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ησλ λαπηηιηαθψλ δηαθνξψλ θαη ηελ εξκελεία ησλ λαπινζπκθψλσλ, κέζσ ηεο αλάιπζεο, 
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ζηελ ήδε ππάξρνπζα ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ζηνπο ηνκείο ηνπ δηθαίνπ θαη ηεο λαπηηιίαο, ζε 

ζπγγξάκκαηα, κειέηεο, άξζξα θαη παξνπζηάζεηο πνπ επγελψο κνπ πξνζθέξζεθαλ θαζψο θαη 

ζε ηζηφηνπνπο ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ απνδείρηεθαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκνη.  

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Κσλζηαληίλν Γθηδηάθε 

γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο, ηνπο θαζεγεηέο θ. 

Αιέμαλδξν Γνπιηέικν, Μηράιε Παδαξδή αιιά θαη φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Ναπηηιία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο γηα ηηο πνιχηηκεο 

γλψζεηο πνπ κνπ κεηέδσζαλ. Δπίζεο, επραξηζηψ ζεξκά ηνλ θ. Παχιν Αβξακέα, Γηθεγφξν 

Πεηξαηά θαη κέινο ηεο Έλσζεο γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία ζηνλ Πεηξαηά, γηα ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ κνπ πξφζθεξε θαη ην πνιχ ζεκαληηθφ πιηθφ πνπ κνπ παξαρψξεζε θαη επέηξεςε λα 

ρξεζηκνπνηήζσ, ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηε ζηήξημή ηεο ζε φιε ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ 

κνπ ζην πξφγξακκα θαζψο θαη φινπο φζνη βνήζεζαλ, κε ηνλ ηξφπν ηνπο, ζηελ νινθιήξσζε 

ηνπ έξγνπ κνπ.     

   

Πεηξαηάο, Μάξηηνο 2011 Γώξα Βαζηιεηάδνπ 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Σν ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αθνξά ζηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ 

αλαθχπηνπλ θαηά ηε λαπηηιηαθή δξάζε ζηελ ειεχζεξε αγνξά ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο 

θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ εξκελεία ησλ λαπινζπκθψλσλ, φπσο απηά δηακνξθψλνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο θαηά θαηξνχο δηθαζηηθέο θαη δηαηηεηηθέο απνθάζεηο. Καη‟ αξράο, 

παξνπζηάδεηαη ν ζεζκφο ηεο δηαηηεζίαο γεληθά, απφ ηελ γέλλεζή ηνπ έσο ζήκεξα θαη 

γίλεηαη αλαθνξά ζηελ έλλνηα θαη ζην λνκηθφ πιαίζην πνπ ηνλ θαζηέξσζε ζηελ ρψξα 

φπνπ θαηά βάζε αλαπηχρζεθε, ηελ Αγγιία. ηε ζπλέρεηα, εμεηάδεηαη ε λαπηηθή 

δηαηηεζία, δηεζλψο θαη ζηελ Διιάδα· εηδηθφηεξε θαη πην εθηελήο αλαθνξά γίλεηαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Πεηξαηά σο θέληξνπ λαπηηθήο δηαηηεζίαο φπσο θαη ζηελ δηαδηθαζία θαη 

ηηο κνξθέο ηεο ηζρχνπζαο ειιεληθήο λαπηηθήο δηαηηεζίαο. Ξερσξηζηφ θεθάιαην 

θαηαιακβάλεη ε λαπηηθή δηαηηεζία ηνπ Λνλδίλνπ, θαζψο πξφθεηηαη γηα ην κεγαιχηεξν, 

πξνο ην παξφλ, θέληξν λαπηηθήο δηαηηεζίαο ζηνλ θφζκν· ζε απηφ παξνπζηάδεηαη 

ζπλνπηηθά ε δηαδηθαζία ηεο λαπηηθήο δηαηηεζίαο, φπσο νξίδεηαη ζην αγγιηθφ δίθαην 

θαζψο θαη ε λαπηηθή δηαηηεζία ηεο «Έλσζεο Ναπηηιηαθψλ Γηαηηεηψλ Λνλδίλνπ». 

Σέινο, αλαιχνληαη θαη επεμεγνχληαη νη φξνη ησλ λαπινζπκθψλσλ «παξάδνζε 

θνξηίνπ» θαη «επζχλε γηα ην θνξηίν», φπσο ηζρχνπλ ζηελ ζεσξία αιιά θαη φπσο 

εθαξκφδνληαη ζηελ πξάμε, κε γλψκνλα ηελ εξκελεία πνπ δίλνπλ ζρεηηθέο δηθαζηηθέο 

απνθάζεηο ηνπ Λνλδίλνπ.   

  

Λέμεηο θιεηδηά: επίιπζε δηαθνξψλ - εξκελεία - λαπινζχκθσλα - δηαηηεηηθέο απνθάζεηο 

- δηαηηεζία - λαπηηθή - δηεζλήο - ειιεληθή - θέληξν λαπηηθήο δηαηηεζίαο - Πεηξαηάο - 

Λνλδίλν - αγγιηθφ δίθαην - θνξηίν - παξάδνζε - επζχλε - δηθαζηηθέο απνθάζεηο.  

 

 

SUMMARY 

 

This dissertation is about the adjustment of differences that come up in the 

exercise of tramp shipping and its relation to the interpretation of charter parties on the 

basis of judicial judgements and awards at times passed. To begin with, it presents the 

institution of arbitration in general, from its birth to nowadays, whilst referring to the 



 ix 

meaning and the legal frame of the institution in England, where it mainly grew. To 

continue, it focuses on international and Greek maritime arbitration· there is a special 

and wider reference to Piraeus, whether it is a centre of maritime arbitration today as 

well as to the Greek arbitration forms and proceedings in effect. The London maritime 

arbitration occupies a separate chapter, since London is the greater maritime arbitration 

centre worldwide, for the time being. This chapter briefly summarizes the maritime 

arbitration proceedings, as defined and described in the English law, but also those of 

the “London Maritime Arbitrators Association” as well. Finally, the charter party terms 

“delivery of cargo” and “cargo liability” are thoroughly analyzed and explained as 

effective in theory and in practice, according to several relative London judgements.              

 

Keywords: differences adjustment - interpretation - charter parties - awards - arbitration 

- maritime - international - Greek - maritime arbitration centre - Piraeus - London - 

English law - cargo -  delivery - liability - judicial judgements.   
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ΔΙΑΓΧΓΗ  

 

Γηαηεζία είλαη ε θξίζε κηαο δηακάρεο ή δηαθνξάο δχν ή πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ φρη απφ 

ην ηαθηηθφ δηθαζηήξην ηεο ζρεηηθήο δηθαηνδνζίαο αιιά απφ άιιν ή άιια άηνκα, θαηά 

δηθαζηηθφ ηξφπν, αθνχ αθνπζηνχλ νη απφςεηο θαη απφ ηα δχν κέξε. Έηζη, κηα δηαηηεζία 

δηαθέξεη απφ έλα θαλνληθφ δηθαζηήξην, παξφηη ε θξίζε ηεο δηαθνξάο ζα γίλεη απφ ην δηαηηεηή 

θαηά δηθαζηηθφ ηξφπν θαη ζηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία ζα εθαξκνζηνχλ νη ζπλήζεηο 

δηθνλνκηθνί θαλφλεο.  

Λίγν πξηλ ηα κέζα ηνπ 18
νπ

 αηψλα, ν εξ Ρφκπεξη Ρέηκνλη δήισζε : «Ο δηαηηεηήο είλαη 

ν ηδησηηθφο εμσηεξηθφο θξηηήο αλάκεζα ζηα κέξε, πνπ εμειέγε κε ηελ ακνηβαία ζπγθαηάζεζή 

ηνπο, γηα λα θξίλεη ηηο κεηαμχ ηνπο αληηπαξαζέζεηο. Καη νη δηαηηεηέο νλνκάδνληαη έηζη 

(arbitrators) γηαηί έρνπλ κηα απζαίξεηε
1
 εμνπζία˙ γηαηί αλ ηεξήζνπλ ηελ ππνβνιή (ηε 

ζπκθσλία ηεο δηαηηεζίαο) θαη παξακείλνπλ ζηα φξηα πνπ πξέπεη, νη πνηλέο ηνπο είλαη 

νξηζηηθέο θαη δελ ππφθεηληαη ζε θαλέλα έλδηθν κέζν»
2
.    

Ζ δηαηηεζία σο ζεζκφο πξσηνεκθαλίζηεθε θαη πξσηνιεηηνχξγεζε ζηα κεγάια εκπνξηθά 

θαη λαπηηθά θέληξα ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Ηζπαλίαο, φπνπ δεκηνπξγήζεθε κεγάιε αλάγθε γηα 

επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ αλέθππηαλ απφ ηελ άζθεζε ηνπ εκπνξίνπ, απφ αλζξψπνπο 

θαηαηνπηζκέλνπο ζηα ζρεηηθά δεηήκαηα. Ζ Αγγιία, φκσο, ήηαλ ε πξψηε ρψξα φπνπ ε 

δηαηηεζία θαζηεξψζεθε σο ζεζκφο, δηεπφηαλ απφ εηδηθέο δηαηάμεηο θαη ιεηηνπξγνχζε 

παξάιιεια κε ηα ηαθηηθά δηθαζηήξηα ζην ρψξν απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο. Καη ζηελ Αγγιία, 

ζπγθεθξηκέλα ζην Λνλδίλν, ηε «well-known and famous London Scene»
3
, ήηαλ πνπ 

απεπζχλνληαλ νη πεξηζζφηεξνη αιινδαπνί, αλάκεζα ζε απηνχο θαη νη Έιιελεο, γηα λα ιχζνπλ 

ηηο εκπνξηθέο θαη λαπηηιηαθέο δηαθνξέο ηνπο.  

ήκεξα, ζεκαληηθά θέληξα δηαηηεζίαο, εθηφο απφ ην Λνλδίλν, είλαη ε Νέα Τφξθε, ε 

Μφζρα, ην Βαλθνχβεξ, ην Υνλγθ Κνλγθ, ην Ακβνχξγν, ην Σφθπν θαη ν Πεηξαηάο. Αιιά ην 

Λνλδίλν ζπλερίδεη λα απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν θέληξν δηαηηεζίαο ζηνλ θφζκν, αθνχ θάζε 

ρξφλν παξαπέκπνληαη ζηνπο δηαηηεηέο ηεο Έλσζεο Ναπηηιηαθψλ Γηαηηεηψλ Λνλδίλνπ 

(LONDON MARITIME ARBITRATORS ASSOCIATION ή L.M.A.A.) πεξίπνπ ηξεηζήκηζη 

ρηιηάδεο (3.500) ππνζέζεηο
4
.  

                                                
1 Απφ ην «arbitrary» πνπ ζεκαίλεη απζαίξεηνο. 
2 William Gill, The Law of Arbitration, 2nd ed., 1975, p.1. 
3 Φ. Γ. Γεκεηξίνπ, Σν Γίθαην ηεο Γηαηηεζίαο ελ Αγγιία, Αζήλα 1979, ζει. 29.  
4 K. Γθηδηάθεο, Α. Παπαδφπνπινο, Δ. Πισκαξίηνπ, Ναπιώζεηο2, Αζήλα 2006, ζει. 455˙ Υ. Εσγξαθάθεο, 

Ναπηηιηαθέο Απνθάζεηο ησλ Αγγιηθώλ Γηθαζηεξίσλ θαη ζρεηηθέο Γηεζλείο πκβάζεηο, Ναπηεκπνξηθή θαη 

“Richards-Buttler International Law Firm”, 1996, ζει. 70, ππφ ζηνηρείν 1 (Η πκθσλία Παξαπνκπήο ζε 

Γηαηηεζία).    
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Δθηφο απφ ζεζκφο επίιπζεο ηδησηηθψλ δηαθνξψλ, φπσο πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ Ηηαιία 

θαη ηελ Ηζπαλία, ε δηαηηεζία είλαη θαη ζεζκφο βάζεη ηνπ νπνίνπ ηα θξάηε αλαζέηνπλ ηελ 

επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ηνπο, χζηεξα απφ ζρεηηθή κεηαμχ ηνπο ζπκθσλία, πνπ θαιείηαη 

«ζπλππνζρεηηθφ», ζε νξηζκέλν θπζηθφ πξφζσπν, δηθαζηήξην, θπβέξλεζε θ.ιπ. Απηή ε 

δηαηηεζία νλνκάδεηαη «δηεζλήο δηαηηεζία» θαη απνηειεί φξν ηνπ Γεκφζηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ. 

Έρεη καθξά ηζηνξία, πνπ ρξνλνινγείηαη απφ ηνπο εκθπιίνπο πνιέκνπο κεηαμχ ησλ αξραίσλ 

ειιεληθψλ πφιεσλ-θξαηψλ, ελψ, ζηα λεψηεξα ρξφληα, ε αλάπηπμή ηεο άξρηζε κε ηε πλζήθε 

Σδέπ (“Jay Treaty”) ηνπ 1794, πνπ ππνγξάθεθε αλάκεζα ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ησλ απαηηήζεσλ πνπ είραλ πξνθχςεη 

απφ ηελ Ακεξηθαληθή Δπαλάζηαζε. Ζ απφθαζε ηεο «δηεζλνχο δηαηηεζίαο» έρεη ππνρξεσηηθή 

ηζρχ γηα ηα δητζηάκελα θξάηε πνπ ζπκθψλεζαλ λα πξνζθχγνπλ ζε απηήλ. 

Ζ δηαηηεζία δηαθξίλεηαη ζε δχν «είδε» : ζε εθείλε πνπ ζπλνκνινγείηαη ηπραία ή θαηά 

πεξίπησζε (ad hoc arbitration) θαη ζηε «κφληκε» ή αιιηψο «ζεζκηθή» δηαηηεζία (institutional 

arbitration). ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη πεξηπηψζεηο, φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη 

ππάγνπλ κηα δηαθνξά γηα επίιπζε ζε δηαηηεηέο πνπ νξίδνπλ νη ίδηνη, πνπ δηθάδνπλ ζχκθσλα 

κε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκέλε απφ απηνχο (ή απφ ηηο ελψζεηο φπνπ απηνί είλαη κέιε
5
) ή ηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο. Οη δηαηηεηέο απηνί ζπγθξνηνχλ έλα δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην, πνπ εθδηθάδεη 

κφλν ηε ζπγθεθξηκέλε, ζε θάζε πεξίπησζε, δηαθνξά. Μφληκεο, αληίζεηα, δηαηηεζίεο είλαη νη 

νξγαλσκέλεο θαηά ηξφπν κφληκν θαη δηαξθή, απφ δηάθνξα επηκειεηήξηα, ρξεκαηηζηήξηα 

αμηψλ θαη εκπνξεπκάησλ, επαγγεικαηηθέο ελψζεηο ή νξγαληζκνχο, νη νπνίνη έρνπλ πάγηνπο 

θαη πξνθαζνξηζκέλνπο θαλφλεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη αλαιακβάλνπλ ηελ επίιπζε είηε 

θάζε δηαθνξάο πνπ κπνξεί λα ππαρζεί ζε δηαηηεζία είηε νξηζκέλσλ απφ απηέο, νη νπνίεο 

ππάγνληαη ζηνλ θχθιν ηεο θάζε έλσζεο ή νξγάλσζεο
6
.          

