιτητικής Διαδικασίας,
συμπεριλαμβανομένων του νομικού αποτελέσματος και της εκτέλεσης
της Διαιτητικής Απόφασης, θα ισχύουν και θα τίθενται σε εφαρμογή οι
σχετικές πρόνοιες του Περί Διαιτησίας Νόμου, Κεφ. 4, ως εκάστοτε
τροποποιείται ή του Περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας Νόμου του
1987 (Ν.101/1987) ως εκάστοτε τροποποιείται ή οι σχετικές πρόνοιες
του Νόμου που διέπει τις εγχώριες ή διεθνείς διαιτησίες, ως εκάστοτε
ισχύει.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Έκαστος Συμβαλλόμενος οφείλει να ενεργεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
διευκολύνει τον Διαιτητή να ακούσει, εκδικάσει και αποφασίσει τη Διαφορά
το συντομότερο δυνατό.
6. ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν όπως η Διαιτητική Διαδικασία προωθηθεί
στη βάση των ήδη καταχωρημένων δικογράφων, όπως αυτά έχουν
καταχωρηθεί στο πλαίσιο της Δικαστικής Διαδικασίας.
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7. ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Η κάθε Διαιτητική απόφαση (ενδιάμεση ή τελική) διαταγή ή διαδικαστική
οδηγία του Διαιτητή θα είναι οριστική, δεσμευτική και τελεσίδικη για τους
Συμβαλλόμενους.
8. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
8.1.

Οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν με την παρούσα όπως η Δικαστική
Διαδικασία ανασταλεί μέχρι την έκδοση της Διαιτητικής Απόφασης.

8.2.

Περαιτέρω, οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι [η κάθε πλευρά θα
επιβαρυνθεί τα μέχρι σήμερα έξοδα της, τα οποία ανέκυψαν στο πλαίσιο
της Δικαστικής Διαδικασίας] ή [τα έξοδα της Δικαστικής Διαδικασίας που
δημιουργήθηκαν μέχρι και την αναστολή της τελευταίας θα εγκριθούν
από τον Πρωτοκολλητή, θα ακολουθήσουν το αποτέλεσμα της
Διαιτητικής Απόφασης και θα είναι πληρωτέα στο τέλος της Διαιτητικής
Διαδικασίας] ή [τα έξοδα της Δικαστικής Διαδικασίας ανέρχονται στο
ποσό των € ………..., θα ακολουθήσουν το αποτέλεσμα της Διαιτητικής
Απόφασης και θα είναι πληρωτέα στο τέλος της Διαιτητικής Διαδικασίας].

9. ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
9.1.

Τα έξοδα της Διαιτητικής Διαδικασίας θα κατανέμονται μεταξύ του
Συμβαλλομένων όπως θα αποφασισθεί και καθορισθεί από τον Διαιτητή
στη Διαιτητική Απόφαση.

9.2.

Τα έξοδα της Διαιτητικής Διαδικασίας θα περιλαμβάνουν την αμοιβή του
Διαιτητή [και τα έξοδα του Κέντρου Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου όπως προβλέπονται στους
Κανονισμούς Διαιτησίας του Κέντρου Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης
του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (CAMC Rules) ως εκάστοτε
ισχύουν], τα δικηγορικά έξοδα των Συμβαλλομένων, σύμφωνα με την
ανάλογη κλίμακα που ισχύει για υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου ως
καθορίζονται στον περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικό Κανονισμό
κατά την έναρξη της Διαιτητικής Διαδικασίας, [ή όπως προβλέπεται
στους Κανονισμούς Διαιτησίας του Κέντρου Διαιτησίας και
Διαμεσολάβησης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (CAMC Rules)
ως εκάστοτε ισχύουν] και οποιαδήποτε άλλα εύλογα έξοδα της
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Διαιτητικής Διαδικασίας ή των Συμβαλλομένων συμπεριλαμβανομένων
εξόδων οποιουδήποτε εμπειρογνώμονα διορισθέντα από τον Διαιτητή
με τη σύμφωνη γνώμη των Συμβαλλομένων.
9.3.

Η τελική διαιτητική απόφαση θα παραδοθεί στους Συμβαλλόμενους με
την πλήρη και τελική εξόφληση της αμοιβής του Διαιτητή και των εξόδων
της Διαιτησίας ως αναφέρονται πιο πάνω.

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή, ή προσθήκη και/ή παραλλαγή στην
παρούσα συμφωνία δεν θα είναι έγκυρη και αποτελεσματική, εκτός αν γίνεται
εγγράφως και υπογράφεται από τους Συμβαλλόμενους.
Η παρούσα έγινε σε 3 πρωτότυπα, 1 για κάθε Συμβαλλόμενο και 1 για τον
φάκελο του Δικαστηρίου στον οποίο και θα κατατεθεί.

ΜΑΡΤΥΡΕΣ

1. ________________________

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. ___________________________
………………………………………..
Απαιτητής/Απαιτητές

2. ________________________

2. ___________________________
………………………………………..
Καθ’ ου η Απαίτηση/ Καθ’ ων η
Απαίτηση
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