
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Άρ. 532 της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1966 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Κυρώσεως της Συμβάσεως περί Διευθετήσεως Διαφορών μεταξύ 

Κρατών και Πολιτών "Αλλων Κρατών έν σχέσει προς επενδύσεις Νόμος του 
1966 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος . 

'Αριθμός 64 του 1966 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Ν ΠΕΡΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΣ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΏΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΛΛΩΝ 

. ΚΡΑΤΩΝ ΕΝ Σ Χ Ε Σ Ε Ι ΠΡΟΣ Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ι Σ 

'Επειδή υπό τής Διεθνούς Τραπέζης 'Ανασυγκροτήσεως και Ά ν α - Προοίμιον. 
πτύξεως προπαρεσκευάσθη, ενεκρίθη και κατετέθη ε'ις τά άρχε ΐα 
τής Τραπέζης κατά τήν 18ην Μαρτίου 1965, Σύμβασις περί Διευθε
τήσεως Διαφορών μεταξύ Κρατών και Πολιτών "Αλλων Κρατών έν 
σχέσει προς Επενδύσεις . 

Και επειδή δι' αποφάσεως του 'Υπουργικού Συμβουλίου ύπ' αριθ
μόν 5331 και ήμερομηνίαν 20 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 1966 απεφασίσθη δπως ή 
Κυπριακή Δημοκρατία προσχώρηση εις τήν έν λ ό γ ω Σύμβασιν καΐ 
ύπογράψη ταύτην συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 67 
ταύτης : 

Δια ταύτα ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Κυρώσεως τής Συμ Συνοπτικός 
βάσεως περί Διευθετήσεως Διαφορών μεταξύ Κρατών και Πολιτών τίτλος. 
"Αλλων Κρατών έν σχέσει προς Επενδύσε ι ς Νόμος τοΰ 1966. 

2 . Έ ν τω παρόντι Νόμω έκτος έάν έκ τού κειμένου προκύπτη αν "Ερμηνεία. 
τίθετος έννοια

«Σύμβασις» σημαίνει τήν ύπό τής Διεθνούς Τραπέζης 'Ανασυγ

κροτήσεως και 'Αναπτύξεως καταρτισθεΐσαν κατά τήν 18ην Μαρ

τίου 1965 Σύμβασιν περί Διευθετήσεως Διαφορών μεταξύ Κρατών 
καΐ Πολιτών "Αλλων Κρατών έν σχέσει προς Επενδύσεις . 

3 . Ή Σύμβασις , τής οποίας το κείμενον παρατίθεται εις τον Πί- κύρωσις 
νάκα, κάΙ ή είς αυτήν προσχώρησις τής Κυπριακής Δημοκρατίας Συμβάσεως, 
διά του παρόντος Νόμου κυροΟνται. Πίναξ. 
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Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 3.) 

Σ Υ Μ Β Α Σ 1 Σ ΠΕΡΙ ΤΗΣ Δ Ι Ε Υ Θ Ε Τ Η Σ Ε Ω Σ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 
ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΝ Σ Χ Ε Σ Ε Ι 

ΠΡΟΣ Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ι Σ 
ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ 

Τά Συμβαλλόμενα Κράτη-

'Αντιλαμβανόμενα την αναγκαιότητα διεθνούς συνεργασίας δι' οίκονομικήν 
άνάπτυξιν καΐ την σημασίαν ιδιωτικών διεθνών επενδύσεων έν αύτη, 

"Εχοντα ύπ' όψιν την δυνατότητα έγέρσεως, άπό καιρού εις καιρόν, διαφορών 
μεταξύ Συμβαλλομένων Κρατών και πολιτών άλλων Συμβαλλομένων Κρατών 
έν σχέσει προς τοιαύτας επενδύσεις, 

Άναγνωρίζοντα δτι ένω αί τοιαυται διαφοραί θά ύπέκειντο συνήθως εις έθνι-
κάς νομικάς διαδικασίας, έν τούτοις διεθνείς μέθοδοι διευθετήσεως δυνατόν να 
είναι κατάλληλοι εις περιπτώσεις τινάς, 

'Αποδίδοντα Ίδιαιτέραν σημασίαν ε'ις την ϋπαρξιν διευκολύνσεων δια διεθνή 
συμβιβασμόν ή διαιτησίαν, δπου τά Συμβαλλόμενα Κράτη και πολΐται άλλων 
Συμβαλλομένων Κρατών νά δύνανται, έάν έπιθυμώσ^ νά ύποβάλλωσι τάς τοιαύ
τας διαφοράς, 

Επιθυμούντα δπως δημιουργήσωσι τοιαύτας διευκολύνσεις υπό την αιγίδα της 
Διεθνούς Τραπέζης 'Ανασυγκροτήσεως και 'Αναπτύξεως, 

Άναγνωρίζοντα δτι ή αμοιβαία συγκατάθεσις υπό τών ενδιαφερομένων Με
ρών δπως ύποβάλωσι τάς τοιαύτας διαφοράς είς συμβιβασμόν ή εις διαιτησίαν 
διά τών τοιούτων διευκολύνσεων αποτελεί δεσμευτικήν συμφωνίαν ή οποία ειδι
κώς άπαιτεΐ δπως ταύτα σεβασθώσι δεόντως πασαν σύστασιν συμβιβαστών καΐ 
όπως συμμόρφωθώσι προς πασαν διαιτητικήν άπόφασιν, 

Δηλούντα δτι ουδέν Συμβαλλόμενον Κράτος θά θεωρηθή δτι διά του όπλου 
γεγονότος της ύπ' αύτου κυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως τής παρούσης Συμ
βάσεως και άνευ της συγκαταθέσεως αύτου είναι ύποχρεωμένον νά ύποβάλη 
οιανδήποτε συγκεκριμένην διαφοράν είς συμβιβασμόν ή διαιτησίαν, 

Συνεφώνησαν ως ακολούθως : 
Κεφάλαιον Ι . ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΙΝ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
Μέρος 1 .  ΙΔΡΥΣΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ 

"Αρθρον 1. 
(1) Διά του παρόντος Ιδρύεται το Διεθνές Κέντρον διά Διευθέτησιν Διαφορών 

έν σχέσει προς 'Επενδύσεις (έν τοις εφεξής καλούμενον <τό Κέντρον»). 
(2) Σκοπός του Κέντρου θά είναι δπως παρέχη διευκολύνσεις διά συμβιβα

σμόν και διαιτησίαν έπί διαφορών έν σχέσει προς επενδύσεις μεταξύ Συμβαλλο
μένων Κρατών και πολιτών άλλων Συμβαλλομένων Κρατών συμφώνως προς 
τάς διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 2. 
Ή έδρα τοΰ Κέντρου θά είναι είς το κεντρικόν γραφεΐον τής ΔιεθνοΟς Τραπέ

ζης 'Ανασυγκροτήσεως και 'Αναπτύξεως (έν τοις εφεξής καλούμενης «ή Τρά
πεζα»). Ή έδρα δυνατόν νά μετακινηθή ε [ς άλλον τόπον δι* αποφάσεως του 
Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένης διά πλειοψηφίας τών δύο τρίτων τών 
μελών του. 

Άρθρον 3. 
Το Κέντρον θά £χη Διοικητικόν Συμβούλιον και Γραμματείαν και θά τηρή 

Κατάλογον Συμβιβαστών και Κατάλο.γον Διαιτητών. 
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Μέρος 2. ΤΟ ΔΙΟ ΙΚΗΤ ΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

"Αρθρον 4. 
(1) Ίο Διοικητικόν Συμβούλιον θά άποτελήται έξ ενός αντιπροσώπου έκα

στου Συμβαλλομένου Κράτους. 'Αντικαταστάτης δυνατόν να ενεργή ώς αντι
πρόσωπος έν περιπτώσει απουσίας του κυρίου αντιπροσώπου έκ συνεδρίας τινός 
ή άνικανότητός του δπως ενεργή. 

(2) Ελλείψει διαφόρου διορισμού, έκαστος υπό Συμβαλλομένου Κράτους διο
ρισθείς διοικητής και αναπληρωτής διοικητής της Τραπέζης θά είναι ώς έκ 
του αξιώματος των (exofficio) ό αντιπρόσωπος του έν λόγω Κράτους και ό ανα
πληρωτής του_ αντιστοίχως. 

"Αρθρον 5. 
Ό Πρόεδρος της Τραπέζης θά εΐναι ώς έκ του αξιώματος του (exofficio) Πρό

εδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (έν τοις εφεξής καλούμενος «ό Πρόεδρος») 
άλλα δέν θά έχη δικαίωμα ψήφου. Διαρκούσης απουσίας ή άνικανότητός του 
δπως ενεργή και διαρκούσης οιασδήποτε χηρείας εις τό αξίωμα του Προέδρου 
της Τραπέζης, ό εκάστοτε ενεργών άναπληρωτικώς ώς Πρόεδρος της Τραπέζης 
θά ενεργή ώς Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

"Αρθρον 6. 
(1) "Ανευ επηρεασμού των εξουσιών καΐ αρμοδιοτήτων τάς οποίας περιβάλ

λεται δυνάμει άλλων διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως, τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον— 

(α) θά ψήφιση τους διοικητικούς και δημοσιονομικούς κανονισμούς του 
Κέντρου' 

(6) θά ψηφίση τους διαδικαστικούς θεσμούς διά τήν έ'ναρξιν συμβιβαστι
κών καΐ διαιτητικών διαδικασιών' 

(γ) θά ψηφίση τους διαδικαστικούς θεσμούς διά τήν διεξαγωγήν συμβιβα
στικής και διαιτητικής διαδικασίας (έν τοις εφεξής καλουμένους «οι 
θεσμοί Συμβιβασμού» και «οι θεσμοί Διαιτησίας»)' 

(δ) θά έγκρίνη διευθετήσεις μετά τής Τραπέζης διά τήν χρησιμοποίησιν τών 
διοικητικών διευκολύνσεων και υπηρεσιών τής Τραπέζης' 

(ε) θά καθορίση τους δρους υπηρεσίας του Γενικού Γραμματέως και οιου
δήποτε 'Αναπληρωτού Γενικού Γραμματέως' 

(στ) θά ψηφίζη τόν έτήσιον προϋπολογισμόν εσόδων και δαπανών του Κέν
τρου' 

(ζ) θά έγκρίνη τήν έτησίαν έκθεσιν έπί τής λειτουργίας του Κέντρου. 
Αϊ αποφάσεις αϊ όποΐαι αναφέρονται εις τάς υποπαραγράφους (α), (β), (γ) 

και (στ) ανωτέρω θά λαμβάνωνται διά πλειοψηφίας τών δύο τρίτων τών μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

(2) Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται νά ίδρυση τοιαύτας έπιτροπάς οϊας 
θεωρεί αναγκαίας. 