Ζ ππνβνιή κηαο ηδησηηθήο δηαθνξάο ζε δηαηηεζία έρεη νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα γηα ηα 

κέξε, ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο ηαθηηθήο δηθαηνζχλεο. ε απηά ηα πιενλεθηήκαηα 

θαηαηάζζνληαη ε δπλαηφηεηα ησλ κεξψλ λα δηνξίδνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο δηαηηεηέο, νη νπνίνη 

έρνπλ ηηο εηδηθέο «ηερληθέο» γλψζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα θξίλνπλ ηε δηαθνξά, ε ηαρχηεξε 

θαη πην απιή δηαδηθαζία, ην κηθξφηεξν θφζηνο, ε επηινγή απφ ηα κέξε ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ 

ρξφλνπ δηεμαγσγήο ηεο δηαηηεζίαο αιιά θαη ησλ θαλφλσλ ηεο δηαδηθαζίαο (βάζεη ηεο 

πξνεγνχκελεο θνηλήο ηνπο ζπκθσλίαο), ε εμέηαζε απφ ηνλ δηαηηεηή ηνπ δεηήκαηνο ζε εχινγν 

                                                
5 Σέηνηεο ελψζεηο πξνζψπσλ ζην ρψξν ηεο ad hoc δηαηηεζίαο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε «Έλσζε Ναπηηιηαθψλ 

Γηαηηεηψλ Λνλδίλνπ» (“L.M.A.A.”) θαη ε «Έλσζε γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία ζηνλ Πεηξαηά», γηα ηηο νπνίεο ζα 

γίλεη ιφγνο παξαθάησ.     
6 Μφληκεο δηαηηεζίεο ζηελ Διιάδα έρνπλ ζπζηαζεί ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην, ζην Ναπηηθφ Δπηκειεηήξην θ.ιπ.  
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ρξφλν, ν εκπηζηεπηηθφο ραξαθηήξαο ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη, ηέινο, ε επηζεκφηεηα 

θαη ε ηειεζηδηθία ησλ δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο δελ εθεζηβάιινληαη.   

Παξφια απηά, ε δηαηηεζία παξνπζηάδεη θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα. ηαλ ε δηαθνξά 

πξνο επίιπζε ζρεηίδεηαη κε δχζθνια λνκηθά δεηήκαηα ή κε ηελ εξκελεία ηνπ λφκνπ, είλαη 

πξνηηκφηεξε ε ηαθηηθή δηθαζηηθή νδφο, αθνχ ην θχξην πιενλέθηεκα ηεο δηαηηεζίαο ζε ζρέζε 

κε ηα ηαθηηθά δηθαζηήξηα εκθαλίδεηαη φηαλ ε δηαθνξά έγθεηηαη ζηελ αληηθαηηθή απφ ηα κέξε 

παξνπζίαζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ. Δπηπιένλ, είλαη δπλαηφλ ην θφζηνο ηεο 

δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο λα απμεζεί ζεκαληηθά, αλ ηχρνπλ πνιχπινθα θαη δπζεπίιπηα 

πξνβιήκαηα, ηα νπνία απαηηνχλ έλαλ πνιχ εμεηδηθεπκέλν δηαηηεηή. Τπφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο, 

ζα επηκεθπλζεί θαη ν ρξφλνο εθδίθαζεο ηεο ππφζεζεο θαη έθδνζεο ηεο απφθαζεο, ίζσο 

κάιηζηα μεπεξάζεη θαη ηνλ ρξφλν πνπ απαηηεί ε δηθαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο, θάηη πνπ 

απνηειεί άιιν έλα πηζαλφ κεηνλέθηεκα ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο.    

Πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο δηαηηεζίαο θαη ηελ θαηάιεμή ηεο ζην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα, ηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο, είλαη θαη ε ζσζηή επηινγή ηνπ δηαηηεηή. 

Απηφο πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα θξαηά καθξηά απφ ηελ αίζνπζα ηεο δηαηηεζίαο ηελ δηθαληθή 

«θιπαξία» θαη λα θξνληίδεη ψζηε νη απνδείμεηο λα δίλνληαη θαηά ην ζπλήζε δηθαζηηθφ ηξφπν. 

Οθείιεη λα αθνχεη κε πξνζνρή ηα γεγνλφηα πνπ παξνπζηάδνληαη ελψπηφλ ηνπ θαη λα βαζίδεη 

ηελ απφθαζή ηνπ ζε ακεξφιεπηε θξίζε. Δπίζεο, σο «νηνλεί» δηθαζηήο, είλαη απαξαίηεην λα 

έρεη βαζηθέο γλψζεηο ηεο πνιηηηθήο δηθνλνκίαο θαη ησλ θαλφλσλ απφδεημεο θαη λα θαηαλνεί 

ην δίθαην ησλ ζπκβάζεσλ, ηεο απνδεκίσζεο θαη, θπζηθά, απηφ θαζαπηφ ην δίθαην ηεο 

δηαηηεζίαο. Απηφ επηβάιιεηαη, γηαηί ε ηζρχο ησλ δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ ακθηζβεηείηαη, 

ζπρλά κε ηελ αηηηνινγία ηεο αθπξφηεηαο ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο ππέξβαζεο 

ηεο δηθαηνδνζίαο απφ ηνπο δηαηηεηέο.     

Ζ ζπκθσλία γηα παξαπνκπή κηαο δηαθνξάο ζε δηαηηεζία (arbitration agreement) κπνξεί 

λα είλαη πξνθνξηθή ή γξαπηή. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε, ην έγγξαθν ηεο ζπκθσλίαο είηε είλαη 

απηνηειέο θαη ξπζκίδεη κφλν ηηο παξακέηξνπο ηεο δηαηηεζίαο, είηε ελζσκαηψλεηαη, κε ηε 

κνξθή φξνπ ή ξήηξαο, ζην θείκελν άιινπ εγγξάθνπ, πνπ απνηειεί ηελ θχξηα ζχκβαζε, 

ξπζκίδνληαο ηηο ζρέζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Σππηθφ παξάδεηγκα ηεο ηειεπηαίαο απηήο 

κνξθήο ηεο δηαηηεηηθήο ζπκθσλίαο απνηειεί ε «ξήηξα δηαηηεζίαο» (“arbitration clause”), ε 

νπνία ζρεδφλ πάγηα ελζσκαηψλεηαη ζηα λαπινζχκθσλα πνπ ππνγξάθνληαη θαηά ηε ζχλαςε 

ησλ ζπκβάζεσλ λαχισζεο, κε ζθνπφ λα ξπζκίζεη ηηο ηπρφλ δηαθσλίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ 

αλάκεζα ζηα κέξε απφ ηελ εθηέιεζή ηνπο. 
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Έλαο δηαθνξεηηθφο ησλ παξαπάλσ ζεζκφο είλαη ε «judicial arbitration» («δηθαζηηθή 

δηαηηεζία»), ε νπνία φκσο ζπλαληάηαη κφλν ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαη ηελ 

Αγγιία, θαη κάιηζηα κε δηαθνξεηηθφ ζε θάζε ρψξα πεξηερφκελν. ηηο Ζ.Π.Α., κε ηνλ φξν 

«judicial arbitration» δειψλεηαη ζπρλά ε «ππνρξεσηηθή» δηαηηεζία. χκθσλα κε απηήλ, κηα 

δηαθνξά παξαπέκπεηαη - κε θξηηήξην πάληα ηελ αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο - ζε δηθεγφξνπο ή 

ζε δηθαζηηθή ζχλζεζε πνπ δηθαηνδνηεί ζην πιαίζην κηαο απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο, θπξίσο 

εμαηηίαο ηεο πξαθηηθήο αλάγθεο γηα απνζπκθφξεζε ησλ βεβαξεκέλσλ δηθαζηηθψλ πηλαθίσλ
7
. 

ηελ Αγγιία, ν φξνο δειψλεη ηηο δηαηηεζίεο ζηηο νπνίεο είηε ν επηδηαηηεηήο είηε ν κνλαδηθφο 

δηαηηεηήο είλαη δηθαζηήο ηνπ Commercial Court (Δκπνξνδηθείνπ), επεηδή εκπιέθνληαη λνκηθά 

δεηήκαηα νπζηψδνπο ζεκαζίαο ή γηα ιφγνπο πνπ ηηο δηαθξίλνπλ απφ ηηο ζπλήζεηο εκπνξηθέο 

δηαηηεζίεο. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε αγγιηθή πξαθηηθή κπνξεί λα ππαρζεί ζηελ επξεία έλλνηα 

ηνπ ζεζκνχ ηεο δηαηηεζίαο
8
.       

Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν ζεζκφο ηεο δηαηηεζίαο, εθηφο απφ ηελ εθπιήξσζε ηνπ 

βαζηθνχ ηνπ ζθνπνχ, ηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο ζηηο ηδησηηθέο - θπξίσο εκπνξηθέο θαη 

λαπηηιηαθέο - δηαθνξέο κε ηξφπν γξήγνξν θαη ζρεηηθά εχθνιν, παίδεη θη έλαλ άιιν ξφιν: 

παξάγεη δίθαην. Σν αηηηνινγηθφ κέξνο κηαο δηθαζηηθήο απφθαζεο (ε «ειάζζνλα πξφηαζε») 

ππάγεη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ζην λφκν θαη ην δηαηαθηηθφ κέξνο εμάγεη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο ππαγσγήο απηήο. Σν ίδην θάλεη θαη ε δηαηηεηηθή απφθαζε, κε κηα φκσο 

πξνζζήθε : ζηηο ρψξεο ηνπ αγγινζαμσληθνχ δηθαητθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο ε Αγγιία, νη 

δηθαζηηθέο απνθάζεηο, αιιά θαη νη δηαηηεηηθέο (πνπ είλαη δηθαζηηθέο εθφζνλ επηθπξσζνχλ 

απφ ην δηθαζηήξην), απνηεινχλ άκεζα εθαξκνζηέν δίθαην, θαηά κηα έλλνηα «εζηκηθφ». 

Γίλνληαη δειαδή λφκνο θαη εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά. Δπηπιένλ, ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο 

ιακβάλνληαη ππ΄φςελ απφ ηνπο ζπληάθηεο ησλ δηαθφξσλ εκπνξηθψλ ζπκβάζεσλ, εηδηθά ησλ 

λαπινζπκθψλσλ - φπνπ γίλεηαη ρξήζε θπξίσο ηνπ αγγιηθνχ λαπηηθνχ δηθαίνπ - θαη βάζεη 

απηψλ δηακνξθψλνληαη νη φξνη πνπ νδεγνχλ ζε θαιχηεξεο ζπκθσλίεο, ελψ ην «δίθαην» πνπ νη 

δηθαζηηθέο απνθάζεηο «παξάγνπλ» εθαξκφδεηαη θαη ζε φζνπο εζεινληηθά επηιέγνπλ λα 

ππαρζνχλ ζε απηφ, αλεμάξηεηα απφ ην ζχζηεκα δηθαίνπ ηεο ρψξαο ηνπο. Αιιά θαη ε 

εξκελεία ησλ φξσλ ησλ λαπινζπκθψλσλ βαζίδεηαη ζηε λνκνινγία ησλ - αγγιηθψλ θπξίσο -

ηαθηηθψλ θαη δηαηηεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, αθνχ νη πεξηζζφηεξεο δηελέμεηο αθνξνχλ ζηελ έλλνηα 

ησλ φξσλ απηψλ. Καηά ζπλέπεηα, ε επίιπζε ησλ λαπηηιηαθψλ δηαθνξψλ ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ηελ εξκελεία ησλ λαπινζπκθψλσλ θαη ηελ έλλνηα ησλ φξσλ ηνπο.  

                                                
7 Α. Γ. Σζαβδαξίδεο, Γηεζλήο Ναπηηθή Γηαηηεζία - Η ηδηόξξπζκε απηνλνκία ηνπ δηαηηεηηθνύ θαηλνκέλνπ ζηηο 

δηεζλείο λαπηηιηαθέο ζπλαιιαγέο, 1999, ζει. 132. Ο αληίζηνηρνο αγγιηθφο ζεζκφο είλαη ε «County Court 

arbitration», Σζαβδαξίδεο, ζει. 132, ππνζεκ. 108.     
8 ε αληίζεζε κε ηελ ακεξηθαληθή πξαθηηθή πνπ δηαθέξεη εληειψο. Σζαβδαξίδεο, ζει. 132-133.   



 5 

1. Ο ΘΔΜΟ ΣΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ ΓΔΝΙΚΑ 

 

1.1 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ 

 

1.1.1 Η δηαηηεζία ζηα αξραία ρξόληα 

Ο ζεζκφο ηεο δηαηηεζίαο έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ αξραηφηεηα. Σν πξφζσπν πνπ 

αλαιάκβαλε, ζπλήζσο κε ηε ζπλεξγαζία άιισλ πξνζψπσλ, ηε ιχζε νξηζκέλεο δηαθνξάο κε 

ζπκβηβαζηηθφ ηξφπν θαη εξκελεχνληαο κε επξχηεξν θαη επηεηθέζηεξν πλεχκα ηηο ππάξρνπζεο 

δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ήηαλ ν «δηαηηεηήο» θαη ε ιχζε ηεο δηαθνξάο κε ην ζπγθεθξηκέλν 

ηξφπν νλνκαδφηαλ «δηαηηεζία».  

ινη νη κειεηεηέο ηεο Οκεξηθήο επνρήο πηζηεχνπλ φηη ν ζεζκφο ηεο δηαηηεζίαο, σο κέζν 

επίιπζεο ησλ ηδησηηθψλ δηαθνξψλ, ήηαλ θαζνιηθά απνδεθηφο, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ αξραίν 

ειιεληθφ θφζκν. ην έξγν ηνπ κάιηζηα «Troy Book» ηνπ 1412, ν Άγγινο ζπγγξαθέαο John 

Lydgate πεξηγξάθεη ηε θηινληθία αλάκεζα ζηνλ Οδπζζέα θαη ηνλ Αίαληα σο «δηαθνξά» πνπ 

παξαπέκθζεθε ζηε «δηαηηεζία» ηνπ Αγακέκλνλα θαη ηνπ Μελειάνπ, ηνπο νπνίνπο 

ραξαθηεξίδεη «δηαηηεηέο»! Ζ ιχζε ησλ δηαθνξψλ, πνπ δεκηνπξγνχληαλ αλάκεζα ζε ηδηψηεο, 

κε ηε κέζνδν ηεο δηαηηεζίαο ήηαλ ζεζκφο πνιιψλ ειιεληθψλ πφιεσλ, ηδηαηηέξσο φκσο ηεο 

Αζελατθήο Πνιηηείαο, αθνχ πνιιέο απφ ηηο δηαθνξέο πνπ, θαλνληθά, ζα έπξεπε λα 

δηεπζεηεζνχλ ζην δηθαζηήξην, ιχλνληαλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Έηζη, ζηελ θιαζηθή επνρή 

ππάξρνπλ πνιιέο αλαθνξέο θαη λφκνη γηα ηε δηαηηεζία, φπσο θαη ζηελ ειιεληζηηθή επνρή 

αξγφηεξα, ελψ θαη ν Αξηζηνηέιεο ζηε «Ρεηνξηθή» ηνπ πεξηγξάθεη ην ξφιν ηνπ «δηαηηεηή».  