(3) Τό Διοικητικόν Συμβούλιον θά ένασκή ωσαύτως τοιαύτας άλλας εξου
σίας και θά άσκή τοιαύτας άλλας αρμοδιότητας οίας τούτο θά θεώρηση αναγ
καίας διά τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 7. 
(1) Τό Διοικητικόν Συμβούλιον θά συγκροτή έτησίαν συνεδρίασιν και τοιαύ

τας αλλάς συνεδριάσεις οΐαι ήθελον άποψασισθή ύπ' αύτοΰι ή συγκληθή ύπό του 
Προέδρου, ή συγκληθή ύτό του Γενικού Γραμματέως τη αιτήσει ουχί όλιγωτέ
ρων τών πέντε μελών του Συμβουλίου. 

(2) "Εκαστον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θά έχη μίαν ψήφον καί, 
έκτος έάν άλλως προβλέπηται έν τη παρούση, άπαντα τά ενώπιον του Συμβου
λίου θέματα θά άποφασίζωνται διά πλειοψηφίας τών διδομένων ψήφων. 
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(3) Άπαρτίαν δι' οιανδήποτε συνεδρίασιν τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου συνι
στά ή πλειονότης των μελών αύτου. 

(4) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να καθιέρωση, δια πλειοψηφίας των 
δύο τρίτων των μελών αύτου, σύστημα δυνάμει του οποίου δ Πρόεδρος θά δύνα
ται να ζήτηση ψηφοφορίαν τόυ Συμβουλίου άνευ συγκλήσεως συνεδριάσεως του 
Συμβουλίου. Ή ψηφοφορία θά θεωρήται έγκυρος μόνον έάν ή πλειονότης των 
μελών τοΰ Συμβουλίου ψηφίση εντός της χρονικής προθεσμίας ή οποία θά καθο
ρισθη υπό του ρηθέντος συστήματος. 

"Αρθρον 8. 
Τά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ό Πρόεδρος θά όπηρετώσιν άνευ 

αμοιβής έκ του Κέντρου. 
Μέρος 3.Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

"Αρθρον 9. 
Ή Γραμματεία θά άποτελήται έκ του Γενικού Γραμματέως, ενός ή πλειόνων 

'Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων καΐ προσωπικού. 
"Αρθρον 10. 

(1) Ό Γενικός Γραμματεύς και πας 'Αναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς θά 
έκλέγωνται ύπό του Διοικητικού Συμβουλίου διά πλειοψηφίας τών δύο τρίτων 
τών μελών αύτοΰ, κατόπιν προτάσεως τοΰ Προέδρου, διά θητείαν μή ύπερβαί
νουσαν τά εξ έ'τη, θά είναι δέ επανεκλέξιμοι. Άφοΰ συμβουλευθή τά μέλη τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου, ό Πρόεδρος θά προτείνη ενα ή πλείονας υποψηφίους 
δι' εκαστον τοιούτο αξίωμα. 

(2) Τά αξιώματα Γενικού Γραμματέως καί 'Αναπληρωτού Γενικού Γραμμα
τέως θά είναι ασυμβίβαστα προς τήν άσκησιν οιασδήποτε πολιτικής αρμοδιότη
τος. Οΰτε ό Γενικός Γραμματεύς ούτε οιοσδήποτε 'Αναπληρωτής Γενικός Γραμ
ματεύς δύναται νά έ'χη οιανδήποτε άλλην άπασχόλησιν ή νά άσχοληθή είς οιον
δήποτε άλλο επάγγελμα ειμή μόνον τή έγκρίσει τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου. 

(3) Διαρκούσης της απουσίας του Γενικού Γραμματέως ή άνικανότητός του 
δπως ενεργή και διαρκούσης οιασδήποτε χηρείας είς τό αξίωμα τοΟ Γενικοΰ 
Γραμματέως, δ 'Αναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς θά ενεργή άναπληρωτικώς 
ώς Γενικός Γραμματεύς. Έάν ύπάρξωσιν Άναπληρωταί Γενικοί Γραμματείς 
πλείονες του ενός, τό Διοικητικόν Συμβούλιον θά καθορίση έκ τών προτέρων 
τήν τάξιν κατά τήν οποίαν οδτοι θά ένεργώσιν άναπληρωτικώς είς τό αξίωμα 
του Γενικού Γραμματέως. 

"Αρθρον 11. 
Ό Γενικός Γραμματεύς θά είναι ό νομικός εκπρόσωπος καί ό κύριος αξιωμα

τούχος τοΰ Κέντρου και θά είναι υπεύθυνος διά τήν διοίκησίν του, περιλαμβανο
μένου του διορισμού προσωπικού, συμφώνως προς τάς διατάξεις της παρούσης 
Συμβάσεως και τους ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου ψηφιζομένους κανονι
σμούς. Οδτος θά άσκή τάς αρμοδιότητας ΠρωτοκολλητοΟ καί θά εχη τήν έξου
σίαν νά κυροΐ τήν αυθεντικότητα διαιτητικών αποφάσεων εκδιδομένων συμφώ
νως προς τήν παροΰσαν Σύμβασιν καί νά πιστοποιη αντίγραφα τούτων. 

Μέρος 4.ΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 
"Αρθρον 12. 

Ό Κατάλογος Συμβιβαστών καί ό Κατάλογος Διαιτητών θά περιλαμβάνωσιν 
αμφότεροι προσοντούχα πρόσωπα, διοριζόμενα ώς προβλέπεται κατωτέρω, τά 
όποια εΐναι πρόθυμα δπως ύπηρετήσωσιν. 

"Αρθρον 13. 
(1) "Εκαστον Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται νά διορίση είς εκαστον Κατά

λογον τέσσαρα πρόσωπα τά όποια δύνανται, άλλα δέν είναι άπαραίτητον, νά 
είναι πολΐται αύτου. 
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(2) Ό Πρόεδρος δύναται νά διομίση δέκα πρόσωπα εις έκαστον Κατάλογον. 
Τά οϋτω διοριζόμενα εις Κατάλογό\ τίνα πρόσωπα δέον νά είναι διαφόρου 'ιθα

γενείας έκαστον. 
"Αρθρον 14. 

(1) Πρόσωπα διοριζόμενα εις τους Καταλόγους προς ύπηρεσίαν δέον νά εΐναι 
πρόσωπα ύψηλοΟ ηθικού χαρακτήρος και εγνωσμένης ικανότητος εις τον νομι· 
κόν, τόν έμπορικόν, τον βιομηχανικόν ή τον οίκονομικόν τομέα, επί των οποίων 
δύναται τις νά βασισθή δτι θά άσκώσιν άνεξάρτητον κρίσιν. c 1 κανότης εις τόν 
νομικόν τομέα θά είναι Ιδιαιτέρας σπουδαιότητος εις την περίπτωσιν προσώπων 
έπι του Καταλόγου Διαιτητών. 

(2) Κατά τόν υπ' αύτοΰ διορισμόν προσώπων ε'ις τους Καταλόγους προς ύπη
ρεσίαν, ό Πρόεδρος θά λάβη επιπροσθέτως δεόντως ύπ' όψιν την σπουδαιότητα 
της διασφαλίσεως της έπι των Καταλόγων αντιπροσωπεύσεως των κυρίων νομι
κών συστημάτων της υφηλίου και τών κυρίων τύπων οικονομικής δραστηριότη
τος. 

"Αρθρον 15. 
(1) Τά εις τους Καταλόγους περιλαμβανόμενα πρόσωπα θά ύπηρετώσι δι' 

ανανεώσιμους περιόδους εξ ετών. 
(2) Έ ν περιπτώσει θανάτου ή παραιτήσεως προσώπου περιλαμβανομένου εις 

Κατάλογον τίνα, ή αρχή ή οποία διώρισε το έν λ ό γ ω πρόσωπον θά έ'χη το δικαί
ωμα νά διορίση άλλο πρόσωπον δπως υπηρέτηση διά τό ύπόλοιπον της θητείας 
του αποθανόντος ή παραιτηθέντος προσώπου. 

(3) Τά ε'ις τους Καταλόγους περιλαμβανόμενα πρόσωπα θά έξακολουθώσι νά 
άσκώσι τό λειτούργημα αυτών μέχρις δτου διορισθώσιν οί διάδοχοι των. 

"Αρθρον 16. 
(1) ' Έ ν και τό αυτό πρόσωπον δύναται νά περιλαμβάνηται εις αμφότερους 

τους Καταλόγους. 
(2) Έ ά ν πρόσωπον τι διορισθή εις τόν αυτόν Κατάλογον ( προς ύπηρεσίαν, 

υπό Συμβαλλομένων Κρατών πλειόνων του ενός, ή ύφ' ενός ή πλειόνων Συμ
βαλλομένων Κρατών και τοΰ Προέδρου, τό πρόσωπον τούτο θά θεωρηθή δτι διω
ρίσθη ύπό της αρχής ή οποία πρώτη τό διώρισεν ή, έάν μία τοιαύτη αρχή είναι 
τό Κράτος τοΟ οποίου τό πρόσωπον τοϋτο είναι πολίτης, ύπό του Κράτους τούτου. 

(3) "Απαντες οί διορισμοί θά κοινοποιώνται εις τόν Γενικόν Γραμματέα και 
θά λαμβάνωσιν ίσχύν άπό τής ημερομηνίας κατά τήν οποίαν λαμβάνεται ή κοι
νοποίησις. 

Μέρος 5 .  Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ι Σ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
"Αρθρον 17. 

Έ ά ν αϊ δαπάναι του Κέντρου δεν δύνανται νά καλυφθώσιν έκ τών δικαιωμά
των διά τήν χρήσιν τών διευκολύνσεων του ή έξ άλλων εισπράξεων, ή διαφορά 
θά βαρύνη τά Συμβαλλόμενα Κράτη τά όποΐά είναι Μέλη τής Τραπέζης κατ" 
άναλογίαν τών αντιστοίχων συνδρομών των εις τό κατατεθειμένον κεφάλαιον 
τής Τραπέζης και ύπό Συμβαλλομένων Κρατών τά όποια δεν είναι Μέλη τής 
Τραπέζης συμφώνως προς κανόνας ψηφιζομένους ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου. 

Μέρος 6. ΝΟΜΙΚΗ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ι Σ , Α Σ Υ Λ Ι Α Ι ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ 
"Αρθρον 18. 

Τό Κέντρον θά έ'χη πλήρη νομικήν προσωπικότητα. Ή νομική ικανότης τοΰ 
Κέντρου θά περιλαμβάνη τήν ικανότητα 

(α) τοΰ συμβάλλεσθαΓ 
(β) τοΰ άποκταν και έκποιεϊν κινητή ν και άκίνητον ίδιοκτησίαν" 
( γ ) τοΰ προβαίνειν εις διαδικαστικός ενεργείας. 
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Αρθρον 19. 
Δια νά δύναται να έκπληροΐ τάς αρμοδιότητας του, τό Κέντρον θά απολαύρ 

εις τα εδάφη έκαστου Συμβαλλομένου Κράτους των εν τω παρόντι Μέρει δια

λαμβανομένων ασυλιών και προνομίου. 

"Αρθρον 20. 
Τό Κέντρον, ή ιδιοκτησία και τά περιουσιακά αύτοΰ στοιχεία θά απολαύουν 

ασυλίας έκ παντός ενδίκου μέτρου έκτος δταν τό Κέντρον παραιτηται της ασυ

λίας ταύτης. 
"Αρθρον 21. 

Ό Πρόεδρος, τά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα ενεργούντα ώς 
συμβιβασταί ή διαιτηταΐ ή μέλη 'Επιτροπής διορισθείσης δυνάμει της παραγρά
φου (3) του "Αρθρου 52 και οί αξιωματούχοι και υπάλληλοι της Γραμματείας— 

(α) θά απολαύουν ασυλίας εξ ενδίκων μέτρων σχετικώς προς πράξεις διε
νεργηθείσας ύπ' αυτών εν τη ασκήσει τών αρμοδιοτήτων των, έκτος 
δταν τό Κέντρον παραιτηται της ασυλίας ταύτης" 

(β) μη δντες πολΐται της χώρας, θά απολαύουν τών αυτών ασυλιών έκ 
μεταναστευτικών περιορισμών, εξ απαιτήσεων εγγραφής αλλοδαπών 
και έξ υποχρεώσεων στρατιωτικής θητείας, τών αυτών διευκολύνσεων 
ώς προς περιορισμούς εισαγωγής συναλλάγματος και τής αυτής μετα
χειρίσεως ώς προς ταξιδιωτικάς διευκολύνσεις ώς αϊ παρεχόμεναι υπό 
Συμβαλλομένων Κρατών εις τους αναλόγου βαθμού αντιπροσώπους, 
αξιωματούχους και υπαλλήλους άλλων Συμβαλλομένων Κρατών. 

"Αρθρον 22. 
Αί διατάξεις του "Αρθρου 21 θά έφαρμόζωνται εις πρόσωπα εμφανιζόμενα 

εις διαδικασίας δυνάμει τής παρούσης Συμβάσεως ώς διάδικοι, αντιπρόσωποι, 
σύμβουλος δικηγόροι, μάρτυρες ή εμπειρογνώμονες, νοουμένου δτι ή υποπαρά
γραφος (β) αυτού θά έφαρμόζηται μόνον εν σχέσει προς τήν μετάβασίν των εις 
τον τόπον και έκ του τόπου δπου διεξάγεται ή διαδικασία και τήν έν αύτώ πσρα
μονήν των. 

"Αρθρον 23. 
(1) Τά αρχεία του Κέντρου θά εΐναι απαραβίαστα, οπουδήποτε ταύτα εύρί 

σκονται. 
(2) Ώ ς προς τάς επισήμους αύτοΰ επικοινωνίας, θά παρέχηται εις τό Κέντρον 

παρ' έκαστου Συμβαλλομένου Κράτους μεταχείρισις ουχί όλιγώτερον ευμενής 
τής είς άλλους διεθνείς οργανισμούς παρεχομένης. 

"Αρθρον 24. 
(1) Τό Κέντρον, τά περιουσιακά στοιχεία, ή ιδιοκτησία και τό εισόδημα αύτοΰ 

και αί έργασίαι και δοσοληψίαι αύτοΰ αί όποΐαι εξουσιοδοτούνται ύπό τής πα
ρούσης Συμβάσεως θά έξαιρώνται πάσης φορολογίας και τελωνειακών δασμών. 
Τό Κέντρον θά έξαιρήται ωσαύτως τής υποχρεώσεως προς εΐσπραξιν ή καταβο
λήν οιωνδήποτε φόρων ή τελωνειακών δασμών. 

(2) Πλην είς τήν περίπτωσιν πολιτών τής χώρας, ουδείς φόρος θά έπιβάλλη
ται έπί ή λόγω επιδομάτων διά δαπανάς, καταβαλλομένων ύπό του Κέντρου είς 
τον Πρόεδρον ή είς μέλη του Διοικητικοΰ Συμβουλίου, ή έπί ή λόγω μισθών, επι
δομάτων διά δαπανάς, ή άλλων απολαβών καταβαλλομένων ύπό του Κέντρου 
είς αξιωματούχους ή υπαλλήλους τής Γραμματείας. 

(3) Ουδείς φόρος θά έπιβάλληται έπί ή λόγω δικαιωμάτων ή επιδομάτων διά 
δαπανάς, εισπραττομένων ύπό προσώπων ενεργούντων ώς συμβιβασταί, ή διαι
τηταί, ή μέλη Επιτροπής διορισθείοης δυνάμει τής παραγράφου (3) του "Αρ
θρου 52, είς διαδικασίας δυνάμει τής παρούσης Συμβάσεως, εάν ή μόνη βάσκ: 
δικαιοδοσίας διά τήν έπιβολήν του τοιούτου φόρου είναι ή θέσις τοΰ Κέντρου ή 
τοΰ τόπου δπου διεξάγεται ή διαδικασία ή τοΰ τόπου δπου καταβάλλονται τά 
τοιαύτα δικαιώματα ή επιδόματα. 
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Κεφάλαιον Ι Ι.Δ Ι ΚΑ Ι ΟΔΟΣ IA TOY ΚΕΝΤΡΟΥ 
"Αρθρον 25. 

(1) Ή δικαιοδοσία τοϋ Κέντρου θα καλύπτη πάσαν έξ επενδύσεως τίνος άμε 
σως έγειρομένην νομικήν διαφρράν μεταξύ Συμβαλλομένου Κράτους (ή οίουδή 
ποτέ συστατικού τμήματος ή πράκτορος Συμβαλλομένου Κράτους υποδείκνυα 
μένου εις το Κέντρον ύπό του έν λόγω Κράτους) και πολίτου άλλου Συμβαλλο
μένου Κράτους, την οποίαν οί διάδικοι συγ κατατίθενται εγγράφως δπως ύπο£ά
λωσιν ε'ις το Κέντρον. Άφου οί διάδικοι δώσωσι την συγκατάθεσίν των, ουδείς 
διάδικος θα δύναται νά άποσύρη μονομερώς την συγκατάθεσίν του. 

(2) «Πολίτης άλλου Συμβαλλομένου Κράτους» σημαίνει— 
(α) παν φυσικόν πρόσωπον το όποιον είχε την ίθαγένειαν Συμβαλλομένου 

Κράτους άλλου ή του διαδίκου Κράτους κατά την ήμερομηνίαν κατά 
την οποίαν οί διάδικοι συγ κατετέθη σαν δπως ύποβάλωσι την περί ής ή 
αντιδικία διαφοράν εις συμβιβασμόν ή διαιτησίαν ως επίσης και κατά 
την ήμερομηνίαν κατά τήν οποίαν ή αίτησις έπρωτοκολλήθη συμφώνως 
προς τήν παράγραφον (3) του "Αρθρου 28 ή τήν παράγραφον (3) του 
"Αρθρου 36, άλλα δεν περιλαμβάνει οιονδήποτε πρόσωπον το όποιον 
καθ* οιανδήποτε των ημερομηνιών τούτων εΐχεν ωσαύτως τήν ίθαγένειαν 
του διαδίκου Συμβαλλομένου Κράτους' και 

(β) πάν νομικόν πρόσωπον το όποιον είχε τήν ίθαγένειαν Συμβαλλομένου 
Κράτους άλλου ή του διαδίκου Κράτους κατά τήν ήμερομηνίαν κατά 
τήν οποίαν οί διάδικοι συγκατετέθησαν δπως ύποβάλωσι τήν περί ής ή 
αντιδικία διαφοράν εις συμβιβασμόν ή διαιτησίαν και παν νομικόν πρό
σωπον το όποιον είχε τήν ίθαγένειαν του διαδίκου Συμβαλλομένου Κρά
τους κατά τήν ήμερομηνίαν εκείνη ν και τό όποιον, λόγω ξένου έλεγχου, 
οί διάδικοι συνεφώνησαν δπως θεωρηθη ως έχον τήν ίθαγένειαν άλλου 
Συμβαλλομένου Κράτους διά τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως. 

(3) Διά συγκατάθεσίν ύπό συστατικού τμήματος ή πράκτορος Συμβαλλομέ
νου Κράτους απαιτείται ή έγκρισις του έν λόγω Κράτους, έκτος εάν τούτο πλη
ροφόρηση τό Κέντρον δτι δεν απαιτείται τοιαύτη εγκρισις. 

(4) Πάν Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται, κατά τον χρόνον. της κυρώσεως, 
αποδοχής ή εγκρίσεως της παρούσης Συμβάσεως ή καθ' οιονδήποτε μεταγενέ
στερον χρόνον, νά κοινοποίηση εις τό Κέντρον τήν κατηγορίαν ή κατηγορίας δια
φορών τών οποίων θά έξήταζε ή δεν θά έξήταζε τό ένδεχόμενον υποβολής εις 
τήν δικαιοδοσίαν του Κέντρου. Ό Γενικός Γραμματεύς θά διαβίβαση αμέσως 
τήν τοιαύτην κοινοποίησιν εις άπαντα τά Συμβαλλόμενα Κράτη. Ή τοιαύτη 
κοινοποίησις δεν θά συνιστά τήν ύπό της παραγράφου (1) άπαιτουμένην συγκα
τάθεσίν. 