Ζ πξαθηηθή επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ κε δηαηηεζία επηθξάηεζε ζηνλ Αξραίν Διιεληθφ 

θφζκν θαη ηνπο επφκελνπο αηψλεο, απφ φπνπ κεηαθπηεχζεθε θαη ζηνλ Ρσκατθφ θφζκν κέζσ 

ηνπ Ρσκατθνχ Γηθαίνπ. Μάξηπξαο ηεο κεηαθχηεπζεο απηήο ν Κηθέξσλαο, ν νπνίνο δελ 

πεξηνξίδεηαη ζηελ αλαθνξά ηεο ρξήζεο ηεο δηαηηεζίαο απφ ηνπο Ρσκαίνπο πξνο επίιπζε ησλ 

ηδησηηθψλ δηαθνξψλ, αιιά θαζνξίδεη θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο κεηαμχ ηεο νδνχ ηεο 

δηαηηεζίαο θαη ηεο νδνχ ηεο ηαθηηθήο πξνζθπγήο ζην «θαλνληθφ» δηθαζηήξην. Έηζη, θξίζηκν 

ζεκείν είλαη ε βεβαηφηεηα σο πξνο ηελ πξαγκαηηθή χπαξμε ηεο απαίηεζεο ηνπ δαλεηζηή θαη 

ηεο αληίζηνηρεο ππνρξέσζεο ηνπ νθεηιέηε, φπσο θαη ε βεβαηφηεηα ηνπ δηεθδηθνχκελνπ απφ 

ην δαλεηζηή πνζνχ. Αλ είλαη απφιπηα βέβαην φηη πθίζηαηαη ε απαίηεζε θαη γηα ζπγθεθξηκέλν 

κάιηζηα πνζφ, ηφηε επηιέγεηαη ε «ηαθηηθή» δίθε. Αλ, αληίζεηα, ππάξρεη αβεβαηφηεηα σο πξνο 

ην χςνο ηεο απαίηεζεο ηνπ δαλεηζηή είηε σο πξνο ηελ ίδηα ηελ απαίηεζε, ηφηε επηιέγεηαη ε 

δηαηηεζία.  
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1.1.2 Η δηαηηεζία ζην Μεζαίσλα 

Απφ ην Ρσκατθφ ινηπφλ Γίθαην, πνπ απνηέιεζε ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία 

αλαπηχρζεθαλ φια ηα κεηέπεηηα επξσπατθά δίθαηα, ν ζεζκφο ηεο δηαηηεζίαο γλψξηζε κεγάιε 

άλζεζε. Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζαίσλα αλαπηχρζεθε πνιχ θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ηφζν ζην 

Βπδάληην φζν θαη ζηα δπηηθά επξσπατθά βαζίιεηα.  

ηε Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία, ν ζεζκφο ηεο δηαηηεζίαο αιιά θαη νη δηαηηεηέο 

πεξηβάιινληαλ κε κεγάιν θχξνο θαη έραηξαλ ηδηαίηεξεο εθηίκεζεο θαη απνδνρήο. Απφδεημε 

απηνχ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ν Απηνθξάηνξαο Ηνπζηηληαλφο επέηξεςε, κε ηνλ Ηνπζηηληάλεην 

Κψδηθα, λα επηβάιινπλ νη ίδηνη νη δηαηηεηέο θπξψζεηο ζε φπνηνπο ςεπδνκαξηπξνχζαλ 

ελψπηφλ ηνπο
9
.  

ηελ Ηηαιία ηνπ 11
νπ

 αη., ε δηαηηεζία εθαξκνδφηαλ σο ηξφπνο επίιπζεο ησλ εκπνξηθψλ 

δηαθνξψλ απφ ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ εκπνξηθψλ ζπληερληψλ - ζσκαηείσλ (Consules 

de Communii, Consules Mercatorum) πνπ πξσηνεκθαλίζηεθαλ ηφηε ζε δηάθνξεο ηηαιηθέο 

πφιεηο, φπσο ε Γέλνβα, ην Μηιάλν θ.α. Σα ζσκαηεία απηά αζθνχζαλ κεγάιε εμνπζία, θαζψο 

εμέδηδαλ θαλνληζκνχο γηα ηε ξχζκηζε ηεο επαγγεικαηηθήο αγσγήο ησλ κειψλ ηνπο θαη ηελ 

επίιπζε ησλ κεηαμχ ηνπο δηαθνξψλ. Ζ ζπκβνιή ηνπο δε ήηαλ ηφζν ζεκαληηθή, ψζηε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 14
νπ

 αη., νπφηε θαη ζπλαζπίζηεθαλ ζε κηα νκνζπνλδία πνπ νλνκάζηεθε 

«Mercanzia», ηα θαζήθνληά ηνπο επεθηάζεθαλ θαη ζε ζπγγελείο ησλ εκπφξσλ θνηλσληθέο 

ηάμεηο. Σειηθά, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο νκνζπνλδίαο απηήο, ην «Officium Mercanziae», 

αλαγλσξίζηεθε σο φξγαλν ηεο επίζεκεο πνιηηεηαθήο εμνπζίαο ελψ ηα κέιε ηνπ, νη 

«δηαηηεηέο», σο ηκήκα ηνπ δηθαηνδνηηθνχ κεραληζκνχ ηεο Πνιηηείαο. Έηζη, επηβιήζεθε ν 

ζεζκφο ηεο δηαηηεζίαο, ν νπνίνο κάιηζηα θαηέζηε ν κνλαδηθφο ηξφπνο επίιπζεο ησλ 

εκπνξηθψλ δηαθνξψλ, αθνχ απέθιεηζε ηε δηθαηνδνζία ησλ ηαθηηθψλ δηθαζηεξίσλ επί ησλ 

εκπνξηθψλ ππνζέζεσλ.     

Δηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηεο λαπηηθήο δηαηηεζίαο θαηά ηελ 

ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ηνπ 14
νπ

 αηψλα κ.Υ., νη παξαζαιάζζηεο ηηαιηθέο πφιεηο, φπσο ε Γέλνβα 

θαη ε Πίδα, ήηαλ απηέο πνπ πξσηνζηάηεζαλ θαη νξγάλσζαλ ζσκαηεία Ναπηηθνχ Γηθαίνπ, πνπ 

απαξηίδνληαλ απφ εηδηθνχο λαπηηθνχο ζπκβνχινπο. πγθεθξηκέλα, ε Curia Maris ηεο Πίδαο 

ήηαλ ην ζσκαηείν πνπ άζθεζε ζεκαληηθή δηνηθεηηθή θαη δηθαζηηθή εμνπζία ζηηο λαπηηθέο 

ππνζέζεηο ηεο επνρήο θαη ήηαλ απηφ πνπ απνηέιεζε ην πξφηππν ησλ λαπηηθψλ δηθαζηεξίσλ 

ηεο Αξαγνλίαο θαη ηεο Βαξθειψλεο, απφ φπνπ ν ζεζκφο κεηαθέξζεθε ζηελ Αγγιία.  

 

                                                
9 «Ζ δηάηαμηο αχηε αθνινχζσο ηε πξν απηήο επηηξέπεη ηνηο δηαηηεηαίο εμνπζίαλ έρεηλ ηνπο ηα ςεπδή 

καξηπξνχληαο ππνβάιιεηλ ζσθξνληζκψ ησ δένληη.», Ινπζηηληάλεηνο Κώδημ, 4.20.15, Γεκεηξίνπ, ζει. 35. 
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1.1.3 Η εκθάληζε ηεο δηαηηεζίαο ζηελ Αγγιία 

ηηο αξρέο ηνπ 10
νπ

 αηψλα κ.Υ., ε απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο ζηελ Αγγιία ήηαλ 

πξσηφγνλε. Σα ζεσξνχκελα σο «δηθαζηήξηα» απαξηίδνληαλ απφ νκάδεο «γεηηφλσλ», πνπ 

θαινχληαλ λα θξίλνπλ ρσξίο ηελ παξακηθξή επηζηεκνληθή γλψζε ή εμεηδίθεπζε επί ηνπ 

ζέκαηνο θαη φρη απφ ηνπο δηθαζηέο φπσο ηνπο γλσξίδνπκε ζήκεξα. Γελ ππήξραλ φξγαλα 

δεκφζηαο ηάμεο νχηε θαη ππνρξέσζε ησλ δηαδίθσλ πξνο εκθάληζή ηνπο ελψπηνλ ησλ «ιατθψλ 

δηθαζηψλ», ελψ ην «δηθαζηήξην» εθάξκνδε ηα ηνπηθά έζηκα θαη επηδίθαδε απνδεκηψζεηο θαηά 

βνχιεζε
10

. Ο A. T. Carter, ζην βηβιίν ηνπ «A History of the English Courts», ζπγθξίλεη ηελ 

θαηάζηαζε απηή κε ηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο ζηελ Διιάδα ηνπ 10
νπ

 αηψλα π.Υ. (!), ε 

νπνία φκσο ππεξείρε, εθφζνλ νη Έιιελεο  θαηέθεπγαλ ζην «ζνθφ» θαη «δίθαην» γηα λα ηνπο 

απνλείκεη δηθαηνζχλε θαη φρη ζηνλ νπνηνδήπνηε «γείηνλα»
11

.  

Καζψο φκσο ηα ρξφληα πεξλνχλ (11
νο

 - 15
νο

 αη. κ.Υ.) θαη ην δηαθξαηηθφ εκπφξην αλζίδεη 

φιν θαη πεξηζζφηεξν, ζεζπίδνληαη εηδηθνί θαλφλεο δηθαίνπ θαη φξγαλα επίιπζεο ησλ 

δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηεμάγνληαη ζηα κεγάια εκπνξηθά θαη 

λαπηηθά θέληξα ηεο Δπξψπεο, θπξίσο δε ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία
12

. Μέζσ ηεο πξαθηηθήο 

ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ κεγάισλ δηεζλψλ αληαιιαγψλ, νη θαλφλεο απηνί θαη ε ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδνο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ εμαπιψλνληαη ζε φιε ηελ Δπξψπε, ζπλεπψο θηάλνπλ θαη 

ζηελ Αγγιία. Γεκηνπξγνχληαη λαπηηθά θαη εκπνξηθά δηαηηεηηθά δηθαζηήξηα, ηα νπνία 

ζηειερψλνληαη απφ εηδηθνχο (λαπηηθνχο θαη εκπφξνπο), ην απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηε 

δηεχζπλζε θαη ην ζσζηφ ρεηξηζκφ ηνπ εκπνξηθνχ θαη λαπηηθνχ δηθαίνπ. Έηζη, ην αγγιηθφ 

δίθαην απνθηά ηνλ δηεζλή ραξαθηήξα ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ, θαηά ην νπζηαζηηθφ θαη θαηά ην 

δηθνλνκηθφ κέξνο ηνπ, ελψ ηα δηαηηεηηθά δηθαζηήξηα ηθαλνπνηνχλ ηφζν ηνπο εκπφξνπο πνπ 

απεπζχλνληαη ζε απηά, ψζηε νη λέεο κεγάιεο εκπνξηθέο εηαηξίεο ηεο Αγγιίαο λα πξνβιέπνπλ 

πιένλ ζην θαηαζηαηηθφ ηνπο ηελ παξαπνκπή ησλ κεηαμχ ηνπο θαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο 

δηαθνξψλ ζε δηαηηεζία.           

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 16
νπ

 αηψλα, ε παξαπνκπή ππνζέζεσλ ζηνπο δηαηηεηέο γίλεηαη, φρη 

κφλν θαηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ κεξψλ, αιιά θαη απφ ηελ ίδηα ηελ Γηθαζηηθή Αξρή. Δπξφθεηην 

θπξίσο γηα εκπνξηθέο δηαθνξέο κεηαμχ Άγγισλ θαη αιινδαπψλ ή κφλν αιινδαπψλ. κσο, 

παξφιε ηελ εθηίκεζε πνπ έραηξε ηφηε ν ζεζκφο
13

, πνιινί δηθαζηέο ήηαλ αληίζεηνη ζε απηφλ, 

                                                
10 Ο A. T. Carter αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηε ζηάζε ησλ δηθαζηψλ: “They acted generally as a Board of mutual 

arbitration in neighbors disputes” («Γξνχζαλ γεληθά σο Δπηηξνπή θνηλήο δηαηηεζίαο ζε γεηηνληθέο δηελέμεηο»).   
11 A. T. Carter, A History of the English Courts 7, 1944, p. 2-3,  Γεκεηξίνπ, ζει. 38.   
12 Βι. αλση. ππφ παξάγ. 1.1.2, ζει. 6.     
13 Σν “Privy Council” (Δθεηείν) έθηαλε ζην ζεκείν λα επηπιήηηεη δηθαζηέο ηεο ηαθηηθήο δηθαηνζχλεο, νη νπνίνη 

ήζειαλ λα παξέκβνπλ ζηηο ππνζέζεηο πνπ ππάγνληαλ ζηε δηαηηεζία ησλ εκπνξηθψλ ελψζεσλ.  
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θαζψο κείσλε ηελ δηθαηνδνζία ηνπο, ελψ δπζρέξαηλαλ ην έξγν ησλ δηαηηεηψλ θαηά ηελ 

θήξπμε ηεο εθηειεζηφηεηαο ησλ απνθάζεψλ ηνπο, δηαηππψλνληαο δηάθνξνπο «ηερληθνχο» θαη 

«παξάινγνπο» θαλφλεο
14

. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δπζθνιίεο ηεο ηαθηηθήο 

απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ πνιηηηθή δίθε, κε ηελ νπνία φθεηιαλ λα ζπκκνξθψλνληαη νη 

δηαηηεηέο, δεκηνχξγεζε επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλνπ λνκηθνχ 

πιαηζίνπ πνπ ζα ξχζκηδε ην ζεζκφ ηεο δηαηηεζίαο ζηελ Αγγιία. Έηζη, ζηα 1697, ζεζπίζηεθε ν 

πξψηνο «Νφκνο πεξί Γηαηηεζίαο» (“Arbitration Act 1697”), ηνλ νπνίνλ δηαδέρηεθαλ αξθεηνί 

άιινη.  

ηνπο αηψλεο πνπ αθνινχζεζαλ, ν ζεζκφο ηεο δηαηηεζίαο ηξνπνπνηήζεθε, 

ζπκπιεξψζεθε, αλακνξθψζεθε θαη ζπλερίδεη λα αλακνξθψλεηαη κέρξη θαη ηηο κέξεο καο. Ζ 

εμέιημή ηνπ απηή, ε ζπκβνιή ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηηπρία 

ηνπ κέζσ πνιιψλ θαη ζεκαληηθψλ ζπγγξακκάησλ, ε βαζκηαία ππνζηήξημε ηεο δηαηηεηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη απφθαζεο απφ ηα δηθαζηήξηα, ηδίσο θαηά ηνλ 20
ν
 αηψλα, αιιά θαη ε 

ηθαλφηεηα ησλ Άγγισλ δηαηηεηψλ νδήγεζαλ, φρη κφλν ζηε κεγάιε αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ζηελ 

Αγγιία, αιιά θαη ζηελ θαζνιηθή αλαγλψξηζε φηη ν θφζκνο ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ δηεζλψλ 

ζπλαιιαγψλ κπνξεί λα εκπηζηεχεηαη ηελ Αγγιηθή Γηαηηεζία.  

 

 

 

Δηθόλα 1-1 : Ο ζεζκόο ηεο δηαηηεζίαο έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ αξραηόηεηα. 

 

                                                
14 “...a very technical and not a very reasonable body of Law”, Γεκεηξίνπ, ζει. 41.  
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1.2 ΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΦΤΖ ΣΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ 

 

1.2.1 Οξηζκόο ηεο δηαηηεζίαο 

Σν πξψην βηβιίν πνπ αζρνιήζεθε εθηελψο κε ηελ δηαηηεζία γξάθηεθε ζηελ Αγγιία ζηα 

1648, απφ ηνλ δηθεγφξν Σδνλ Μαξηο
15

, θαη, ζηα 1731, ν Μάζηνπ Μπέηθνλ εμέδσζε ην βηβιίν 

«The Compleat Arbitrator» («Ο Οινθιεξσκέλνο Γηαηηεηήο»), κε ηηο επφκελεο εθδφζεηο ηνπ 

λα αθνινπζνχλ ζηα 1744 θαη 1770.  

Ο παιηφηεξνο, φκσο, νξηζκφο ηεο δηαηηεζίαο έρεη δνζεί ζην βηβιίν (αγλψζηνπ 

ζπγγξαθέσο
16

) «Arbitrium Redivivum or the Law of Arbitration» (ην πξψην βηβιίν πνπ 

αθνξνχζε απνθιεηζηηθά ζην ζέκα), ζηα 1694, θαηά ηνλ νπνίν : «Γηαηηεζία είλαη κηα 

απφθαζε, νξηζηηθή θξίζε ή δηθαζηηθή θξίζε, πνπ γίλεηαη ή παξέρεηαη κεηαμχ πξνζψπσλ ελ 

δηαζηάζεη, απφ ηνπο δηαηηεηέο ή ηνλ επηδηαηηεηή, πνπ είλαη πξφζσπν ή πξφζσπα εθιεγκέλα 

απφ ηα δητζηάκελα κέξε, γηα ηε ιχζε ηεο δηαθνξάο θαη ηελ εμάιεηςε ησλ αληηζέζεσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ή ηε ζπκβηβαζηηθή ιχζε πνπ πξνηείλνπλ ηα κέξε θαη θαηά ηξφπν 

πνπ λα ζπκθσλεί κε ηε ινγηθή θαη ηε ζπλείδεζε»
17

.    