"Αρθρον 26. 
Έκτος εάν άλλως δηλωθή, ή συγκατάθεσις τών διαδίκων εις διαιτησίαν δυνά

μει της παρούσης Συμβάσεως θά θεωρήται ώς συγκατάθεσις εις τήν τοιαύτην 
διαιτησίαν αποκλειόμενης πάσης άλλης οδού προς ίκανοποίησιν. Συμβαλλό
μενον Κράτος δύναται νά απαίτηση τήν έξάντλησιν τοπικών διοικητικών ή δικα
στικών μέτρων ώς δρον της συγκαταθέσεώς του εις διαιτησίαν δυνάμει της πα
ρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 27. 
(1) Ουδέν Συμβαλλόμενον Κράτος θά δώση διπλωματικήν προστασίαν ή θά 

έγείρη διεθνή άξίωσιν ώς προς διαφοράν τήν οποίαν εΐς τών πολιτών του και 
έτερον Συμβαλλόμενον Κράτος θά εχωσι συγκατατεθή νά ύποβάλωσιν ή θά 
έ'χωσιν υποβάλει εις διαιτησίαν δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως εκτός έάν 
τό έτερον τούτο Συμβαλλόμενον Κράτος θά εχη παραλείψει νά σεβασθή τήν έπί 
της τοιαύτης διαφοράς έκδοθεΐσαν διαιτητικήν άπόφασιν KUI νά συμμορφωθη 
προς ταύτην. 
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(2) Διά τους σκοπούς της παραγράφου (1), διπλωματική προστασία δεν περι
λαμβάνει ανεπισήμους διπλωματικός επικοινωνίας προς τον άποκλειστικόν σκο
πόν της διευκολύνσεως διευθετήσεως της διαφοράς. 

Κεφάλαιον I I I . Σ Υ Μ Β Ι Β Α Σ Μ Ο Σ 
Μέρος 1 .  Α Ι Τ Η Σ Ι Σ ΠΡΟΣ Σ Υ Μ Β Ι Β Α Σ Μ Ο Ι 

"Αρθρον 28. 
(1) Παν Συμβαλλόμενον Κράτος ή πάς πολίτης Συμβαλλομένου Κράτους 

έπιθυμών νά προβή.είς £ναρξιν διαδικασίας συμβιβασμού θά άπευθύνη έγγραφον ^ 
έπί τούτω αϊτησιν εις τον Γενικόν Γραμματέα δστις θά άποστείλη άντίγραφον 
της αιτήσεως εις τον έτερον διάδικον. 

(2) Ή αίτησις θά περιλαμβάνη πληροφορίας άφορώσας εις τά επίδικα θέμα
τα, την ταυτότητα των αντιδίκων και την συγκατάθεσίν των εις συμβιβασμόν 
συμφώνως προς τους διαδικαστικούς θεσμούς διά τήν εναρξιν συμβιβαστικής 
και διαιτητικής διαδικασίας. 

(3) Ό Γενικός Γραμματεύς θά πρωτοκόλληση τήν αϊτησιν έκτος έάν έπί τη 
βάσει των έν αύτη παρεχομένων εϋρη δτι ή διαφορά είναι προφανώς έκτος της 
δικαιοδοσίας του Κέντρου. Ούτος θά κοινοποίηση πάραυτα εις τους διαδίκους 
τήν πρωτοκόλλησιν της αιτήσεως ή τήν άρνησίν του δπως πρωτοκόλληση τήν 
αϊτησιν. 

Μέρος 2 .  Σ Υ Σ Τ Α Σ Ι Σ ΤΗΣ ΣΥΜΒ1 Β Α Σ Τ Ι ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
"Αρθρον 29. 

(1) Ή Συμβιβαστική 'Επιτροπή (έν τοΐς εφεξής καλούμενη «ή Επιτροπή») 
θά συσταθή το ένωρίτερον δυνατόν μετά τήν πρωτοκόλλησιν αιτήσεως συμφώ
νως προς το "Αρθρον 28. 

(2) (α) Ή Επιτροπή θά άπαρτίζηται εξ ενός μόνου συμβιβαστου ή οιουδή
ποτε περιττού αριθμού συμβιβαστών διοριζομένων ως θά συμφω
νήσωσιν οί διάδικοι* 

(β) "Οταν οί διάδικοι δεν συμφωνώσιν έπί τού αριθμού των συμβιβαστών 
και της μεθόδου του διορισμού των, ή Επιτροπή θά άπαρτίζηται 
έκ τριών συμβιβαστών, ενός συμβιβαστου διοριζομένου ύφ' εκά
στου διαδίκου και του τρίτου, ό όποιος θά εΐναι ό πρόεδρος της ψ 
'Επιτροπής, διοριζομένου έκ συμφώνου ύπό τών διαδίκων. 

"Αρθρον 30. 
Έάν ή 'Επιτροπή δεν έχη συσταθή εντός 90 ήμερων άφ' δτου ή κοινοποίησις 

της πρωτοκολλήσεως τής αιτήσεως απεστάλη ύπό τοΰ Γενικού Γραμματέως συμ
φώνως προς τήν παράγραφον (3) του "Αρθρου 28 ή εντός τοιαύτης άλλης περι
όδου οία ήθελε συμφωνηθή ύπό τών διαδίκων, ό πρόεδρος θά διορίση τον συμβι
βαστήν ή τους συμβιβαστάς οί όποιοι δέν εχουσιν εισέτι διορισθή, τή αιτήσει οιου
δήποτε τών διαδίκων και άφοϋ συμβουλευθή αμφότερους τους διαδίκους έφ' δσον 
τούτο είναι δυνατόν. 

"Αρθρον 31. · 
(1) Συμβιβασταί δυνατόν νά διορισθώσι και έκτος του Καταλόγου Συμβιβα

στών, έκτος εις τήν περίπτωσιν διορισμών ύπό του προέδρου δυνάμει του "Αρ
θρου 30. Λ 

(2) Συμβιβασταί διοριζόμενοι έκτος τού Καταλόγου Συμβιβαστών δέον νά 
έ'χωσι τά έν τή παραγράφω (1) τοΰ "Αρθρου 14 αναφερόμενα προσόντα. 

Μέρος 3 .  Σ Υ Μ Β Ι Β Α Σ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α 
"Αρθρον 32. 

(1) Ή 'Επιτροπή θά είναι ό κριτής τής αρμοδιότητος αυτής. * 
(2) Πάσα ενστασις ύπό διαδίκου έπί τω δτι ή περί ης πρόκειται διαφορά δέν 

εμπίπτει εντός τής δικαιοδοσίας του Κέντρου ή δτι δΓ άλλους λόγους δέν έμπί
ιττει εντός τής αρμοδιότητος τής 'Επιτροπής, θά κρίνηται ύπό τής Επιτροπής ή 
οποία θά άποφασίζη έάν θά έπιληφθή ταύτης ως προκαταρκτικού θέματος ή θά 
ένωση ταύτην μετά'τών θεμάτων τής διαφοράς. 
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"Αρθρον 33. 
Πάσα συμβιβαστική διαδικασία· θα διεξάγηται συμφώνως προς τάς διατά

ξεις του παρόντος Μέρους καί, έκτος εάν οι διάδικοι άλλως συμψωνήσωσι, 
συμφώνως προς τους θεσμούς Συμβιβασμού τους Ισχύοντας κατά την ήμερο
μηνίαν κατά την οποίαν οί διάδικοι συγ κατ ετέθησαν είς συμβιβασμόν. Έάν εγερ
θώ οιονδήποτε ζήτημα διαδικασίας τό όποιον δεν καλύπτεται ύπό του παρόντος 
Μέρους ή ύπό των θεσμών Συμβιβασμού ή ύφ' οιωνδήποτε θεσμών συμφωνη
θέντων ύπό των διαδίκων, ή Επιτροπή θα άποφανθή έπί του θέματος. 

"Αρθρον 34. 
(1) θ ά άποτελή καθήκον της Επιτροπής να αποσαφήνιση τα μεταξύ των 

διαδίκων επίδικα θέματα καί να επιδίωξη την έπίτευξιν συμβιβασμού μεταξύ 
αυτών έπί αμοιβαίως αποδεκτών δρων. Προς τόν σκοπόν τούτον ή Έπιτροπι'ι 
δύναται καθ' οιονδήποτε στάδιον της διαδικασίας καί από καιρού είς καιρόν 
νά συστήση είς τους διαδίκους δρους διευθετήσεως της διαφοράς. Οί διάδικοι 
θα συνεργασθώσι καλή τή πίστει μετά της Επιτροπής προς τόν σκοπόν του 
νά τήν καταστήσωσιν ίκανήν νά εκτέλεση τάς αρμοδιότητας της καί θά δώσωσι 
τήν σοβαρωτέραν προσοχήν των είς τάς συστάσεις της. 

(2) Έάν οί διάδικοι καταλήξωσιν είς συμφωνίαν, ή Επιτροπή θά σύνταξη 
εκθεσιν σημειουσαν τά επίδικα θέματα καί άναφέρουσαν δτι οί διάδικοι κατέλη
ξαν είς συμφωνίαν. Έάν καθ' οιονδήποτε στάδιον της διαδικασίας φανή είς 
τήν Έπιτροπήν δτι δεν υπάρχει πιθανότης συμβιβασμού μεταξύ τών διαδίκων, 
αΰτη θά θέση τέρμα είς τήν διαδικασίαν καί θά σύνταξη εκθεσιν σημειουσαν 
τήν ύποβολήν της διαφοράς καί άναφέρουσαν τήν άποτυχίαν τών διαδίκων νά 
καταλήξωσιν εις συμφωνίαν. Έάν είς τών διαδίκων παραλείψη νά έμφανισθή 
ή νά συμμετάσχη είς τήν διαδικασίαν, ή Επιτροπή θά θέση τέρμα είς τήν δισ 
δικασίαν καί θά σύνταξη έ'κθεσιν σημειουσαν τήν παρά?\ειψιν του έν λόγω δια
δίκου νά έμφανισθή ή συμμετάσχη. 

. , . /'Αρθρον 35. 
Έκτος έάν οί διάδικοι άλλως συμφωνήσωσιν, ουδείς τών διαδίκων είς συμβι

βαστικήν διαδικασίαν θά δικαιούται δπως είς οιανδήποτε έτέραν διαδικασίαν, 
ενώπιον διαιτητών ή έν δικαστηρίω ή άλλως, έπικαλεσθή οιασδήποτε απόψεις 
εκφρασθείσας, ή δηλώσεις ή παραδοχάς ή προσφοράς προς συμβιβασμόν γε
νομένας ύπό του έτερου διαδίκου είς τήν συμβιβαστικήν διαδικασίαν ή τήν 
εκθεσιν ή οιασδήποτε συστάσεις γενομένας ύπό της Επιτροπής, ή νά στηριχθή 
έφ' οιασδήποτε τούτων. 

Κεφάλαιον ϊ ν . Δ Ι ΑΙΤΗΣ ΙΑ 
Μέρος 1.ΑΙΤΗΣ Ι Σ ΠΡΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣ ΙΑΝ 

"Αρθρον 36. 
(1) Πάν Συμβαλλόμενον Κράτος ή πας πολίτης Συμβαλλομένου Κράτους 

έπιθυμών νά προβή είς έναρξιν διαδικασίας διαιτησίας θά άπευθύνη έγγραφον 
έπί τούτω αΐτησιν είς τόν Γενικόν Γραμματέα όστις θά άποστείλη άντίγραφον 
της αιτήσεως είς τόν έτερον διάδικον. 

(2) Ή αίτησις θά περιλαμβάνη πληροφορίας άφορώσας είς τά επίδικα θέ
ματα, τήν ταυτότητα τών αντιδίκων καί τήν συγκατάθεσε των εις διαιτησίαν 
συμφώνως προς τους διαδικαστικούς θεσμούς διά τήν% έναρξιν συμβιβαστικής 
καί διαιτητικής διαδικασίας. 

(3) Ό Γενικός Γραμματεύς θά πρωτοκόλληση τήν αΐτησιν έκτόο έάν έπί τή 
βάσει τών έν αύτη παρεχομένων πληροφοριών εϋρη δτι ή διαφορά είναι προφα
νώς έκτος της δικαιοδοσίας τού Κέντρου. Οδτος'θά κοινοποίηση πάραυτα έκ
τους διαδίκους τήν πρωτοκόλλησιν της αιτήσεως ή τήν άρνησίν του δπως πρω
τοκόλληση τήν αίτησιν. 
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Μέρος 2 .  Σ Υ Σ Τ Α Σ Ι Σ ΤΟΥ Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ 
"Αρθρον 37. 

(1) Το Διαιτητικόν Δικαστήριον (έν τοΐς εφεξής καλούμενον «το Δικαστή
ριον») θα συσταθή τό ένωρίτερον δυνατόν μετά την πρωτοκόλλησα/ αιτήσεως 
συμφώνως προς τό άρθρον 36. 

(2) (α) Τό Δικαστήριον θα άπαρτίζηται έξ ενός μόνου διαιτητού ή οιου
δήποτε περιττού αριθμού διαιτητών διοριζομένων ώς θά συμφω
νήσωσιν ο'ι διάδικοι, 

(β) "Οταν οι διάδικοι δεν συμφωνώσιν επί του αριθμού των διαιτητών 
και της μεθόδου τοΟ διορισμού των, τό Δικαστήριον θά άπαρτί
ζηται έκ τριών διαιτητών, ενός διαιτητού διοριζομένου ύφ'. έκα
στου διαδίκου καΐ του τρίτου, ό όποιος θά είναι ό πρόεδρος 
του Δικαστηρίου, διοριζομένου έκ συμφώνου ύπό τών διαδίκων. 

"Αρθρον 38. 
Έάν τό Δικαστήριον δέν θά έ'χη συσταθή εντός 90 ήμερων άφ' δτου ή κοινο

ποίησις της πρωτοκολλήσεως της αιτήσεως απεστάλη ύπό του* Γενικού Γραμ
ματέως συμφώνως προς την παράγραφον (3) του "Αρθρου 36 ή εντός τοιαύ
της άλλης περιόδου οία ήθελε συμφωνηθή ύπό τών διαδίκων, ό πρόεδρος θά 
διορίση τον διαιτητήν ή τους διαιτητάς οί όποιοι δέν έ'χουσιν εισέτι διορισθή 
τη αιτήσει οιουδήποτε τών διαδίκων και άφου συμβουλευθή αμφότερους τους 
διαδίκους έφ' δσον τούτο είναι δυνατόν. Οί δυνάμει του παρόντος άρθρου διο
ριζόμενοι ύπό του προέδρου διαιτηταΐ δέον νά μη είναι πολϊται του διαδίκου 
Συμβαλλομένου Κράτους του όποιου πολίτης είναι διάδικος. 

"Αρθρον 39. 
Ή πλειονότης τών διαιτητών θά είναι πολΐται Κρατών άλλων ή του διαδίκου 

Συμβαλλομένου Κράτους καΐ του Συμβαλλομένου Κράτους του όποιου πολί
της είναι διάδικος, νοουμένου δμως δτι αϊ προηγούμενοι διατάξεις τού παρόν
τος "Αρθρου δέν θά έφαρμόζωνται έάν ό μόνος διαιτητής ή Μκαστον μέλος του 
Δικαστηρίου έχει διορισθή ύπό τών διαδίκων έκ συμφώνου. 

"Αρθρον 40. 
(1) Διαιτηται δυνατόν νά διορισθώσι και έκτος του Καταλόγου Διαιτητών, 

έκτος είς τήν περίπτωσιν διορισμών ύπό του προέδρου δυνάμει του "Αρθρου 38. 
(2) Διαιτηται διοριζόμενοι έκτος τοΟ Καταλόγου Διαιτητών δέον νά έχωσι 

τά έν τη παραγράφω (1) τοΟ "Αρθρου 14 αναφερόμενα προσόντα. 

Μέρος 3.ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 
"Αρθρον 41 

(1) Τό'Δικαστήριον θά είναι ό κριτής της αρμοδιότητος αύτου. 
(2) Πάσα έ*νστασις ύπό διαδίκου επί τω δτι ή περί ής πρόκειται διαφορά 

δέν εμπίπτει εντός της δικαιοδοσίας του Κέντρου ή δτι δι* άλλους λόγους δεν 
εμπίπτει εντός της αρμοδιότητος του Δικαστηρίου, θά κρίνηται ύπό του Δικα
στηρίου τό όποιον θά άποφασίζη έάν θά έπιληφθή ταύτης ώς προκαταρκτικού 
θέματος ή θά ένωση ταύτην μετά τών θεμάτων της διαφοράς. 

"Αρθρον 42 
(1) Τό Δικαστήριον θά κρίνη διαφοράν τίνα συμφώνως προς τοιούτους κα

νόνας δικαίου οΤοι ήθελον συμφωνηθή ύπό τών διαδίκων. Ελλείψει τοιαύτης 
συμφωνίας, τό Δικαστήριον θά έφαρμόση τό δίκαιον του διαδίκου Συμβαλλο
μένου Κράτους (περιλαμβανομένων τών κανόνων Ιδιωτικού διεθνούς δικαίου 
ούτου) καΐ τοιούτους κανόνας διεθνούς δικαίου οΐοι δυνατόν νά είναι εφαρμό
σιμοι. 
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(2) Τό Δικαστήριον δεν δύναται να έκδώση έτυμηγορίαν non liquet λόγω 
σιγής ή ασάφειας του νόμου. 

(3) At διατάξεις των παραγράφων (1) και (2) δέν έπηρεάζουσι τήν έξου
σίαν του Δικαστηρίου νά κρίνη διαφοράν τίνα ex aequo et bono έάν οί διάδικοι 
οϋτω συμφωνώσιν. 

"Αρθρον 43. 
Έκτος έάν οί διάδικοι άλλως συμφωνησωσι, τό Δικαστήριον δύναται, έάν 

θεώρηση τούτο άναγκαΐον καθ' οιονδήποτε στάδιον της διαδικασίας— 
(α) νά καλέση τους διαδίκους νά προσαγάγωσιν έγγραφα ή άλλα απο

δεικτικά στοιχεία, και 
(6) νά έπισκεφθή την σκηνήν ή οποία σχετίζεται μετά της διαφοράς και 

νά διεξαγάγη αυτόθι τοιαύτας έρευνας οίας τούτο ήθελε θεωρήσει 
καταλλήλους. 

"Αρθρον 44. 
Πάσα διαιτητική διαδικασία θά διεξάγηται συμφώνως προς τάς διατάξεις 

τοΰ παρόντος Μέρους, καί, έκτος έάν οί διάδικοι άλλως συμφωνησωσι, συμφώνως 
προς τους θεσμούς Διαιτησίας τους Ισχύοντας κατά την ήμερομηνίαν κατά την 
οποίαν οί αντίδικοι συγκατετέθησαν εις διαιτησίαν. Έάν έγερθή οίονδήποτε 
ζήτημα διαδικασίας τό όποιον δέν καλύπτεται όπό του παρόντος Μέρους ή ύπό 
των θεσμών Διαιτησίας ή ύφ* οιωνδήποτε θεσμών συμφωνηθέντων ύπό των 
διαδίκων, ή Επιτροπή θά άποφανθή έπί του θέματος. 

"Αρθρον 45. 
(1) Παράλειψις διαδίκου νά έμφανισθή ή νά παρουσίαση τήν ύπόθεσίν του 

δέν θά θεωρηθή ώς παραδοχή των Ισχυρισμών του έτερου διαδίκου. 
(2) Έάν εΤς τών διαδίκων παράλειψη νά έμφανισθή ή νά παρουσίαση τήν 

ύπόθεσίν του καθ' οίονδήποτε στάδιον της διαδικασίας, ό έτερος διάδικος δύ
ναται νά παρακάλεση τό Δικαστήριον δπως έπιληφθή τών υποβληθέντων αύτώ 
ζητημάτων και έκδώση διαιτητική ν άπόφασιν. Πριν ή έκδώση διαιτητικήν άπό
φασιν, τό Δικαστήριον θά πληροφόρηση τόν παραλείψαντα νά έμφανισθή ή 
παρουσίαση τήν ύπόθεσίν του διάδικον καί θά παράσχη εις αυτόν χαριστικήν 
προθεσμίαν, έκτος έάν τό Δικαστήριον εΐναι ικανοποιημένο ν δτι ό έν λόγω διά
δικος δέν προτίθεται νά πράξη ούτως. 

"Αρθρον 46. 
Έκτος έάν οί διάδικοι άλλως συμφωνησωσι, τη αιτήσει διαδίκου τινός τό Δι

καστήριον θά άποφασίση έφ* οιωνδήποτε παρεμπιπτουσών ή επιπρόσθετων αξι
ώσεων ή άνταξιώσεων έγειρομένων αμέσως έκ του επιδίκου θέματος της δια
φοράς, νοουμένου δτι αύται έμπίπτουσιν εντός τών ορίων της συγκαταθέσεως 
τών διαδίκων καί δτι έμπίπτουσι κατά τά άλλα εντός της δικαιοδοσίας του 
Κέντρου. 