Καηά ηνλ Walton, δηαηηεζία, φπσο ηελ νξίδεη ζην βηβιίν «Halsbury‟s laws of England» 

(«Arbitration») ηνπ 1973, είλαη «ε παξαπνκπή ηεο δηαθνξάο ή δηαθσλίαο, αλάκεζα ζε φρη 

ιηγφηεξα απφ δχν κέξε, πξνο επίιπζε, κεηά ηελ αθξφαζε θαη ησλ δχν κεξψλ θαηά δηθαζηηθφ 

ηξφπν, απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα άιια εθηφο ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ».
18

  

Έλαλ πην ιεπηνκεξή νξηζκφ ηεο δηαηηεζίαο έρεη δψζεη ν John Parris, ζηα 1974, 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν : «Γηαηηεζία είλαη ν πην πνιηηηζκέλνο ηξφπνο επίιπζεο κηαο δηαθνξάο, 

ζπληζηάκελνο ζηελ, απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο κε ακνηβαία ζπκθσλία κεηαμχ ηνπο, ππνβνιή 

ηεο δηαθνξάο απηήο ελψπηνλ ελφο ηξίηνπ πξνζψπνπ, πξνο επίιπζε, ην νπνίν ακθφηεξνη 

εκπηζηεχνληαη, αλαιακβάλνληαο ηελ ππνρξέσζε λα δεζκεπζνχλ απφ ηελ απφθαζή ηνπ».
19

  

Με ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο ζπκθσλνχλ θαη νη ζχγρξνλνη λνκηθνί θαη ζπγγξαθείο. 

Μάιηζηα, ν Σδέηκο ιληακ, κέινο ηεο Δζληθήο Αθαδεκίαο Γηαηηεηψλ ησλ Ζ.Π.Α. («N.A.A.») 

θαη θαζεγεηήο ζην Κέληξν Γηθαίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Σδσξηδηάνπλ ζηελ Οπάζηλγθηνλ, 

έρεη δειψζεη ζρεηηθά : «...Απηφ πνπ εληππσζηάδεη πνιχ θάπνηνλ πνπ δηαβάδεη απηά ηα πξψηκα 

                                                
15

 J. March, Actions for Slander and Arbitrements, 1648, James Oldham, On the Constancy and Pedigree of the 

Arbitrator’s Heritage (βι. παξαθάησ ππνζεκ. 21), ζει. 138.    
  

16 Δίλαη ν ίδηνο άγλσζηνο ζπγγξαθέαο θαη ηνπ πξψηκνπ βηβιίνπ κε ηίηιν “Regula Placitandi”, πνπ αλέιπε ηνπο 

δηθνλνκηθνχο θαλφλεο ηνπ Common Law νη νπνίνη, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, ίζρπαλ ηφηε.   
17 Arbitrium Redivivum, 1694, ζει. 1 (βι. Παξάξηεκα Α, ζει. 105).    
18 A. Walton, Αrbitration, Halsbury’s laws of England 4, 1973, η. 2νο , παξάγ. 501, Γεκεηξίνπ, ζει. 69.   
19 John Parris, The Law and Practice of Arbitration, 1974, ζει. 1, Γεκεηξίνπ, ζει. 69.   
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έξγα
20

 είλαη ην πφζν γλψξηκα είλαη. Οη βαζηθέο πξαθηηθέο θαη αξρέο πνπ αθνινπζνχκε 

ζήκεξα ππάξρνπλ εδψ θαη εθαηνληάδεο ρξφληα...»
21

. Άιισζηε, κπνξεί λα έρνπλ πεξάζεη 

αηψλεο απφ ηελ εκθάληζε ηνπ ζεζκνχ, αιιά ν ππξήλαο ηνπ, αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα θαη ην 

ζθνπφ ηνπ, παξακέλεη έσο ζήκεξα ίδηνο.  

 

 
 

Δηθόλα 1-2 : Σν εμώθπιιν ηνπ βηβιίνπ «Arbitrium Redivivum or The Law of Arbitration» (1694), 

ηνπ πξώηνπ βηβιίνπ πνπ δίλεη ηνλ νξηζκό ηνπ ζεζκνύ ηεο Γηαηηεζίαο. 

                                                
20 Αλαθέξεηαη ζηα έξγα ησλ Μαξηο, Μπέηθνλ θαη ζην “Arbitrium Redivivum”. 
21 Arbitration 1994: Controversy and Continuity, Proceedings of the 47th Annual Meeting National Academy of 

Arbitrators, Ch. 7, Part I : On the Constancy and Pedigree of the Arbitrator’s Heritage by James Oldham, 

Minnesota 1994, The Bureau of National Affairs Inc., Washington, 1994.    
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1.2.2 Φύζε ηεο δηαηηεζίαο 

Ζ δηαηηεζία σο ζεζκφο είλαη λνκηθήο θχζεσο θαη έρεη ραξαθηήξα δηθαζηηθφ. χκθσλα 

κε ην «Νφκν πεξί Γηαηηεζίαο» ηνπ 1950 (“Arbitration Act 1950”), ην βαζηθφ λνκνζέηεκα ζην 

νπνίν ζηεξίρζεθαλ φιεο νη κέρξη ηψξα ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζεζκνχ, ε δηαηηεζία απνδίδεη 

«Γηθνλνκηθφ Γίθαην», νξίδεη, δειαδή, ηελ δηαδηθαζία απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο.   

Ο δηθαζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο δηαηηεζίαο εξείδεηαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο. Σα κέξε 

ππνβάιινπλ βέβαηα ηε δηαθνξά ηνπο πξνο θξίζε ζε πξφζσπα ηεο επηινγήο ηνπο, ηνπο 

δηαηηεηέο, ζηνπο νπνίνπο φκσο έρνπλ δνζεί δηθαζηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη εμνπζίεο. Οη 

δηαηηεηέο δηεμάγνπλ ηελ δηαηηεηηθή δηαδηθαζία αθνινπζψληαο νξηζκέλνπο λνκηθνχο θαλφλεο, 

αιιά ε δηαδηθαζία απηή είλαη απαιιαγκέλε απφ πνιιέο δηθνλνκηθέο «ηππηθφηεηεο», πνπ 

πνιιέο θνξέο δπζρεξαίλνπλ ηελ πξνζπάζεηα απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο.  

Δμάιινπ, ε ξχζκηζε ηνπ ζεζκνχ απφ ην λφκν ηνπ 1950 γίλεηαη έηζη πνπ νη νκνηφηεηεο 

ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο κε απηήλ ησλ ηαθηηθψλ δηθαζηεξίσλ είλαη εκθαλήο : ν δηαηηεηήο 

εμεηάδεη δηαδίθνπο θαη κάξηπξεο, δηαηάζζεη ηελ πξνζαγσγή δηαθφξσλ εγγξάθσλ, δηθαηνχηαη 

λα παξαπέκςεη ζην ηαθηηθφ δηθαζηήξην λνκηθφ δήηεκα αλ θξίλεη φηη ρξεηάδεηαη απνζαθήληζε. 

Αθφκε, εθδίδεη απφθαζε (“award”), ε νπνία έρεη λνκηθέο ζπλέπεηεο θαη δεζκεχεη ηα κέξε, 

ελψ κπνξεί, κε πξσηνβνπιία ηνπ ληθήζαληνο δηαδίθνπ λα επηθπξσζεί απφ ην δηθαζηήξην θαη 

λα πεξηαθεί ηνπ εθηειεζηεξίνπ ηχπνπ, ψζηε λα εμνκνησζεί πιήξσο κε κηα θαλνληθή 

δηθαζηηθή απφθαζε.        

Δδψ ζα πξέπεη λα γίλεη δηάθξηζε ηνπ ζεζκνχ ηεο δηαηηεζίαο απφ ην ζπκβηβαζκφ 

(conciliation) ή δηακεζνιάβεζε (mediation), πνπ απνηειεί κηα άιιε επηινγή ησλ κεξψλ γηα 

επίιπζε ηεο δηαθσλίαο ηνπο θαη εθαξκφδεηαη ζην ρψξν ηεο λαπηηιίαο. Ο ζπκβηβαζκφο 

κνηάδεη κε ηελ δηαηηεζία, γηαηί, θαη ζηελ πεξίπησζή ηνπ, έλαο ηξίηνο αλαιακβάλεη λα ιχζεη 

ηελ δηαθνξά ησλ κεξψλ, ν «conciliator». Απηφο κπνξεί λα είλαη έλαο επαγγεικαηίαο ή έλαο 

αθαδεκατθφο, ν νπνίνο πξνζπαζεί λα δηεπζεηήζεη «θηιηθά» ηηο λαπηηιηαθέο δηαθνξέο. Αιιά 

δελ είλαη δηθαζηήο, νχηε θαη έρεη δηθαζηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη εμνπζίεο. Παίδεη απιά ην ξφιν 

ηνπ κεζνιαβεηή θαη αλαδεηεί ηα πξαγκαηηθά αίηηα ησλ δηαθνξψλ θαη ηελ επίιπζή ηνπο κε 

θηιηθφ ηξφπν. Ζ απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη δελ είλαη δηθαζηηθή νχηε επηθπξψλεηαη απφ θάπνην 

δηθαζηήξην, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαηηεζίαο. Παξφια απηά, ε δηαδηθαζία ηνπ 

ζπκβηβαζκνχ απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή θαη ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ηελ δηαηηεζία. 

Μάιηζηα, έρεη αλαγλσξηζηεί απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο, ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηεζλνχο Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (United Nations 

Commission on International Trade Law / UNCITRAL) θαη ην Γηεζλέο Δκπνξηθφ 



 12 

Δπηκειεηήξην (International Chamber of Commerce / ICC). Δπίζεο, ε BIMCO (The Baltic 

and International Maritime Council) έρεη ελζσκαηψζεη ηελ δηαδηθαζία ηνπ ζπκβηβαζκνχ 

ζηελ ηππνπνηεκέλε ξήηξα επίιπζεο λαπηηιηαθψλ δηαθνξψλ πνπ εθδίδεη απφ ηνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 2002. Αιιά θαη ε Έλσζε Ναπηηιηαθψλ Γηαηηεηψλ Λνλδίλνπ (London Maritime 

Arbitrators Association / L.M.A.A.) έρεη εθδψζεη εηδηθνχο θαλφλεο (L.M.A.A. Mediation 

Terms) πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη έρνπλ ηελ ίδηα 

εμέρνπζα ζεκαζία θαη ζέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο θαλφλεο ηεο πεξί δηαηηεζίαο (The 

L.M.A.A. Terms).   

Δηδηθφηεξεο, ηέινο, κνξθέο επέκβαζεο ηξίησλ ζηηο λαπηηιηαθέο ζπλαιιαγέο θαη 

ζπγγελείο πξνο ηνλ ζεζκφ ηεο δηαηηεζίαο απνηεινχλ ν δηαθαλνληζκφο αβαξίαο (average 

adjustment), ε δηαηηεηηθή πξαγκαηνγλσκνζχλε (valuation, appraisal) θαη ε πηζηνπνίεζε 

(certification)
22

. Γηαθέξνπλ, φκσο, απφ ηελ δηαηηεζία, θαζψο ε κελ πξψηε δηαδηθαζία 

ζπλαληάηαη κφλν ζηηο λαπηαζθαιίζεηο θαη εμππεξεηεί ηνλ έιεγρν ησλ απαηηήζεσλ απφ 

πεξηπηψζεηο γεληθήο αβαξίαο ζε πινία θαη θνξηία
23

, νη δε επφκελεο ζπληεινχλ κφλν ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ελφο πξάγκαηνο, ζπλεζέζηαηα ελφο πινίνπ θαη είλαη αλαγθαίεο ζηελ 

αγνξά, ρξεκαηνδφηεζε γηα αγνξά ή δηαρείξηζε ηνπ ηειεπηαίνπ, ηελ αζθάιηζή ηνπ θαη ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ εηζθνξψλ ζε ππνζέζεηο επηζαιάζζηαο αξσγήο θαη γεληθήο αβαξίαο
24

.  

 

  

Δηθόλα 1-3 : Σα ππ’αξηζ. 1 θαη 2 άξζξα ησλ Καλόλσλ Γηακεζνιάβεζεο ηεο Έλσζεο Ναπηηιηαθώλ 

Γηαηηεηώλ Λνλδίλνπ. 

                                                
22 Σζαβδαξίδεο, ζει. 128, 130.  
23 Μ.Η. Παδαξδήο, Δηδηθά Θέκαηα Ναπηαζθαιίζεσλ, Πεηξαηάο 2006, ζει. 87.  
24 Δπηπιένλ, ηα πνξίζκαηά ηνπο δε δεζκεχνπλ ηα κέξε, ελψ δελ επηιχνπλ δηαθνξά, αιιά πξνζδηνξίδνπλ ζηνηρεία 

πνπ κπνξνχλ λα ηελ απνηξέςνπλ ή λα ζπληειέζνπλ ζηελ επρεξέζηεξε επίιπζή ηεο. Σζαβδαξίδεο, ζει. 128-131.         
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1.3 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

  

1.3.1 Γέθαηνο έβδνκνο (17
νο

), Γέθαηνο όγδννο (18
νο

) θαη Γέθαηνο έλαηνο (19
νο

) αηώλαο 

Αλ θαη ν ζεζκφο ηεο δηαηηεζίαο είλαη ίζσο ην ίδην παιηφο κε ηελ δεκηνπξγία ησλ λφκσλ, 

πνιχ ιίγα λνκνζεηήκαηα αλαθέξνληαη ζε απηφλ, πξηλ ηε ζέζπηζε ηνπ πξψηνπ αγγιηθνχ 

«Νφκνπ πεξί Γηαηηεζίαο» ηνπ 1697 (“Arbitration Act 1697”). πλεπψο, πνιιέο ππνζέζεηο πνπ 

δηθάζηεθαλ κε βάζε ην αγγιηθφ εζηκηθφ δίθαην (common law) ζηηο αξρέο ηνπ 17
νπ

 αηψλα, κε 

πξψηε ηελ ππφζεζε «Blake» (1606), ζπλερίδνπλ λα έρνπλ θάπνηα βαξχηεηα γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη δηθαίνπ. Δληνχηνηο, ππνζέζεηο πνπ πξνεγνχληαη ηνπ «Νφκνπ πεξί 

Γηαηηεζίαο» ηνπ 1889 πξέπεη λα εμεηάδνληαη κε πξνζνρή.  

Ζ ςήθηζε ηνπ πξψηνπ λφκνπ γηα ηελ δηαηηεζία ζηα 1697 επηβιήζεθε εμαηηίαο ησλ 

ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ ηφηε γχξσ απφ ην ζεζκφ. Παξά ηελ άλζεζή ηνπ θαηά ην 16
ν
 θαη 

17
ν
 αηψλα, εηδηθά ζηνπο ηνκείο ηνπ εκπνξηθνχ θαη λαπηηθνχ δηθαίνπ, ε δπζπηζηία ησλ 

ηαθηηθψλ δηθαζηεξίσλ απέλαληη ζε απηφλ απνηεινχζε εκπφδην γηα ηελ εμέιημή ηνπ. Ο 

ζνβαξφηεξνο φκσο ιφγνο ήηαλ ε ηζρχνπζα ηφηε αξρή (principle) ηνπ Common Law φηη ζε 

θακία πεξίπησζε δελ επηηξεπφηαλ ν απνθιεηζκφο ηεο δηθαηνδνζίαο ησλ δηθαζηεξίσλ, θαζψο 

αληέβαηλε ζηε δεκφζηα ηάμε. Έηζη, θάζε δηάδηθνο πνπ νδεγνχληαλ ζε δηαηηεζία κπνξνχζε λα 

ηε ζηακαηήζεη, απεπζπλφκελνο ζηα ηαθηηθά δηθαζηήξηα. Υξεηαδφηαλ ινηπφλ ε ξχζκηζε ηνπ 

δεηήκαηνο ψζηε λα παξακεξηζηνχλ νη δπζθνιίεο πνπ εκπφδηδαλ ηελ πξφνδν ηνπ ζεζκνχ.  

Καη‟ αξρήλ, θαζηεξψζεθε λνκνζεηηθά ε - ζηελ πξάμε αθνινπζνχκελε - ηαθηηθή ηεο 

απαγφξεπζεο ηεο κε ζπκκφξθσζεο ζε πθηζηάκελε δηαηηεηηθή ζπκθσλία σο «πξνζβνιήο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ», ζπλεπψο θνιάζηκεο πνηληθά πξάμεο, αλ ε παξαπνκπή ηεο δηαθνξάο ζε 

δηαηηεζία είρε γίλεη κε δηάηαμε ηνπ ίδηνπ ηνπ δηθαζηεξίνπ. Γηεπξχλζεθε ν θχθινο ησλ 

δηαηηήζηκσλ δηαθνξψλ θαη νξίζηεθαλ νη ππνζέζεηο πνπ απνθιείνληαλ απφ ηελ δηαηηεηηθή 

δηαδηθαζία, φπσο νη πνηληθέο, θαζνξίζηεθε ν «ηχπνο» θαηά ηνλ νπνίν έπξεπε λα γίλεηαη ε 

ζπκθσλία γηα δηαηηεζία θ.α. Ο λφκνο ινηπφλ ηνπ 1697, ν νπνίνο κεηέβαιε ζε ζεηφ δίθαην φ,ηη 

κέρξη ηφηε είρε απνδεηρζεί ζηελ πξάμε σθέιηκν θαη επηηπρέο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δηαηηεζίαο, 

ήηαλ ν πξσηνπφξνο φισλ ησλ επφκελσλ ζρεηηθψλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ. 

Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ ηνπ 1697, νη λνκνζέηεο ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ αλάγθε γηα 

δηαηάμεηο πνπ ζα βνεζνχζαλ ην αγγιηθφ εζηκηθφ δίθαην (common law). πνπδαίεο κάιηζηα 

αλακνξθψζεηο ζε δηάθνξα ζεκαληηθά θεθάιαηα ηνπ δηαηηεηηθνχ δηθαίνπ έγηλαλ κε ηνλ 

δηθνλνκηθφ λφκν «Common Law Procedure Act 1854», επί βαζίιηζζαο Βηθησξίαο. Γηα 
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παξάδεηγκα, κεηά ηελ, κε ζπκθσλία ησλ κεξψλ, ππνβνιή ηεο δηαθνξάο ηνπο ζε δηαηηεζία, δελ 

επηηξεπφηαλ ε αζέηεζε ηεο ζπκθσλίαο ηνπο ρσξίο ζνβαξφ ιφγν.  

Ζ άθημε ηνπ ζηδεξνδξφκνπ, ηνπ ηξακ θαη άιισλ κεραληθψλ κέζσλ κεηαθνξάο ζην 

δεχηεξν κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα νδήγεζε ζε ηεξάζηηα αχμεζε ησλ ππνζέζεσλ πνπ αηηνχληαλ 

δηαηηεζία. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα πεξάζεη ε Βνπιή ην «Νφκν πεξί Γηαηηεζίαο» ηνπ 1889 

(“Arbitration Act 1889”), ν νπνίνο ππήξμε ν ζεκέιηνο ιίζνο ηεο «λνκνζεηεκέλεο δηαηηεζίαο» 

(“statutory arbitration”) θαη θσδηθνπνίεζε ηελ σο ηφηε γεληθή λνκνζεζία ηνπ δηαηηεηηθνχ 

δηθαίνπ. Ο λφκνο απηφο εηζήγαγε αξθεηέο ζεκαληηθέο δηαηάμεηο, φπσο ηε δηάηαμε δπλάκεη ηεο 

νπνίαο, αθνχ είρε θαηαξηηζζεί κε θνηλή ζπκθσλία ησλ κεξψλ, ην δηαηηεηηθφ ζχκθσλν ήηαλ 

αλέθθιεην, εθηφο αλ ην δηθαζηήξην, γηα ιφγνπο πνπ ζεσξνχζε «εχινγνπο», δηέηαδε ηελ 

αλάθιεζή ηνπ. Γηα πξψηε θνξά αλαγλσξίζηεθε λνκνζεηηθά φηη ν θαζνξηζκφο θαη ε 

εθθαζάξηζε ησλ δαπαλψλ ηεο δηαηηεζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ακνηβήο ηνπ 

δηαηηεηή, αλήθεη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηά ηνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο 

ηεο λνκηκφηεηαο θαη ε πξνζβνιή ηεο απφθαζεο ηνπ δηαηηεηή απφ ηα δηάδηθα κέξε, αλ 

δηαπηζησζνχλ ππεξβνιηθέο θαη παξάλνκεο επηβαξχλζεηο. Ο δηαηηεηήο ππνρξενχληαλ λα 

εθδψζεη ηελ απφθαζή ηνπ εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη 

ν επηδηαηηεηήο εληφο κελφο απφ ηελ εκέξα πνπ δηαδέρζεθε ηνλ ή ηνπο δηαηηεηέο, αλ ην 

ζχκθσλν δηαηηεζίαο δελ πξνέβιεπε ζρεηηθά. Αθφκε, νξίζηεθε φηη νη δηαηηεηηθέο απνθάζεηο 

ζα επηθπξψλνληαλ θαη ζα εθηεινχληαλ, κε ηελ άδεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ, φπσο αθξηβψο θαη νη 

δηθαζηηθέο απνθάζεηο.  

 

1.3.2 Δηθνζηόο (20
νο

) αηώλαο έσο ζήκεξα 

Σν «Νφκν πεξί Γηαηηεζίαο» ηνπ 1889 αθνινχζεζαλ δχν άιινη : ν Νφκνο ηνπ 1924 

(“Arbitration Act 1924”), πνπ θαηέζηεζε εζσηεξηθφ δίθαην ηελ Γηεζλή πλζήθε γηα ηελ 

Δθηέιεζε ησλ Αιινδαπψλ Απνθάζεσλ θαη ν Νφκνο ηνπ 1934 (“Arbitration Act 1934”), ν 

νπνίνο επέθεξε αξθεηέο νπζηψδεηο αιιαγέο ζην πξνυπάξρνλ δίθαην, κηα απφ ηηο νπνίεο ήηαλ ε 

εμνπζία ηνπ δηθαζηεξίνπ λα δηαηάμεη ηελ ζεψξεζε κηαο απφθαζεο σο «εηδηθήο πεξίπησζεο» 

(“special case”).  

Με ηνπο παξαπάλσ λφκνπο, αθελφο ζπκπιεξψζεθαλ ηα κέρξη ηφηε λνκνζεηηθά θελά 

φπσο εκθαλίδνληαλ ζηελ πξάμε θαη, αθεηέξνπ, κέζσ δηαθφξσλ ηξνπνπνηήζεσλ, εηζήρζε 

λεφηεξν δίθαην, πνπ επηβαιιφηαλ απφ ηηο λέεο, δηεζλείο θαη δηεπεηξσηηθέο εκπνξηθέο ζρέζεηο 

θαη ζπλαιιαγέο.   
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Σελ 1
ε
 επηεκβξίνπ 1950 ηέζεθε ζε ηζρχ ν «Νφκνο πεξί Γηαηεζίαο» ηνπ 1950 

(“Arbitration Act 1950”), ν νπνίνο ζεσξείηαη φηη ελνπνίεζε, ρσξίο ηξνπνπνίεζε, θαη 

εθζπγρξφληζε φινπο ηνπο πξνεγνχκελνπο λφκνπο. O λφκνο ηνπ 1950 αληηκεησπίδεη ηελ 

δηαηηεζία σο κηα δηθαζηηθή έξεπλα, πνπ δηεμάγεηαη γηα εηδηθνχο ιφγνπο ελψπηνλ ελφο 

ηδησηηθνχ παξά ελφο επίζεκνπ δηθαζηεξίνπ. Δίλαη ν λφκνο πνπ ξχζκηζε δηεμνδηθά ηελ 

δηαηηεζία, απφ ηε ζηηγκή πνπ μεθηλά κέρξη θαη ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο θαη απνηειεί ηελ 

βάζε, κε νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ αξγφηεξα, ηνπ ηζρχνληνο δηθαίνπ ηεο 

δηαηηεζίαο ζηελ Αγγιία ζήκεξα.   

Σν λφκν απηφ αθνινχζεζαλ δχν άιινη, νη λφκνη ηνπ 1977 θαη ηνπ 1979 («Arbitration 

Act 1977» θαη «Arbitration Act 1979»). Ο «Νφκνο πεξί Γηαηηεζίαο» ηνπ 1979 δελ έζημε 

νπζηαζηηθά ην θαζεζηψο ηνπ λφκνπ ηνπ 1950 θαη, γη‟ απηφ ην ιφγν, ζην άξζξν 1 ηνλ απνθαιεί 

«ν θχξηνο λφκνο» (“The Principal Act”) θαη παξαπέκπεη ζε απηφλ ζε φιν ην θείκελφ ηνπ. 

θνπφο ηνπ λένπ λνκνζεηήκαηνο ήηαλ ε άξζε ησλ εκπνδίσλ πνπ πξνθα.ινχζε ν λφκνο ηνπ 

1950 θπξίσο ζηνπο αιινδαπνχο πνπ επηζπκνχζαλ λα θαηαθχγνπλ ζηα αγγιηθά δηαηηεηηθά 

δηθαζηήξηα. Έλα απφ απηά ήηαλ θαη ε επνλνκαδφκελε «Special Case» («Δηδηθή Γηθαζηηθή 

Πξνζθπγή»), κέζσ ηεο νπνίαο ηα αγγιηθά δηθαζηήξηα κπνξνχζαλ λα παξεκβαίλνπλ ζην έξγν 

ησλ δηαηηεηψλ, θαηφπηλ αίηεζεο ηδίσο ηνπ εηηεκέλνπ ζηελ δηαηηεηηθή δίθε δηαδίθνπ, αλ 

έθξηλαλ φηη ζπλέηξεραλ νη θαηά ηελ θξίζε ηνπο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο. Σν απνηέιεζκα 

ήηαλ έλαο καθξχο δηθαζηηθφο αγψλαο κε φιεο ηηο ζπλαθφινπζεο δπζκελείο γηα ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο ζπλέπεηεο, αληί γηα ηελ νηθνλνκία ρξφλνπ θαη εμφδσλ φπνπ απηνί ζηφρεπαλ, 

επηιέγνληαο ηε δηαηηεζία.  

Δθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο «Special Case», ν λφκνο ηνπ 1979 επέθεξε νξηζκέλεο 

κεηαβνιέο ζηελ εθινγή ηνπ δηαηηεηή ή ησλ δηαηηεηψλ, ηελ επίζπεπζε ηεο δηαηηεηηθήο 

δηαδηθαζίαο (αλ θάπνηνο απφ ηνπο δηαδίθνπο θσιπζηεξγνχζε) θαη ζε άιια κηθξφηεξεο 

ζεκαζίαο δεηήκαηα.  

Ο ηειεπηαίνο κέρξη ζηηγκήο λφκνο πνπ αθνξά ζηε δηαηηεζία ζηελ Αγγιία είλαη ν 

«Νφκνο πεξί Γηαηηεζίαο» ηνπ 1996, πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 1997 θη 

εθαξκφδεηαη ζε πξσηνείζαθηεο κεηά ηελ εκεξνκελία απηή δηαηηεηηθέο ππνζέζεηο.  

Ο λφκνο ηνπ 1996 έρεη δνκεζεί θαηά ηξφπν ψζηε λα ζπκθσλεί κε ηηο αθφινπζεο ηξεηο 

αξρέο (“principles”) : πξψηνλ, φηη ν ζθνπφο ηεο δηαηηεζίαο είλαη ε απφδνζε δίθαηεο ιχζεο 

ζηελ δηαθσλία απφ έλα ακεξφιεπην δηθαζηήξην ρσξίο επηπιένλ θαζπζηεξήζεηο ή δαπάλεο· 

δεχηεξνλ, φηη ηα κέξε πξέπεη ειεχζεξα λα ζπκθσλνχλ πψο ζα ιχζνπλ ηελ δηαθσλία ηνπο, 

ππφινγα κφλν ζε πεξηνξηζκνχο απαξαίηεηνπο γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη, ηξίηνλ, φηη ην 
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δηθαζηήξην δελ πξέπεη λα παξεκβαίλεη ζηηο δηαηηεζίεο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ζαθψο πξνβιέπεη ν λφκνο
25

.  

Οη δηαηάμεηο ηνπ λένπ λφκνπ απνηεινχλ ζεκαληηθή πξφνδν ζην δίθαην ηεο δηαηηεζίαο. 

Γίλνληαο πεξηζζφηεξεο εμνπζίεο ζηα κέξε αιιά επηβάιινληαο ζπγρξφλσο θαη ππνρξεψζεηο ζε 

απηά θαη ζην δηθαζηήξην, ν λφκνο ηνπ 1996 θαηαθέξλεη λα θάλεη απηφ πνπ αλέθαζελ 

ζεσξνχληαλ φηη κπνξνχζε λα θάλεη ε δηαηηεζία : λα πξνζθέξεη έλαλ ηξφπν απνηειεζκαηηθήο 

θαη νηθνλνκηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο.      

    

1.3.3 «London Maritime Arbitrators Association» («Έλσζε Ναπηηιηαθώλ Γηαηηεηώλ 

Λνλδίλνπ») 

Πέξα φκσο απφ ηνπο παξαπάλσ λφκνπο πνπ θαηά θαηξνχο ζεζπίζηεθαλ θαη ηζρχνπλ 

ζηελ Αγγιία, ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ θαη νη Καλφλεο ηεο «Έλσζεο Ναπηηιηαθψλ Γηαηηεηψλ 

Λνλδίλνπ» («London Maritime Arbitrators Association» ή «L.M.A.A.»), πνπ, θαηά έλαλ 

ηξφπν, «ζπκπιεξψλνπλ» ην λνκηθφ πιαίζην ηεο δηαηηεζίαο.  Ζ έλσζε απηή γελλήζεθε ζηηο 12 

Φεβξνπαξίνπ 1960 ζην Λνλδίλν, ην κεγαιχηεξν ίζσο λαπηηιηαθφ θη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα 

εκπνξηθά θέληξα ηνπ θφζκνπ, κε ζηφρν ηελ δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο 

λαπηηθήο δηαηηεζίαο ηνπ Λνλδίλνπ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ λαπηηιηαθψλ 

δηαηηεηψλ. Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο επίζεο ζθνπνχο ηεο έλσζεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο, είλαη «λα πξνσζεί θαη λα ελζαξξχλεη ηελ επαγγεικαηηθή γλψζε ησλ 

λαπηηιηαθψλ δηαηηεηψλ ηνπ Λνλδίλνπ θαη, κέζσ ζπζηάζεσλ θαη ζπκβνπιψλ, λα βνεζάεη ζηελ 

δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη δηεπζέηεζεο ησλ δηαθνξψλ»
26

. 

 
                                                        L.M.A.A. 

 
Δηθόλα 1-4 : Σν ινγόηππν ηεο «Έλσζεο Ναπηηιηαθώλ Γηαηηεηώλ Λνλδίλνπ», όπσο εκθαλίδεηαη ζηα 

επίζεκα έγγξαθά ηεο. 