"Αρθρον 47. 
Έκτος έάν οί διάδικοι άλλως συμφωνησωσι, τό Δικαστήριον δύναται, έάν 

θεωρή δτι αϊ περιστάσεις οϋτως άπαιτουσι, νά συστήση οιαδήποτε προσωρινά 
μέτρα τά όποια δέον νά ληφθώσι προς προστασίαν τών οικείων δικαιωμάτων 
οιουδήποτε τών διαδίκων. 

Μέρος 4.Η ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ 
"Αρθρον 48. 

(1) Τό Δικαστήριον θά λαμβάνη αποφάσεις έπί θεμάτων διά πλειοψηφίας 
απάντων τών μελών αΰτοΟ. 

(2) Ή διαιτητική άπόφασις του Δικαστηρίου θά είναι έγγραφος καί θά ύπο
γράφηται ύπό τών μελών του Δικαστηρίου τά όποια έψήφισαν υπέρ αυτής. 

(3) Ή διαιτητική άπόφασις θά καλύπτη παν ζήτημα υποβληθέν εις τό Δικά 
στήριον καί θά άναφέρη τους λόγους έπί τών οποίων αϋτη έστηρίχθη. 
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(4) Παν μέλος του Δικαστηρίου δύναται να επισύναψη εις την διαιτητικήν 
•απόφασιν την άτομικήν γνώμην του, εϊτε ούτος διαφωνεί ιχρός την πλειοψηφίαν 
είτε μή, ή δήλωσιν περί της διαφωνίας του. 

(5) Το Κέντρον δεν θά δημοσίευση την διαιτητικήν απόφασιν άνευ της συγ
καταθέσεως των διαδίκων. 

"Αρθρον 49 
(1) Ό Γενικός Γραμματεύς θά άποστείλη άνευ αργοπορίας είς τους διαδί

κους κεκυρωμένα αντίγραφα της διαιτητικής αποφάσεως. Ή διαιτητική άπό
φασις θά θεωρήται δτι εξεδόθη κατά τήν ήμερομηνίαν κατά τήν οποίαν απε
στάλησαν τά κεκυρωμένα αντίγραφα. 

(2) Τη αιτήσει διαδίκου υποβαλλομένη εντός 45 ήμερων άπό της ημερομη
νίας κατά τήν οποίαν εξεδόθη ή διαιτητική άπόφασις, τό Δικαστήριον δύναται 
κατόπιν ειδοποιήσεως είς τόν έτερον διάδικον νά άποφασίσή παν ζήτημα έπί 
του όποιου τούτο παρέλειψε νά άποφασίσή έν τη διαιτητική άποφάσει και θά 
■επανόρθωση παν γραφικόν, άριθμητικόν ή παρόμοιον σφάλμα έν τη διαιτητι
κή άποφάσει. Ή άπόφασίς του αυτή θά άποτελή μέρος της διαιτητικής αποφά
σεως και θά κοινοποιηθή είς τους διαδίκους κατά τόν αυτόν τρόπον ώς και ή 
διαιτητική άπόφασις. Αί έν τη παραγράφω (2) του "Αρθρου 51 και τή παρα
γράφω (2) του "Αρθρου 52 προνοούμεναι χρονικαί περίοδοι θά λογίζωνται 
•άπό της ημερομηνίας κατά τήν οποίαν εξεδόθη ή απόφασις αυτή. 

Μέρος 5.ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΙΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 

"Αρθρον 50 
(1) Έάν οιαδήποτε διαφορά έγερθή μεταξύ των διαδίκων ώς προς τήν 'έν-

νοιαν ή τά δρια της. διαιτητικής αποφάσεως, έκάτερος των διαδίκων δύναται 
νά ζητήση έρμηνείαν της διαιτητικής αποφάσεως δι' έγγραφου αιτήσεως απευ
θυνόμενης προς τόν Γενικόν Γραμματέα. 

(2) Ή αίτησις θά ύποβληθή, ει δυνατόν, είς τό Δικαστήριον τό όποιον εξέ
δωσε τήν διαιτητικήν απόφασιν. Έάν τούτο δεν είναι δυνατόν, νέον Δικαστή
ριον θά συστάθή συμφώνως προς τό Μέρος 2 του παρόντος Κεφαλαίου. Έάν 
θεωρή δτι αί περιστάσεις ούτως άπαιτώσιν, τό Δικαστήριον δύναται νά άνα
στείλη τήν έφαρμογήν της διαιτητικής αποφάσεως μέχρις δτου άποφασίσή έπι 
τής αιτήσεως. 

"Αρθρον 51. 
(1) Έκάτερος τών διαδίκων δύναται νά ζητήση άναθεώρησιν τής διαιτητι

κής αποφάσεως δι* έγγραφου αιτήσεως απευθυνόμενης προς τόν Γενικόν Γραμ
ματέα λόγω άνακαλύψεως γεγονότος τινός τοιαύτης φύσεως ο'ΐα επηρεάζει 
άποφασιστικώς τήν διαιτητικήν απόφασιν, νοουμένου δτι κατά τόν χρόνον κατά 
τόν όποιον ή διαιτητική άπόφασις εξεδόθη τό γεγονός τούτο ήτο άγνωστον 
είς τό Δικαστήριον και ε'ις τόν αίτητήν καΐ δτι ή ύπό του αίτητου άγνοια του 
γεγονότος τούτου δεν ώφείλετο είς άμέλειαν. 

(2) Ή αίτησις θά ύποβληθή εντός 90 ήμερων άπό τής άνακαλύψεως του τοι
ούτου γεγονότος, έν πάση δε περιπτώσει εντός τριών ετών άπό της ημερομη
νίας κατά τήν οποίαν εξεδόθη ή διαιτητική άπόφασις. 

(3) Ή αίτησις θά ύποβληθή, εί δυνατόν, εις τό Δικαστήριον τό όποιον εξέ
δωσε τήν διαιτητικήν απόφασιν. Έάν τούτο δεν είναι δυνατόν, νέον Δικαστή
ριον θά συσταθή συμφώνως προς τό Μέρος 2 του παρόντος Κεφαλαίου. 

(4) Έάν θεωρή δτι αί περιστάσεις ούτως άπαιτώσι, τό Δικαστήριον δύ
ναται νά άναστείλη τήν έφαρμογήν τής διαιτητικής αποφάσεως μέχρις δτόυ 
άποφασίσή έπί τή αιτήσεως. Έάν δ αίτητής ζητήση άναστολήν τής εφαρμο
γής τής διαιτητικής αποφάσεως έν τή αιτήσει του, ή εφαρμογή αυτής θά άνα
σταλή προσωρινώς μέχρις δτου τό Δικαστήριον άποφασίσή έπί τής παρακλή
σ?ως ταύτης. 
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"Αρθρον 52. 
(1) Έκάτερος των διαδίκων δύναται νά ζητήση άκύρωσιν της διαιτητικής 

αποφάσεως, δι' έγγραφου αιτήσεως απευθυνόμενης προς τόν Γενικόν Γραμμα
τέα, λόγω ενός ή πλειόνων των ακολούθων : 

(α) δτι τό Δικαστήριον δεν είχε δεόντως συσταθή" 
(β) δτι τό Δικαστήριον προφανώς υπερέβη τάς εξουσίας του* 
(γ) δτι υπήρξε διαφθορά εις την περίπτωσιν μέλους τινός του Δικαστη

ρίου* 
(δ) δτι υπήρξε σοβαρά παρέκκλισις έκ θεμελιώδους τινός διαδικαστικού 

θεσμού' ή 
(ε) δτι ή διαιτητική άπόφασις παρέλειψε να άναφέρη τους λόγους έπί των 

όποιων έστηρίχθη. 
(2). Ή αίτησις θά ύποβληθή εντός 120 ήμερων από της ημερομηνίας κατά 

τήν οποίαν εξεδόθη ή διαιτητική άπόφασις, άλλ' δταν ή άκύρωσις ζητείται 
έπί τω λόγω διαφθοράς ή τοιαύτη αίτησις θά ύποβληθη εντός 120 ήμερων από 
της άποκαλύψεως τής διαφθοράς έν πάση δε περιπτώσει εντός τριών ετών άπό 
της ημερομηνίας κατά τήν οποίαν εξεδόθη ή διαιτητική άπόφασις. 

(3) Έπί τη λήψει τής αΐτήσεως ό πρόεδρος θά διορίση πάραυτα έκ του Κα
ταλόγου Διαιτητών είδικήν έπί τούτω (ad hoc) Έπιτροπήν έκ τριών προσώπων. 
Ουδέν τών μελών τής 'Επιτροπής επιτρέπεται νά υπήρξε μέλος τοΰ Δικαστη
ρίου τό όποιον εξέδωσε τήν διαιτητικήν άπόφασιν, ή νά είναι της αυτής Ιθαγε
νείας ώς οιονδήποτε τοιοΟτο μέλος ή νά είναι πολίτης τοΰ διαδίκου Κράτους 
ή του Κράτους του οποίου πολίτης είναι διάδικος, ή νά εχη διορισθή είς τόν 
Κατάλογον τών Διαιτητών ύφ' έκατέρου τών τοιούτων Κρατών, ή νά έχη ένερ
γήση ώς συμβιβαστής είς τήν αυτήν διαφοράν. Ή Επιτροπή θά εχη Ιξουσίαν 
νά άκυρώση τήν διαιτητικήν άπόφασιν ή οιονδήποτε τμήμα αυτής οι" οιονδή
ποτε τών έν τη παραγράφω (1) εκτιθεμένων λόγων. 

(4) Αί διατάξεις τών "Αρθρων 41—45, 48, 49, 53 και 54 και τών Κεφαλαίων VI 
καϊ VIΙ θά έφάρμόζωνται, τηρουμένων τών αναλογιών, είς διαδικασίας ενώ
πιον της Επιτροπής. 

(5) 'Εάν θεωρή δτι αί περιστάσεις ούτως άπαιτώσιν, ή Επιτροπή δύναται 
νά άναστείλη τήν έφαρμογήν της διαιτητικής αποφάσεως μέχρις δτου άποφα
σίση έπί τής αιτήσεως. Έάν ό α'ιτητής ζητήση άναστολήν τής εφαρμογής τής 
διαιτητικής αποφάσεως είς τήν αϊτήσίν του, ή εφαρμογή αυτής θά. άνασταλή 
προσωρινώς μέχρις δτου ή 'Επιτροπή άποφασίση έπί τής παρακλήσεως ταύτης. 