                                                
25 Paris, Smith and Randall, Arbitration Act 1996, Introduction, 2004.  
26 One of the main objects of the LMAA is: "to advance and encourage the professional knowledge of London 

maritime arbitrators and, by recommendation and advice, to assist the expeditious procedure and disposal of 

disputes”, www.lmaa.org.uk.           

http://www.lmaa.org.uk/
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Σελ απνζηνιή ηεο έλσζεο, ε νπνία θηλείηαη ζηα πιαίζηα ηεο «ad hoc» («θαηά 

πεξίπησζε») δηαηηεζίαο, έρεη πεξηγξάςεη κε ζαθή ηξφπν ν Λφξδνο Νηφλαιληζνλ ηνπ 

Λχκηγθηνλ, ζην νπηζζφθπιιν κηαο απφ ηηο πνιπάξηζκεο εθδφζεηο ηεο, σο εμήο : «Οη 

παγθφζκηεο λαπηηιηαθέο θαη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο είλαη αζπλήζηζηεο, κε ηελ έλλνηα φηη δελ 

αληηκεησπίδνπλ...ηελ δηαηηεζία κε απνζηξνθή. Αληηζέησο, ηελ ζεσξνχλ σο έλα ζχλεζεο 

θαηλφκελν ηεο εκπνξηθήο δσήο - έλαλ πνιηηηζκέλν ηξφπν επίιπζεο ησλ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ 

απφςεσλ πνπ είλαη πηζαλφ λα εθθξαζηνχλ... Ωο απνηέιεζκα, δεκηνπξγήζεθε κηα 

νηθνγελεηαθή ππεξεζία δηαηηεζίαο ζην Λνλδίλν, πνπ εμππεξεηεί ηηο λαπηηιηαθέο θη εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο ζε παγθφζκην επίπεδν. Λέσ «νηθνγελεηαθή» γηαηί έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

είλαη φηη νη δηαηηεηέο δελ ζεσξνχληαη μέλνη» 
27

.  

Ζ «Έλσζε Ναπηηιηαθψλ Γηαηηεηψλ Λνλδίλνπ» ιεηηνπξγεί παξαπιεχξσο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ «ηαθηηθή» δηαδηθαζία ησλ «δηαηηεηηθψλ» δηθαζηεξίσλ θαη βαζίδεηαη 

ζηνπο αγγιηθνχο λφκνπο πεξί δηαηηεζίαο
28

. Έρεη φκσο ζπληάμεη θαη ηνπο δηθνχο ηεο θαλφλεο, 

ηνπο νλνκαδφκελνπο «L.M.A.A. Terms», νη νπνίνη εθαξκφδνληαη παξάιιεια κε ηελ αγγιηθή 

λνκνζεζία. Οη θαλφλεο απηνί, βέβαηα, δελ έρνπλ ηελ ηζρχ λφκνπ, αιιά, εηδηθά ζε φ,ηη αθνξά 

ζηηο λαπηηιηαθέο δηαθνξέο, ζπλήζσο ελζσκαηψλνληαη ζηε ζπκθσλία παξαπνκπήο ζε 

δηαηηεζία. Δπηπιένλ, νη δηαηηεηέο πνπ επηιέγνληαη, θάλνπλ απνδεθηφ ηνλ δηνξηζκφ ηνπο πάληα 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο «Έλσζεο Ναπηηιηαθψλ Γηαηηεηψλ Λνλδίλνπ».  

Ζ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ησλ θαλφλσλ ηεο Έλσζεο έγηλε ην 2006, θαηαξγψληαο φιεο 

ηηο πξνεγνχκελεο, θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ζε φιεο ηηο πξσηνείζαθηεο ππνζέζεηο απφ ηελ 1
ε
 

Ηαλνπαξίνπ 2006 θαη κεηά. Δληνχηνηο, νη θαλφλεο απηνί δελ εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο 

ζπκθσλίεο δηαηηεζίαο πνπ θηάλνπλ ηειηθά ζηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία. Οη ίδηνη νη Καλφλεο 

νξηνζεηνχλ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπο : ζην άξζξν 5§1 ππφ (α) θαη (β) νξίδεηαη φηη ηα κέξε 

επηιέγνπλ, θαηφπηλ ζπκθσλίαο ηνπο, λα ππνβιεζνχλ ζην θαζεζηψο δηαηηεζίαο ησλ θαλφλσλ 

ηεο Έλσζεο, ελψ ηεθκαίξεηαη φηη ζπκθψλεζαλ θάηη ηέηνην είηε φηαλ (α) ν/νη δηαηηεηέο πνπ 

επειέγεζαλ είλαη πιήξε κέιε ηεο Έλσζεο, εθηφο πθηζηάκελεο ή κειινληηθήο αληίζεηεο 

ζπκθσλίαο είηε φηαλ (β) ν/νη δηαηηεηέο δηνξίζηεθαλ απφ ηα κέξε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 

δηνξηζκφο ηνπο ππάγεηαη ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο
29

. Δπίζεο, ηεθκαίξεηαη, εθηφο 

αληίζεηεο ζπκθσλίαο, φηη ηα εκπιεθφκελα ζε φιεο ηηο δηαηηεηηθέο δηαδηθαζίεο φπνπ 

                                                
27 Lord Donaldson of Lymington, L.M.A.A. Law Review, 2004 - 2007.  
28 Βι. αλση. ππφ παξάγ. 1.3.2, ζει. 14-16.   
29 L.M.A.A. TERMS 2006, APPLICATION, 5(a) - (b), βι. Παξάξηεκα Β, ζει. 106.   
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εθαξκφδνληαη νη θαλφλεο ηεο Έλσζεο κέξε απνδέρνληαη σο εθαξκνζηέν ζηε ζπκθσλία ηνπο 

γηα δηαηηεζία δίθαην ην αγγιηθφ θαη σο έδξα ηεο δηαηηεζίαο ηελ Αγγιία
30

. 

Μηα απνξία πνπ ζα κπνξνχζε λα εθθξαζηεί είλαη, αλ νη θαλφλεο ηεο Έλσζεο ηνπ 

Λνλδίλνπ εθαξκφδνληαη απηφλνκα θαη ρσξηζηά απφ ηε ζρεηηθή αγγιηθή λνκνζεζία. Σν ζέκα 

απηφ ιχλεη μεθάζαξα ην άξζξν 7 ησλ θαλφλσλ, ην νπνίν νξίδεη ηα εμήο : «Λακβάλνληαο 

ππφςε ηελ παξάγξαθν β, ε δηαηηεηηθή δηαδηθαζία θαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ 

ζπζρεηηδφκελσλ κε απηήλ κεξψλ ζα θαζνξίδεηαη εμνινθιήξνπ απφ ην Νφκν
31

, έσο ην ζεκείν 

φπνπ νη πξνβιέςεηο ηνπ Νφκνπ κεηαβάιινληαη, ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη απφ 

απηνχο ηνπο Καλφλεο»
32

. Μπνξεί ινηπφλ κε βεβαηφηεηα λα εηπσζεί φηη, ζε φζεο πεξηπηψζεηο 

ηα κέξε ζπκθσλνχλ λα ππνβιεζνχλ ζε δηαηηεζία απφ ηελ «Έλσζε Ναπηηιηαθψλ Γηαηηεηψλ 

Λνλδίλνπ», ε ζπκθσλία ηνπο αιιά θαη ε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί θαηά ηελ 

«εθδίθαζε» ππάγεηαη ζσξξεπηηθά ζην αγγιηθφ δίθαην θαη ζηνπο θαλφλεο ηεο Έλσζεο, 

θαζελφο θαηέρνληνο ην δηθφ ηνπ πεδίν εθαξκνγήο.  

 

 

 

 

 

Δηθόλα 1-5 : Η «Έλσζε Ναπηηιηαθώλ Γηαηηεηώλ Λνλδίλνπ» εμππεξεηεί ηελ παγθόζκηα λαπηηιηαθή 

θνηλόηεηα. 

 

  

 

                                                
30 L.M.A.A. TERMS 2006, APPLICATION, 6(a) - (b), βι. Παξάξηεκα Β, ζει. 106.      
31 Δλλνείηαη ν «Νφκνο πεξί Γηαηηεζίαο 1996» (βι. L.M.A.A. Terms 2006, άξζξν 4, Παξάξηεκα Β, φ.π.).  
32 L.M.A.A. TERMS 2006, APPLICATION, 7(a), βι. Παξάξηεκα Β, φ.π.  
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2. ΓΙΔΘΝΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ  

 

2.1 ΚΔΝΣΡΑ ΝΑΤΣΗΚΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ 

Ο ζεζκφο ηεο δηαηηεζίαο απνηειεί, ζε παγθφζκην επίπεδν, ηελ πιένλ δεκνθηιή κέζνδν 

επίιπζεο δηαθνξψλ ζηε λαπηηιία. Θα κπνξνχζε, ρσξίο ππεξβνιή, λα ιερζεί φηη ην 90% 

ζρεδφλ ησλ λαπηηιηαθψλ δηαθνξψλ πνπ δελ επηιχνληαη ζπκβηβαζηηθά παξαπέκπνληαη ζε 

δηαηηεζία
33

. Απηφ, βέβαηα, νθείιεηαη θπξίσο ζηηο ηππνπνηεκέλεο δηαηηεηηθέο ξήηξεο πνπ 

πεξηέρνληαη ζηα λαπινζχκθσλα θαη δηέπνπλ ηηο ζπκβαηηθέο δηθαηνπξαμίεο αλάκεζα ζηνπο 

ζπλαιιαζζνκέλνπο.  

ηηο δηαηηεηηθέο ξήηξεο ησλ λαπινζπκθψλσλ νξίδεηαη θαη ε ηνπηθή αξκνδηφηεηα 

επίιπζεο ηεο δηαθνξάο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη. Έηζη, ην 70% ηεο δηαηηεηηθήο χιεο 

απνξξνθάηαη απφ ην Λνλδίλν, πνπ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν θέληξν (“forum”) λαπηηθήο 

δηαηηεζίαο δηεζλψο, ην 20% απφ ηε Νέα Τφξθε θαη ην ππφινηπν 10% απφ άιια κηθξφηεξα 

θέληξα
34

. Ζ πξσηνθαζεδξία ηνπ Λνλδίλνπ κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηελ παγησκέλε πξαθηηθή 

ρξήζεο ηνπ αγγιηθνχ δηθαίνπ ζηα λαπινζχκθσλα θαη, θαη‟επέθηαζε, ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη 

ζηνλ ηνκέα ηεο δηαηηεζίαο απφ ηνπο πιένλ εηδηθνχο ζε απηφ, ηνπο δηαηηεηέο ηνπ Λνλδίλνπ. 

Άιια, κηθξφηεξα βεβαίσο, θέληξα λαπηηθήο δηαηηεζίαο, εθηφο ηνπ Λνλδίλνπ θαη ηεο 

Νέαο Τφξθεο, είλαη θαη ην Σφθπν, ην Υνλγθ-Κνλγθ, ην Πεθίλν, ε Μφζρα, ην Ακβνχξγν, ην 

Βαλθνχβεξ, ν Πεηξαηάο, ε ηγθαπνχξε, ε ενχι, ε ηνθρφικε θ.α. Οη πφιεηο απηέο, κπνξεί 

λα έρνπλ κηθξφηεξε κεξίδα ζηελ πίηα ηεο λαπηηθήο δηαηηεζίαο, ε δηθαηνδνζία ηνπο φκσο 

απμάλεηαη ζπλέρεηα κέξα κε ηελ εκέξα, θαζψο αξρίδνπλ, κε δεηιά βήκαηα, λα θεξδίδνπλ ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ ηεο λαπηηιίαο θαη φρη κφλν. Παξάδεηγκα ηεο 

ζπλερφκελεο απηήο αλάπηπμεο απνηεινχλ ην Υνλγθ-Κνλγθ αιιά θαη ην Πεθίλν, ε 

πξσηεχνπζα ηεο πιένλ γξεγνξφηεξα εμειηζζφκελεο λέαο ππεξδχλακεο παγθνζκίσο, ηεο 

Κίλαο. χκθσλα, κάιηζηα, κε πξφζθαηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Κέληξνπ Γηεζλνχο 

Γηαηηεζίαο ηνπ Υνλγθ-Κνλγθ (“Hong Kong International Arbitration Centre” - “HΚIAC”), ζε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ηλζηηηνχηα δηαηηεζίαο, ν αξηζκφο ησλ 

ππνζέζεσλ πνπ εθδηθάζηεθαλ ζηελ Κίλα κφλν γηα ην έηνο 2007 αλέξρεηαη ζηηο 1.566
35

, ελψ 

                                                
33 Α. Σζαβδαξίδεο, Από ηελ Έλσζε γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία - Νένη Καλόλεο 2005 γηα λαπηηθέο δηαθνξέο, 

Ναπηηιία (εηδηθή έθδνζε), Ναπηεκπνξηθή, 2006, ζει. 80.  
34 Σζαβδαξίδεο, φ.π.  
36 Ο αξηζκφο αθνξά εζσηεξηθέο θαη δηεζλείο δηαηηεζίεο πνπ δίθαζε ην Κέληξν Γηεζλνχο Γηαηηεζίαο ηνπ Υνλγθ-

Κνλγθ («HKIAC») θαη ε Δπηηξνπή Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο θαη Δκπνξηθήο Γηαηηεζίαο ηεο Κίλαο («CIETAC»), ε 

νπνία εδξεχεη ζην Πεθίλν.  
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ην Κέληξν Γηεζλνχο Γηαηηεζίαο ηνπ Υνλγθ-Κνλγθ δίθαζε, ζηελ ίδηα ρξνληά, 27 ππνζέζεηο 

απνθιεηζηηθά λαπηηθήο δηαηηεζίαο. 

Μηα αθφκε πφιε πνπ ήδε απνηειεί κεγάιν λαπηηιηαθφ θέληξν, θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά 

ζηε δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, αιιά εμειίζζεηαη θαη ζε θέληξν δηαηηεζίαο είλαη ε 

ηγθαπνχξε. πσο δείρλνπλ ηα ζηαηηζηηθά, ζην Κέληξν Γηεζλνχο Γηαηηεζίαο ηεο 

ηγθαπνχξεο (“Singapore International Arbitration Centre” - “SIAC”) έρνπλ νδεγεζεί, γηα ην 

έηνο 2007, νη πεξηζζφηεξεο ππνζέζεηο δηεζλνχο δηαηηεζίαο - 119 γηα ηελ αθξίβεηα - κεηά ην 

Λνλδίλν. ηνλ πίλαθα 2-1 θαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ ππνζέζεσλ δηαηηεζίαο πνπ αλέιαβαλ 

δηεζλείο νξγαληζκνί θαηά ηα έηε 1998 - 2007 (βι. θαη Παξάξηεκα Γ, ζει. 107), ελψ ζηνλ 

πίλαθα 2-2 επεμεγνχληαη ηα αξθηηθφιεμα ηνπο.     

ΠΠίίλλααθθααοο  22--11::  ΑΑλλεεηηιιεεκκκκέέλλεεοο  ΤΤππννζζέέζζεεηηοο  ΓΓηηεεζζλλννύύοο  ΓΓηηααηηηηεεζζίίααοο  11999988--22000077  

     1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 

AAA    387  453  510  649  672  646  614  580  586  621 

CIETAC    645  609  543  731*  684*  709*  850*  979*  981*  1,118* 

HKIAC    240  257  298  307  320  287**  280  281  394  448 

ICC    466  529  541  566*  593*  580*  561*  521*  593*  599* 

JCAA    14  12  10  17  9  14  21  11  11  15 

KCAB    59  40  40  65  47  38  46  53  47  59 

KLRCA    7  10  11  1  2  4  3  6  1  2 

LCIA    70*  56*  81*  71*  88*  104*  87*  118*  133  137 

SIAC    67  67  83  99  114  100  129  103  119  119 

STOCKHOLM    92  104  73  74  55  82  50  56  141  84 

VANCOUVER    49*  60*  88*  88*  71*  76*  84*  77*  76*  82* 

VIENNA    100  100  100  100  33  45  50  55  N/A  40 
 

 

ΠΠίίλλααθθααοο  22--22::  ΔΔππεεμμήήγγεεζζεε  ΟΟλλννκκααζζίίααοο  ΟΟξξγγααλληηζζκκώώλλ  ΓΓηηααηηηηεεζζίίααοο  

AAA  - American Arbitration Association 

CIETAC  - China International Economic and Trade Arbitration Commission 

HKIAC  - Hong Kong International Arbitration Centre  

ICC  - International Chamber of Commerce 

JCAA - Japan Commercial Arbitration Association 

KCAB - The Korean Commercial Arbitration Board 

KLRCA - Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration 

LCIA*  - London Court of International Arbitration 

SIAC  - Singapore International Arbitration centre  

STOCKHOLM - Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce 

VANCOUVER* - British Columbia International Commercial Arbitration Centre 

VIENNA - International Arbitral Centre of the Austrian Federal Economic Chamber  

* Σα ζηαηηζηηθά αθνξνχλ εζσηεξηθέο θαη δηεζλείο δηαηηεζίεο. 

** Ζ κείσζε ηνπ 2003 ζε ζρέζε κε ην 2002 νθείιεηαη ζηελ εκθάληζε ηνπ Ομένο Αλαπλεπζηηθνχ πλδξφκνπ. 
N/A - not available 
 

Πεγή : Κέληξν Γηεζλνχο Γηαηηεζίαο ηνπ Υνλγθ-Κνλγθ (HKIAC)  
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2.2 ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΑΗΣΖΗΑ 

Οη θαλφλεο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζε θάζε πεξίπησζε δηαηηεζίαο πνηθίιινπλ. Σα 

ζπκβαιιφκελα κέξε έρνπλ δηθαίσκα λα επηιέμνπλ ην δίθαην πνπ επηζπκνχλ λα εθαξκνζηεί, 

αλ πξνθχςεη αλάγθε δηαηηεηηθήο επίιπζεο θάπνηαο δηαθσλίαο ηνπο. Έηζη, επηιέγνληαο ηελ 

θαηά ηφπν αξκνδηφηεηα ηεο ρψξαο πνπ επηζπκνχλ, επηιέγνπλ θαη ην εθαξκνζηέν δίθαην, 

αλάινγα κε ηε ζπκθσλία δηαηηεζίαο πνπ έρνπλ ζπλάςεη ή ηνπο φξνπο, ηνπο νπνίνπο έρνπλ 

ζπκπεξηιάβεη ζην κεηαμχ ηνπο λαπινζχκθσλν (“ad hoc arbitration”).  

πλήζσο, ηα κέξε αλαθέξνπλ ξεηά ζην λαπινζχκθσλν ην δίθαην πνπ επηιέγνπλ γηα ηελ 

δηαηηεηηθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ, ελζσκαηψλνληαο ζε απηφ 

εηδηθνχο φξνπο γλσζηνχο σο «ξήηξεο δηαηηεζίαο» (“arbitration clauses”)
36

. Δάλ, φκσο,  δελ 

έρεη γίλεη θάηη ηέηνην ή ε επηινγή δηθαίνπ δελ έρεη εθθξαζηεί ξεηά απφ ηα κέξε, γξαπηά ή 

πξνθνξηθά, ηφηε, γηα ηελ απνζαθήληζε ηεο βνχιεζεο ηνπο ζρεηηθά κε ην λνκηθφ πιαίζην ηεο 

δηαηηεζίαο, ζα ιεθζεί ππφςε ν ηφπνο ζπκθσλίαο θαη ππνγξαθήο ηνπ ζπκβνιαίνπ / 

λαπινζπκθψλνπ, ν ηφπνο εθηέιεζεο ηεο ζπκθσλίαο θαη ν ηφπνο φπνπ ζα ιάβεη ρψξα ε 

δηαδηθαζία ηεο δηαηηεζίαο.  

Δπηπιένλ, είλαη πνιχ πηζαλφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε λα κελ έρνπλ νξίζεη επαθξηβψο 

θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ηα νπνία βνεζνχλ ζηελ αλεχξεζε ησλ επηζπκεηψλ 

δηαηηεηηθψλ θαλφλσλ δηθαίνπ, αιιά λα έρνπλ νξίζεη φηη, ζε πεξίπησζε δηαηηεζίαο, ζα 

απεπζπλζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ, θξαηηθφ ή δηεζλή, γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο 

ηνπο (“institutional arbitration”). Καη κφλν απηή ε ξεηά εθπεθξαζκέλε ζην λαπινζχκθσλν 

δήισζε ησλ κεξψλ αξθεί γηα ηελ δηεπθξίληζε ηνπ εθαξκνζηένπ δηθαίνπ θαζψο φινη νη 

νξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλνπο ν θαζέλαο θαλφλεο δηαηηεζίαο. Οη θαλφλεο απηνί 

είλαη πξνθαζνξηζκέλνη θαη παξέρνπλ θάπνηα δηαζθάιηζε θαη πξνζηαζία, εηδηθά αλ ηα κέξε 

δηαθσλνχλ ζην δηνξηζκφ ηνπ/ησλ δηαηηεηψλ.  

Οη πην γλσζηνί «δηεζλείο» θαλφλεο γηα ηελ δηαηηεζία πεξηιακβάλνληαη ζηνλ «Πξφηππν 

Νφκν» πνπ έρεη εθδψζεη ε Eπηηξνπή Γηεζλνχο Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ (“United Nations Commission on International Trade Law” - 

“UNCITRAL”), νη νπνίνη είλαη θνηλψο γλσζηνί κε ηνλ ηίηιν «UNCITRAL MODEL LAW 

ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION» («ΠΡΟΣΤΠΟ ΝΟΜΟ 

UNCITRAL ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ») θαη αθνξνχλ ηε δηεζλή
37

 

                                                
36 Βι. επφκελε παξάγξαθν (2.3), ζει. 25-31.   
37 «Γηεζλήο» είλαη κηα δηαηηεζία φηαλ ε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ κεξψλ ή ν ηφπνο δηεμαγσγήο ηεο 

δηαηηεζίαο ή ε δηαθνξά ησλ κεξψλ αθνξά  δηαθνξεηηθά θξάηε  ( UNCITRAL Model Law on International 

Commercial Arbitration, chapter 1, article 1§3, βι. Παξάξηεκα Γ, ζει. 108).  
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εκπνξηθή
38

 δηαηηεζία, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 1 § 1, 3 ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ ηνπο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε νλνκαζία πηνζεηήζεθε απφ ηελ UNCITRAL ζηηο 21 Ηνπλίνπ 1985, ζην 

θιείζηκν ηεο 18
εο

 ζπλεδξίαζεο ηεο, φηαλ ηξνπνπνηήζεθαλ νη πξντζρχνληεο θαλφλεο πνπ είραλ 

ζεζκνζεηεζεί ην 1976 θαη νλνκάδνληαλ «UNCITRAL Rules for Arbitration» («Καλφλεο γηα 

Γηαηηεζία ηεο UNCITRAL»). Σν ηζρχνλ θείκελν ηνπ «UNCITRAL MODEL LAW ON 

INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION» είλαη απηφ ηνπ 1985, κε φιεο ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρεη ππνζηεί κέρξη ζήκεξα, κε ηειεπηαία ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 2008, θαη 

έρεη κέρξη ζηηγκήο πηνζεηεζεί σο εζσηεξηθφ δίθαην δηαηηεζίαο απφ πελήληα (50) ρψξεο 

[Απζηξαιία, Καλαδά, Ζ.Π.Α., Ηαπσλία, Γεξκαλία, Ηξιαλδία, ηγθαπνχξε, Κίλα (Υνλγθ-

Κνλγθ), Ρσζία θ.α].     

Οη θαλφλεο δηαηηεζίαο ηεο UNCITRAL δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα θέξνπλ νκνηνκνξθία 

ζην δίθαην ηεο δηαηηεηηθήο δηθνλνκίαο θαη λα θαιχςνπλ ηηο ηδηάδνπζεο αλάγθεο ηεο δηεζλνχο 

εκπνξηθήο δηαηηεηηθήο πξαθηηθήο, φπσο πιεξνθνξεί ην επεμεγεκαηηθφ ζεκείσκα ηεο 

Γξακκαηείαο ηεο Δπηηξνπήο πνπ παξαηίζεηαη ζηηο ηειεπηαίεο ζειίδεο ηνπ Πξφηππνπ Νφκνπ
39

.  

Σα πνιιά θαη δηαθνξεηηθά εζσηεξηθά δίθαηα ησλ θξαηψλ ηνπ εκπνξηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

θφζκνπ ήηαλ αθαηάιιεια γηα ηελ ππνδνρή δηεζλψλ ππνζέζεσλ, θαζψο ππήξραλ κεγάιεο θαη 

ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμχ ηνπο. Απαηηνχληαλ ινηπφλ ν ζρεδηαζκφο ελφο πιαηζίνπ πνπ ζα 

απνηεινχζε ηελ βάζε γηα ηελ ελαξκφληζε θαη ηελ βειηίσζε ησλ εζληθψλ δηθαίσλ ησλ θξαηψλ 

ζην ρψξν ηεο εκπνξηθήο δηαηηεζίαο θαη απηφ επεηεχρζε κε ηνλ Πξφηππν Νφκν ηεο 

UNCITRAL. Σα θξάηε κπνξνχλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επειημία πνπ ηνπο παξέρεη ν Νφκνο,  

λα ζεζπίζνπλ λένπο εζσηεξηθνχο δηαηηεηηθνχο λφκνπο πνπ λα εμππεξεηνχλ φινπο ηνπο 

ρξήζηεο ηεο δηεζλνχο δηαηηεζίαο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ απνθπγή πεξηηηψλ κεηαθηλήζεσλ 

θαη εμφδσλ πνπ επηθέξνπλ ηνπιάρηζηνλ δπζαξέζθεηα ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε.   

Ο Πξφηππνο Νφκνο θαιχπηεη φια ηα ζηάδηα ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο, απφ ηε 

ζπκθσλία γηα δηαηηεζία κέρξη θαη ηελ αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε ηεο δηαηηεηηθήο απφθαζεο. 

Αληαλαθιά ηελ παγθφζκηα ζπλαίλεζε ζηηο αξρέο θαη ηα ζεκαληηθά δεηήκαηα ηεο δηεζλνχο 

δηαηηεηηθήο πξαθηηθήο αιιά θαη ηε βνχιεζε γηα ηε ζέζπηζε θνηλψλ θαλφλσλ δηθαίνπ πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ζην ρψξν ηεο εκπνξηθήο δηαηηεζίαο. Μπνξεί λα 

γίλεη δεθηφο απφ φια ηα θξάηε θαη ηα δηαθνξεηηθά λνκηθά θαη νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα ηνπ  

θφζκνπ, θαζψο απνηειεί έλα εηδηθφ λνκηθφ θαζεζηψο πνπ δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε 

νπνηαδήπνηε ζπλζήθε πνπ έρεη ίζσο πηνζεηεζεί.  

                                                
38 «Δ κ π ν ξ η θ ή» είλαη ε δηαηηεζία πνπ αλαθχπηεη απφ φιεο ηηο  ζ ρ έ ζ ε η ο  ε κ π ν ξ η θ ή ο  θ χ ζ ε σ ο, 

ζπκβαηηθέο ή φρη, κηα απφ ηηο νπνίεο είλαη θαη ε ζαιάζζηα κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ.    
39 UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, United Nations 1994, ζει. 15, παξάγ. 1.     
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Δπίζεο, ν Νφκνο παξέρεη κεγαιχηεξε ειεπζεξία ζηα κέξε λα δηακνξθψζνπλ ηνπο 

θαλφλεο ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο κεηαμχ ηνπο, αθφκα θαη λα ελζσκαηψζνπλ ζηε 

ζπκθσλία ηνπο δηαηάμεηο μέλσλ πξνο ην δίθαην ηνπ ηφπνπ δηεμαγσγήο ηεο δηαηηεζίαο δηθαίσλ, 

εθφζνλ απηέο δελ αληηηίζεληαη ζηηο, νχησο ή άιισο ιίγεο, αλαγθαζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ. 

πλεπψο, δελ απαηηείηαη θαζ΄νινθιεξία ρξήζε αιινδαπνχ δηθαίνπ, δπλαηφηεηα πνπ ζπάληα 

πινπνηνχληαλ θαη πξηλ ην Νφκν (γηαηί ζπλήζσο εθαξκνδφηαλ ην δίθαην ηνπ ηφπνπ δηεμαγσγήο 

ηεο δηαηηεζίαο), θάηη πνπ απινπνηεί πάξα πνιχ ηελ δηαδηθαζία ρσξίο λα πεξηνξίδεη ηηο 

επλντθέο γηα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ξπζκίζεηο.  

 

Δηθόλα 2-1 : Σν εμώθπιιν ηνπ Πξόηππνπ Νόκνπ ηεο UNCITRAL γηα ηε Γηεζλή Δκπνξηθή Γηαηηεζία 

ζηελ έθδνζε ηνπ 1994. 

 

Δθηφο ησλ δηεζλψλ θαλφλσλ δηαηηεζίαο πνπ έρεη εθδψζεη θαηά θαηξνχο ε Δπηηξνπή 

Γηεζλνχο Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ ηνπ Ο.Ζ.Δ., ππάξρνπλ, ζην ρψξν ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, θαη 

δηεζλείο νξγαληζκνί θαη ελψζεηο δηαηηεζίαο φπνπ νη ζπκβαιιφκελνη ζε έλα λαπινζχκθσλν ή 

άιινπ είδνπο εκπνξηθή ζπκθσλία κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ γηα λα ιχζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο, 

φπσο νη εμήο : «American Arbitration Association» (“Α.Α.Α”), «International Chamber of 

Commerce» (“I.C.C.”), «London Court of International Arbitration» (“L.C.I.A.”), «London 

Maritime Arbitrators Association» (“L.M.A.A.”)
40

, «China International Economic and Trade 

Arbitration Commission» (“C.I.E.T.A.C.”), «Singapore International Arbitration Centre» 

                                                
40 Βι. αλση. ππφ παξάγ. 1.3.3, ζει. 16-18.   
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(“S.I.A.C.”), «British Columbia International Commercial Arbitration Centre» 

(VANCOUVER), «Hong Kong International Arbitration Centre» (“H.K.I.A.C.”), «Arbitration 

Institute of the Stockholm Chamber of Commerce» (STOCKHOLM) θ.α.  

Οη παξαπάλσ νξγαλψζεηο δηαζέηνπλ δηθνχο ηνπο θαλφλεο δηαηηεζίαο
41

, νη νπνίνη 

πξνβιέπνπλ γηα φιε ηελ δηαδηθαζία, φπσο ην εθαξκνζηέν δίθαην, ηελ έλαξμε ηεο δηαηηεζίαο, 

ηνλ δηνξηζκφ ηνπ/ησλ δηαηηεηψλ, ηελ εμέηαζε ησλ καξηχξσλ, ηηο δαπάλεο δηαηηεζίαο θ.ιπ.  

Μάιηζηα, νη νξγαλψζεηο απηέο είλαη δπλαηφ λα δηακνξθψλνπλ δηθέο ηνπο «ξήηξεο 

δηαηηεζίαο»
42

, ηηο νπνίεο κπνξνχλ ηα κέξε λα ζπκπεξηιάβνπλ ζε έλα λαπινζχκθσλν. 

Δπηπιένλ, παξέρνπλ θαη εγθαηαζηάζεηο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο.  