(6) Έάν ή διαιτητική άπόφασις άκυρωθή, ή διαφορά θά ύποβληθή, τη αίτή
σει έκατέρου τών διαδίκων, είς νέον Δικαστήριον, συνιστώμένον συμφώνως 
προς τό Μέρος 2 του παρόντος Κεφαλαίου. 

Μέρος 6.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 

"Αρθρον 53. 
(1) Ή διαιτητική άπόφασις θά δεσμεύη τους διαδίκους και δεν θά υπόκει

ται είς οιανδήποτε Μφεσιν ή άλλο τι μέτρον έκτος τών έν τή παρούση Συμβάσει 
προβλεπομένων. "Εκαστος διάδικος θά σεβασθή τους δρους τής διαιτητικής 
αποφάσεως και θά συμμορφωθή προς αυτούς, έκτος καθ* ην εκτασιν ή εφαρ
μογή αυτής θά έχη άνασταλή δυνάμει τών σχετικών διατάξεων τής παρούσης 
Συμβάσεως. 

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, «διαιτητική άπόφασις» θά πε
ριλαμδάνη πασαν άπόφασιν έρμηνεύουσαν, αναθεωρούσαν, ή άκυρουσαν τήν 
τοιαύτην διαιτητικήν άπόφασιν δυνάμει τών "Αρθρων 50. 51 ή 52. 
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"Αρθρον 54. 
(1) "Εκαστον Συμβαλλόμενον Κράτος θα άναγνωρίζη διαιτητικήν άπόφα

σιν έκδοθεϊσαν δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως ώς δεσμευτικήν και θά 
έφαρμόζη τάς οίκονομικάς υποχρεώσεις αί όποΐαι επιβάλλονται υπό της τοι
αύτης διαιτητικής αποφάσεως εντός των εδαφών του ώς έάν ή διαιτητική άπό
φασις ήτο τελεσίδικος άπόφασις δικαστηρίου έν τω τοιούτω Κράτει. Συμ
βαλλόμενον Κράτος τό όποιον έχει όμοσπονδιακόν σύνταγμα δύναται νά έφαρ
μόση την τοιαύτην διαιτητικήν άπόφασιν έν τοις όμοσπονδιακοΐς δικαστηρίοις 
του ή δι' αυτών καΐ δύναται νά προνοήση δτι τα δικαστήρια ταύτα θά θεωρώσι 
τήν διαιτητικήν άπόφασιν ώς έάν ήτο τελεσίδικος άπόφασις δικαστηρίων κράτους 
τινός των συνιστώντων τήν όμοσπονδίαν. 

(2) Διάδικος επιζητών άναγνο')ρισιν ή έφαρμογήν διαιτητικής αποφάσεως 
εντός των εδαφών Συμβαλλομένου Κράτους θά έφοδιάση άρμόδιον δικαστή
ριον ή άλλην αρχήν τήν οποίαν τό τοιούτο Κράτος θά έ'χη υποδείξει προς τόν 
σκοπόν τοΟτον δι' αντιγράφου της διαιτητικής αποφάσεως κεκυρωμένου όπό 
του Γενικού Γραμματέως. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Κράτος θά κοινοποίη
ση etq τόν Γενικόν Γραμματέα τήν ύπόδειξιν του προς τόν σκοπόν τοΟτον αρ
μοδίου δικαστηρίου ή άλλης αρχής, ώς και πάσαν μεταγενεστέραν άλλαγην 
είς τήν τοιαύτην ύπόδειξιν. 

(3) Ή έκτέλεσις της διαιτητικής αποφάσεως θά διέπηται ύπό τών νόμων 
οι όποιοι άφορώσιν ε'ις τήν έκτέλεσιν δικαστικών αποφάσεων καΐ οί όποιοι 
ίσχύουσιν είς τό Κράτος εντός τών εδαφών του όποιου ζητείται ή τοιαύτη έκ
τέλεσις. 

"Αρθρον 55. 
Ουδέν τών έν τω "Αρθρω 54 περιλαμβανομένων θά θεωρηθή ώς έπηρεάζον 

τόν έν οίωδήποτε Συμβαλλομένω Κράτει Ισχύοντα νόμον ό δτιοιος άφορα είς 
τήν άσυλίαν του τοιούτου Κράτους ή οιουδήποτε ξένου Κράτους έξ εκτελέσεως 
δικαστικής αποφάσεως. 

Κεφάλαιον V.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣ Ι Σ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 

"Αρθρον 56. 
1. Άφου συσταθή 'Επιτροπή ή Δικαστήριον καΐ άρχίση ή διαδικασία, ή σύστα

σίς του θά παραμείνη αμετάβλητος : νοείται, δμως δτι έάν συμβιβαστής ή δι
αιτητής άποθάνη, καταστή ανίκανος δπως ενεργή ή παραιτηθή, ή συνεπώς κε
νούμενη θέσις θά πληρωθή συμφώνως προς τάς διατάξεις του Μέρους 2 του 
Κεφαλαίου 11 Ι ή του Μέρους 2 του Κεφαλαίου IV. 

(2) Μέλος τής Επιτροπής ή του Δικαστηρίου θά έξακολουθή νά ύπηρετή 
ύπό τήν ίδιότητα ταύτην παρά τό γεγονός δτι θά έ'χη παύση νά περιλαμβάνη
ται είς τόν Κατάλογον. 

(3) Έάν συμβιβαστής ή διαιτητής διορισθείς ύπό διαδίκου τινός παραιτηθή 
άνευ τής συγκαταθέσεως τής 'Επιτροπής ή του Δικαστηρίου του οποίου απο
τελεί μέλος, ό Πρόεδρος θά διορίση έκ του* αρμοδίου Καταλόγου πρόσωπον 
προς πλήρωσιν τής ώς έκ τούτου κενωθείσης θέσεως. 

"Αρθρον 57. 
Διάδικος δύναται νά προτείνη είς Έπιτροπήν ή Δικαστήριον τήν έκπτωσιν οιου

δήποτε τών μελών του λόγω οιουδήποτε γεγονότος ένδεικνύοντος προφανή έ"λλει
ψιν τών ύπό τής παραγράφου (1) του "Αρθρου 14 απαιτουμένων προσόντων. Διά
δικος είς διαιτητικήν διαδικασίαν δύναται επιπροσθέτως νά προτείνη τήν έκπτω
σιν διαιτητού έπί τω λόγω δτι ούτος δεν είχε τά προσόντα διά διορισμόν είς τό 
διαιτητικόν Δικαστήριον δυνάμει τοΰ Μέρους 2 τοΟ Κεφαλαίου IV. 
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"Αρθρον 58. 
Ή έφ' οιασδήποτε προτάσεως προς εκπτωσιν συμβιβαστοΰ ή διαιτητού άπό

φασις θα Χηφθη ύπό τών άλλων μελών της Ε π ι τ ρ ο π ή ς ή' του Δικαστηρίου, ανα

λ ό γ ω ς της περιπτώσεως, νοουμένου Οτι έάν τό ήμισυ τών μελών ψηφίση υπέρ 
τό δέ έτερον ήμισυ κατά της προτάσεως, ή έάν ή πρότασις είναι προς εκπτωσιν 
του μόνου συμβιβαστοΰ ή διαιτητού ή της πλειονότητος τών συμβιβαστών ή' δι

αιτητών, ή άπόφασις αύτη θά ληφθή Οπό του προέδρου. Έ ά ν άποφασισθή δτι 
ή πρότασις είναι βάσιμος, ό συμβιβαστής ή διαιτητής είς τον όποιον αναφέ

ρεται ή άπόφασις θά άντικατασταθή συμφώνως προς τάς διατάξεις του Μέρους 
2 του Κεφαλαίου 111 ή τοΟ Μέρους 2 του Κεφαλαίου IV. 

Κεφάλαιον Vi.—ΕΞΟΔΑ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ 
"Αρθρον 59. 

Τά διά τήν χρήσιν τών διευκολύνσεων του Κέντρου πληρωτέα ύπό τών δια
δίκων δικαιώματα θά καθορίζονται ύπό του Γενικού Γραμματέως συμφώνως 
προς τους ύπό του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφιζομένους κανονισμούς. 

"Αρθρον 60. 
(1) 'Εκάστη Ε π ι τ ρ ο π ή και εκαστον Δικαστήριον θά καθορίζωσι τήν άμοι

βήν καΐ τάς δαπανάς τών μελών εντός ορίων καθιερουμένων από καιρού είς 
καιρόν ύπό του* Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν συνεννοήσεως μετά τοΟ 
Γενικού Γραμματέως. 

(2) Ουδέν τών έν τη π α ρ α γ ρ ά φ ω (1) του παρόντος "Αρθρου περιεχομένων 
θά άποκλείη τους διαδίκους από του νά συμφωνήσωσιν έκ τών προτέρων μετά 
της ενδιαφερόμενης Ε π ι τ ρ ο π ή ς ή Δικαστηρίου έπί της αμοιβής και τών δαπα
νών τών μελών. 

"Αρθρον 61. 
(1) Είς τήν περίπτωσιν συμβιβαστικής διαδικασίας αϊ άμοιβαί και αϊ δαπά

ναι μελών της Ε π ι τ ρ ο π ή ς ώς καί τ ά δικαιώματα διά τήν χρησιμοποίησιν τών 
διευκολύνσεων του Κέντρου θά βαρύνωσιν έξ ίσου τους διαδίκους. "Εκαστον 
διάδικον θά βαρύνωσιν οίαιδήποτε άλλα ι δαπάναι είς τάς όποιας ούτος υπο
βάλλεται έν σχέσει προς τήν διαδικασίαν. 

(2) Είς την περίπτωσιν διαιτητικής διαδικασίας, έκτος έάν οί διάδικοι άλ
λ ω ς συμφωνήσωσι, τό Δικαστήριον θά ύπολογίση τάς δαπανάς είς τάς οποίας 
οι διάδικοι υπεβλήθησαν έν σχέσει προς τήν διαδικασίαν και θά άποφασίση 
πώς καί ύπό ποίου αί δαπάναι αύται, αί άμοιβαί καί αϊ δαπάναι τών μελών 
του Δικαστηρίου καί τ ά δ ικα ιώματα διά τήν χρησιμοποίησιν τών διευκολύν
σεων του Κέντρου θά καταβληθώσιν. Ή τοιαύτη άπόφασις θά άποτελη μέρος 
της διαιτητικής αποφάσεως. 

Κεφάλαιον VI Ι .  Τ Ο Π Ο Σ ΤΗΣ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ 
"Αρθρον 62. 

Συμβιβαστικοί καί διαιτητικαί διαδικασίαι θά λαμβάνωσι χώραν είς τήν 
Μδραν τοΟ Κέντρου πλην ώς προβλέπεται κατωτέρω. 

"Αρθρον 63. 
Έ ά ν οί διάδικοι συμφωνήσωσιν εϊς τούτο, συμβιβαστικοί καί δια ιτηπκαί 

διαδικασίαι δύνανται νά λάβωσι χώραν— 
(α ) είς τήν £δραν του Μονίμου Διαιτητικού Δικαστηρίου ή παντός άλλου 

αρμοδίου ιδρύματος, Ιδιωτικού ή δημόσιοι ι, μετά τοΟ οποίου τό Κέν

τρον δυνατόν νά κάμη διευθετήσεις έπί τούτω' ή 
(β) είς οιονδήποτε άλλον τόπον έ γ κ ρ ι \ ύ μ ί \ ο \ ύπό της Ε π ι τ ρ ο π ή ς ή του 

Δικαστηρίου κατόπιν οο\ε \ \οήσ?ως μετά του Γενικού Γραμματέως. 
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Κεφάλαιον VIΙ Ι.ΔΙ ΑΦΟΡΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 
"Αρθρον 64. 

Πάσα διαφορά έγειρομένη μεταξύ Συμβαλλομένων Κρατών ώς προς την έρμη
νείαν ή έφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως ή οποία δέν διευθετείται δια 
διαπραγματεύσεων θα παραπεμφθή ε'ις το Διεθνές Δικαστήριον τη αιτήσει 
οιουδήποτε των έμπλακέντων εις την διαφοράν ταύτην, έκτος έάν τά ενδιαφερό
μενα Κράτη συμφωνήσωσιν εις άλλην μέθοδον διευθετήσεως. 

Κεφάλαιον 1Χ.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣ Ι Σ 
"Αρθρον 65. 

Πάν Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται να προτείνη τροποποίησιν της παρού
σης Συμβάσεως. Το κείμενον προτεινομένης τινός τροποποιήσεως θα κοινο
ποιήται είς τον Γενικόν Γραμματέα ούχι όλιγώτερον των 90 ήμερων πρό της 
συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τήν οποίαν θά έξετασθη ή 
τοιαύτη τροποποίησις καΐ θά διαβιβασθή πάραυτα υπ' αύτου εις άπο(ντα τά 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

"Αρθρον 66 
(1) Έάν τό Διοικητικόν Συμβούλιον άποφασίση ούτω διά πλειοψηφίας των 

δύο τρίτων των μελών αύτου, ή προτεινομένη τροποποίησις θά κυκλοφορήση 
είς άπαντα τά Συμβαλλόμενα Κράτη προς κύρωσιν, άποδοχήν, ή εγκρισιν. 
'Εκάστη τροποποίησις θά τίθεται έν ίσχύϊ τριάκοντα ημέρας μετά τήν ύπό του 
θεματοφύλακος της παρούσης Συμβάσεως άποστολήν κοινοποιήσεως είς τά 
Συμβαλλόμενα Κράτη δτι άπαντα τά Συμβαλλόμενα Κράτη έκύρωσαν, άπε
δέχθησαν ή ενέκριναν τήν τροποποίησιν. 

(2) Ουδεμία τροποποίησις θά έπηρεάζη τά δυνάμει της παρούσης Συμβά
σεως δικαιώματα καΐ υποχρεώσεις οιουδήποτε Συμβαλλομένου Κράτους ή οι
ουδήποτε τών συστατικών τμημάτων ή πρακτόρων αύτου ή οιουδήποτε πολίτου 
του τοιούτου Κράτους, αί όποΐαι προήλθον έκ συγκαταθέσεως εις τήν δικαιο
δοσίαν του Κέντρου δοθείσης πρό της ημερομηνίας της ενάρξεως της Ισχύος 
της τροποποιήσεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Χ.ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
"Αρθρον 67 

Ή παρούσα Σύμβασις θά είναι εκτεθειμένη δι' ύπογραφήν έκ μέρους των 
Κρατών—μελών της Τραπέζης, θ ά είναι επίσης εκτεθειμένη δι' ύπογραφήν έκ 
μέρους παντός άλλου Κράτους τό όποιον είναι συμβαλλόμενον μέρος του Κα
ταστατικού του Διεθνούς Δικαστηρίου και τό όποιον τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
δι* αποφάσεως τών δύο τρίτων τών μελών του θά £χη καλέσει δπως ύπογράψη 
τήν Σύμβασιν. 

""Αρθρον 68. 
(1) Ή παρούσα Σύμβασις θά υπόκειται είς κύρωσιν, άποδοχήν, ή εγκρισιν 

ύπό τών υπογραφόντων αυτήν Κρατών συμφώνως προς τάς οικείας συνταγμα
τικός μεθόδους. 

(2) Ή παρούσα Σύμβασις θά τεθή έν Ίσχύϊ 30 ημέρας άπό της ημερομη
νίας καταθέσεως της εικοστής πράξεως κυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως. 
Δι' £καστον Κράτος τό όποιον καταθέτει μετέπειτα τήν πραξιν κυρώσεως, απο
δοχής ή εγκρίσεως θά τίθεται αυτή έν ίσχύϊ 30 ημέρας άπό της ημερομηνίας της 
τοιαύτης καταθέσεως. 

"Αρθρον 69. 
"Εκαστον Συμβαλλόμενον Κράτος θά λάβη τοιαύτα νομοθετικά ή άλλα 

μέτρα οΐα ήθελον άπαιτηθή ϊνα αί διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως έφαρ
μοσ'θώσιν είς τά εδάφη του. 
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"Αρθρον 70. 
Ή παρούσα Σύμβασις θα έφαρμόζηται εις άπαντα τα εδάφη δια τάς διε

θνείς σχέσεις των οποίων Συμβαλλόμενον Κράτος ευθύνεται, έκτος εκείνων 
τά όποια εξαιρούνται υπό του τοιούτου Κράτους δι' έγγραφου ειδοποιήσεως 
προς τόν θεματοφύλακα της παρούσης Συμβάσεως εϊτε κατά τον χρόνον της 
κυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως είτε μεταγενεστέρως. 

"Αρθρον 71. 
Παν Συμβαλλόμενον Κράτος δύναται νά καταγγείλη την παρούσαν Σύμβα

σιν δι' έγγραφου ειδοποιήσεως προς τόν θεματοφύλακα της παρούσης Συμ
βάσεως. Ή καταγγελία θά λάδη ίσχύν §ξ μήνας μετά την λήψιν της ειδοποιή
σεως ταύτης. 

"Αρθρον 72. 
ΕΙδοποίησις Οπό Συμβαλλομένου Κράτους συμφώνως προς τά άρθρα 70 ή 

71 δέν θά έπηρεάση τά δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως δικαιώματα ή υπο
χρεώσεις του Κράτους τούτου ή των συστατικών τμημάτων ή πρακτόρων αύ
τοΰ ή οίουδήποτε πολίτου του Κράτους τούτου αί όποΐαι προήλθον εκ συγκα
ταθέσεως εις τήν δικαιοδοσίαν του Κέντρου δοθείσης ύφ' ενός έξ αυτών προ 
της λήψεως της τοιαύτης ειδοποιήσεως υπό του θεματοφύλακος. 

"Αρθρον 73. 
Πράξεις κυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως της παρούσης Συμβάσεως καΐ 

τροποποιήσεων αυτής θά κατατίθενται παρά τη Τραπέζη ή οποία θά ενεργή 
ώς θεματοφύλαξ της παρούσης Συμβάσεως. Ό θεματοφύλαξ θά διαβίβαση 
πιστοποιημένον άντίγραφον τής παρούσης Συμβάσεως εις τά Κράτη—μέλη τής 
Τραπέζης καΐ είς παν άλλο Κράτος καλούμενον δπως ύπογράψη τήν Σύμβασιν. 

"Αρθρον 74. 
Ό θεματοφύλαξ θά καταχώρηση τήν παροϋσαν Σύμβασιν παρά τή Γραμμα

τεία των 'Ηνωμένων 'Εθνών συμφώνως προς το "Αρθρον 102 του Καταστατικού 
Χάρτου τών 'Ηνωμένων Εθνών και τους δυνάμει τούτου Κανονισμούς οί όποιοι 
έψηφίσθησαν ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως. 

"Αρθρον 75. 
Ό θεματοφύλαξ θά κοινοποίηση είς άπαντα τά υπογράφοντα Κράτη τά 

ακόλουθα : 
(α) ύπογραφάς συμφώνως προς το άρθρον 67* 
(β) καταθέσεις πράξεων τροποποιήσεως, αποδοχής και εγκρίσεως συμ

φώνως προς το "Αρθρον 73" 
(γ) τήν ήμερομηνίαν κατά τήν οποίαν ή παρούσα Σύμβασις τίθεται έν 

ίσχύϊ συμφώνως προς το "Αρθρον 68' 
(δ) εξαιρέσεις έξ εφαρμογής εις εδάφη συμφώνως προς το "Αρθρον 70' 
(ε) τήν ήμερομηνίαν κατά τήν οποίαν οιαδήποτε τροποποίησις τής παρού

σης Συμβάσεως τίθεται έν Ισχύϊ συμφώνως προς το "Αρθρον 66' καΐ 
(στ) καταγγελίας συμφώνως προς το "Αρθρον 71. 

ΕΓΕΝΕΤΟ έν Ούασιγκτώνι Άγγλιστί, Γαλλιστι και Ίσπανιστί, τών τριών κει
μένων δντων έξ ίσου αυθεντικών, ε'ις εν μόνον εγγραφον το όποιον θά παρα
μείνη κατατεθειμένον είς τά αρχεία τής Διεθνούς Τραπέζης 'Ανασυγκροτή
σεως και 'Αναπτύξεως, ή οποία διά τής κατωτέρω υπογραφής της ύπεδή
λωσε τήν συγκατάθεσίν της δπως εκπλήρωση τάς αρμοδιότητας τάς οποίας 
επωμίζεται δυνάμει τής παρούσης Συμβάσεως. 