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί, φηη νξηζκέλεο «ελψζεηο» δηαηηεζίαο, φπσο ε 

«Έλσζε Ναπηηιηαθψλ Γηαηηεηψλ Λνλδίλνπ», θηλνχληαη ζην ρψξν ηεο ιεγφκελεο «ad hoc» 

(θαηά πεξίπησζε) δηαηηεζίαο, ζε αληίζεζε κε ηηο «ζεζκηθέο δηαηηεζίεο» ησλ δηεζλψλ ή 

θξαηηθψλ νξγαληζκψλ, γηα ην ιφγν φηη φζνη ηηο επηιέγνπλ έρνπλ ηελ επρέξεηα λα εθαξκφζνπλ 

ηνπο δηθνχο ηνπο θαλφλεο δηαηηεζίαο, εληφο ησλ «ειαζηηθψλ» πιαηζίσλ ησλ θαλφλσλ ηεο 

θάζε έλσζεο αιιά θαη γηαηί επηιέγνπλ νη ίδηνη ηα πξφζσπα πνπ επηζπκνχλ λα δηεμάγνπλ ηελ 

δηαηηεζία σο δηαηηεηέο.   

Σν λνκηθφ πιαίζην ησλ θαλφλσλ δηαηηεζίαο ηνπ Ο.Ζ.Δ. θαη ησλ άιισλ δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ ζπκπιεξψλνπλ θαη δηάθνξεο δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ππνγξαθεί απφ ηα 

θξάηε θαη αθνξνχλ θπξίσο ζηελ εθηέιεζε ησλ αιινδαπψλ δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ. ην 

εχινγν εξψηεκα, αλ κηα απφθαζε πνπ εθδφζεθε ζε κηα ρψξα, γηα παξάδεηγκα ζηε Μεγάιε 

Βξεηηαλία, ηζρχεη θαη κπνξεί λα εθηειεζηεί ζε κηαλ άιιε ρψξα, θεξ‟εηπείλ ζηελ Διιάδα, 

απάληεζε δίλεη ε «Γηεζλήο πλζήθε ηεο Νέαο Τφξθεο πεξί Αλαγλψξηζεο θαη Δθηέιεζεο 

Αιινδαπψλ Γηαηηεηηθψλ Απνθάζεσλ» ηνπ 1958
43

. Ζ ζπλζήθε απηή απνηειεί ηε 

ζεκαληηθφηεξε απφ φιεο ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο ηηο αθνξψζεο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα
44

, κηα 

θαη έρεη ππνγξαθεί κέρξη ζηηγκήο ήδε απφ 137 θξάηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

Διιάδαο
45

, θαη επηηξέπεη ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ δηεζλψο. 

ηελ πεξίπησζε, βέβαηα, πνπ ε δηαηηεηηθή απφθαζε δελ θαιχπηεηαη απφ θακία απφ ηηο 

αλσηέξσ δηεζλείο ζπλζήθεο, ηφηε ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ηδησηηθνχ 

Γηεζλνχο Γηθαίνπ ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο.   

                                                
41 Οη θαλφλεο δηαηηεζίαο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ είλαη ζπλήζσο ζπλπθαζκέλνη κε ην δίθαην ηεο ρψξαο φπνπ νη 

νξγαληζκνί απηνί εδξεχνπλ.  
42 Απηφ θάλεη, γηα παξάδεηγκα, ε «Έλσζε Ναπηηιηαθψλ Γηαηηεηψλ Λνλδίλνπ» («LMAA»).   
43 “The 1958 New York Convention on Recognition & Enforcement of Foreign Arbitral Awards”.  
44 Οη άιιεο δχν, επίζεο ζεκαληηθέο αιιά πξνγελέζηεξεο, δηεζλείο ζπκβάζεηο είλαη νη «Geneva Protocol on 

Arbitration Clauses 1923» θαη «Geneva Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards 1927».   
45 Ζ Γ. . ηεο Νέαο Τφξθεο ηνπ 1958 επηθπξψζεθε ζηελ Διιάδα κε ην λ.δ. 4220/1961 (Βι. Παξάξηεκα Δ, ζει. 

109-115).   
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2.3 ΡΖΣΡΔ ΓΗΑΗΣΖΗΑ 

Ζ εηζαγσγή ξεηξψλ δηαηηεηηθήο επίιπζεο ζηα ζπλαπηφκελα λαπινζχκθσλα είλαη ν 

θαλφλαο ζηηο λαπηηιηαθέο ζπλαιιαγέο. Ζ ηάζε απηή δελ είλαη απζαίξεηε. Τπαγνξεχεηαη απφ 

ηελ επδηάθξηηε εχλνηα κε ηελ νπνία αληηκεησπίδεηαη ν ζεζκφο ηεο δηαηηεζίαο ζε δηεζλέο θαη 

εζληθφ επίπεδν. Έλα απνηειεζκαηηθφ θαη νκνηφκνξθν θαλνληζηηθφ πιαίζην, φπσο είλαη ην 

λαπινζχκθσλν, πνπ βαζίδεηαη ζε αξρέο αλαγλσξηζκέλεο απφ εζληθά λνκηθά ζπζηήκαηα, 

εμαζθαιίδεη ζηελ δηαηηεηηθή ξήηξα πνπ έρεη εηζαρζεί ζε απηφ δξαζηηθφηεηα αλαθνξηθά κε ηηο 

ζρέζεηο εθλαπισηή θαη λαπισηή.  

Οη ξήηξεο δηαηηεζίαο είλαη φξνη πνπ, θαηά ηελ βνχιεζε ησλ κεξψλ, πεξηιακβάλνληαη 

ζηα πεξηζζφηεξα λαπινζχκθσλα
46

 θαη απνδεηθλχλνπλ ηε γξαπηή
47

 ζπκθσλία ηνπο
48

 γηα 

εθαξκνγή ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο. θνπφο ηνπο είλαη ε απνθπγή ζπδεηήζεσλ θαη 

δηελέμεσλ ζρεηηθά κε ην δίθαην πνπ ζα δηέπεη ηε ζπκθσλία ηεο λαχισζεο θαη ν ζαθήο 

πξνθαζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηελ επίιπζε κηαο πηζαλήο δηαθσλίαο 

ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Γηακνξθψλνληαη θπξίσο απφ δηεζλείο λαπηηιηαθέο ελψζεηο 

(BIMCO, INTERTANKO θ.α.), πνιιέο θνξέο θαη ζε ζπλεξγαζία κε δηεζλείο ελψζεηο
49

 θαη 

νξγαληζκνχο δηαηηεζίαο
50

 θαη ελζσκαηψλνληαη ζηα λαπινζχκθσλα πνπ νη λαπηηιηαθέο 

ελψζεηο ζπληάζζνπλ θαη παξέρνπλ έηνηκα πξνο ρξήζε γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ κειψλ ηνπο. 

Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα ηππνπνηεκέλεο ζηα έληππα λαπινζχκθσλα «ζπκθσλίεο δηαηηεζίαο», 

νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ππφ κνξθή φξνπ πνπ πεξηέρεη δηαηηεηηθή ξήηξα,  παξαθνινπζνχλ 

ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ εθάζηνηε λαπινζπκθψλνπ θαη ηαπηίδνληαη κε απηφ.   

Οη ζπγθεθξηκέλεο ξήηξεο, βάζεη ησλ νπνίσλ νη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κηα 

ζχκβαζε ππάγνληαη ππνρξεσηηθά ζε δηαηηεζία, απνθιείνληαο ηελ πξνζθπγή ζε ηαθηηθά 

δηθαζηήξηα, απαληψληαη, εθηφο απφ ηα λαπινζχκθσλα, ζηηο ζπκβάζεηο αγνξαπσιεζίαο 

                                                
46 «Ζ απηνλνκία ηεο ηδησηηθήο βνπιήζεσο - θαη ηδηαίηεξα ζηηο λαπηηιηαθέο ζπλαιιαγέο - ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πνιπζρηδία ζηηο ζπκβαηηθέο ηεο εθδειψζεηο. Έηζη, ηα λαπινζχκθσλα, σο πξνο ηηο ιχζεηο πνπ δίλνπλ ζρεηηθά κε 

ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ αλαθχπηνπλ, κπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: ζε εθείλα πνπ δελ 

έρνπλ ξήηξα δεισηηθή ηνπ ηξφπνπ επηιχζεσο ησλ δηαθνξψλ, ζε εθείλα πνπ πεξηέρνπλ κηθηέο ή ζπλδπαζκέλεο 

ξήηξεο (clauses combinées) νη νπνίεο παξαπέκπνπλ θαη ζε δηαηηεηηθφ θαη ζε δηθαζηηθφ ηξφπν επηιχζεσο ησλ 

δηαθνξψλ, ζε εθείλα πνπ πεξηέρνπλ ξήηξεο δηθαηνδνζίαο θξαηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαη, ηέινο, ζε εθείλα πνπ 
πεξηέρνπλ δηαηηεηηθέο ξήηξεο.», Σζαβδαξίδεο, ζει. 172.    
47 Ο έγγξαθνο ηχπνο ηεο ζπκθσλίαο δηαηηεζίαο, ππφ κνξθή ξήηξαο ή μερσξηζηνχ θεηκέλνπ, είλαη απαξαίηεην 

ζηνηρείν ηεο εγθπξφηεηάο ηεο θαη απαηηείηαη απφ ηνλ Πξφηππν Νφκν ηεο UNCITRAL γηα ηελ δηεζλή εκπνξηθή 

δηαηηεζία (άξζξν 7§2), ηελ Γ..ηεο Νέαο Τφξθεο πεξί Αλαγλψξηζεο & Δθηέιεζεο Αιινδαπψλ Γηαηηεηηθψλ 

Απνθάζεσλ (άξζξν 2§1,2) αιιά θαη απφ ηηο εζσηεξηθέο πεξί δηαηηεζίαο λνκνζεζίεο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ 

(art. 5 Arbitration Act 1996) θαη ηεο Διιάδνο (άξζξν 7§3 Ν.2735/1999).  
48 Ζ ξήηξα δηαηηεζίαο απνηειεί γξαπηή ζπκθσλία γηα πξνζθπγή ζε δηαηηεζία είηε ππάξρεη θαη μερσξηζηή απφ ην 

θείκελν ηνπ λαπινζπκθψλνπ ηέηνηα ζπκθσλία είηε φρη.  
49 Παξάδεηγκα ηέηνηαο ζπλεξγαζίαο απνηειεί ε λέα ξήηξα δηαηηεζίαο «BIMCO/LMAA Arbitration Clause», βι. 

ππφ παξάγ. 4.3, ζει. 86 θαη Παξάξηεκα Σ, ζει. 116-117.        
50 Βι. αλση. ππφ παξάγ. 2.2, ζει. 21, 23-24.   
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πινίσλ θαζψο θαη ζηηο ζπκβάζεηο δηάζσζεο θαη ξπκνχιθεζεο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα 

αλαγξάθνληαη θαη ζηε θνξησηηθή, αθφκα θη αλ ε θνξησηηθή πεξηιακβάλεη ξήηξα πνπ 

ελζσκαηψλεη φινπο ηνπο φξνπο ηνπ λαπινζπκθψλνπ
51

. Ζ ελζσκάησζε, βέβαηα, ησλ ξεηξψλ 

ησλ λαπινζπκθψλσλ - θαη δε ηεο δηαηηεηηθήο - ζην ζψκα ηεο θνξησηηθήο θαη, εηδηθφηεξα, ε 

εγθπξφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ξήηξαο «ελζσκάησζεο»
52

 είλαη έλα δήηεκα 

πεξίπινθν θαη, ζπγρξφλσο, πνιχπινθν, θαζψο αληηκεησπίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηα θαηά 

ηφπνπο εζληθά δηθαητθά ζπζηήκαηα (Αγγιία, Ζ.Π.Α., Διιάδα θ.ιπ.)
53

. Ζ ζεσξία, εληνχηνηο, 

θαη, θπξίσο, ε επί ηνπ ζέκαηνο λνκνινγία ησλ θξαηηθψλ δηθαζηεξίσλ πξνζθέξεη κηα ζαθή 

θαηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία νθείινπλ λα θηλνχληαη νη ελδηαθεξφκελνη, ψζηε λα κε ρξεηαζηεί 

λα εηζέιζνπλ ζε ζρεηηθέο πεξηπέηεηεο
54

.     

Μηθξφο κφλν αξηζκφο λαπινζπκθψλσλ πεξηέρεη ιεπηνκεξείο θαλφλεο γηα ηε δηεμαγσγή 

ηεο δηαηηεζίαο, κε απνηέιεζκα είηε απηνί λα πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνπο δηαηηεηέο είηε λα 

πηνζεηνχληαη θαλφλεο δηαηηεηηθψλ νξγαληζκψλ
55

. Διάρηζην πεξηερφκελν ηεο ξήηξαο 

δηαηηεζίαο ελφο λαπινζπκθψλνπ απνηειεί ην κέξνο θαη ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ηεο δηαηηεζίαο, 

ν ρξφλνο έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη, βεβαίσο, ην δίθαην πνπ ζα εθαξκνζηεί, εθφζνλ 

                                                
51 K. Γθηδηάθεο, Α. Παπαδφπνπινο, Δ. Πισκαξίηνπ, Ναπιώζεηο2, Αζήλα 2006, ζει. 455.   
52 Έηζη νλνκάδεηαη ε ξήηξα πνπ αλαγξάθεηαη ζην ζψκα ηεο θνξησηηθήο θαη πεξηέρεη, κε απιή αλαθνξά ζε απηέο 

(αξηζκεηηθά ή θαηά ην είδνο ηνπο ), ηηο ξήηξεο ηνπ λαπινζπκθψλνπ πνπ ζα ηζρχνπλ θαη γηα ηε θνξησηηθή θαη ηε 

δηεπθξίλεζε φηη απηέο «ελζσκαηψλνληαη» ζηε θνξησηηθή. Ζ επζεία εηζαγσγή ησλ φξσλ ησλ λαπινζπκθψλσλ 

ζηε θνξησηηθή, θαηά ηελ έθδνζή ηεο, είλαη ζηελ πξάμε αλέθηθηε θαη, γηα ην ιφγν απηφ, έρεη θαζηεξσζεί ε 

κέζνδνο ηεο «παξαπνκπήο», δειαδή λα γίλεηαη αλαθνξά ζε απηήλ φηη νη φξνη ηνπ λαπινζπκθψλνπ ηζρχνπλ θαη 

ζηε θνξησηηθή (Π. Αβξακέαο, Η ελζσκάησζε ησλ όξσλ ηνπ λαπινζπκθώλνπ ζηε θνξησηηθή, Ναπη.Γλε. 3, 2003, 

ζει. 364). Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε θνξησηηθή απινπνηείηαη θαη βειηηψλεηαη ε θηλεηηθφηεηά ηεο.  
53 ην ακεξηθαληθφ δίθαην ε παξαπνκπή ηεο θνξησηηθήο ζηε δηαηηεηηθή ξήηξα ηνπ λαπινζπκθψλνπ δεζκεχεη ηα 

κέξε ζηε ζχκβαζε ζαιάζζηαο κεηαθνξάο, ελψ ε γλψζε απφ απηά ηεο ζρεηηθήο πξαθηηθήο ηεθκαίξεηαη [ε 
λνκνινγία ζηηο ΖΠΑ παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε θίλεζε απφ ηελ αληίζηνηρε αγγιηθή, δηφηη νη δπλαηφηεηεο 

ελζσκάησζεο κηαο δηαηηεηηθήο ξήηξαο είλαη επξχηεξεο ζην ακεξηθαληθφ δίθαην. βι. McMahon, The Hague Rules 

and Incorporation of Charter Party Arbitration Clauses Into Bills of Lading, 2 (1970) JMLC 1-16 (15), 

Σζαβδαξίδεο, ζει. 376, ππνζεκ. 295]. Έηζη, φπνπ πξνθχπηεη ζαθήο πξφζεζε δέζκεπζεο απφ ηε δηαηηεηηθή 

ξήηξα ζην λαπινζχκθσλν, νη θνκηζηέο ηεο θνξησηηθήο δεζκεχνληαη λα πξνζθχγνπλ ζηε δηαηηεζία. Ο βαζηθφο 

θαλφλαο είλαη φηη αθφκε θαη κία γεληθή παξαπνκπή ηνπ ηχπνπ “all terms, conditions and exceptions” [«φινη νη 

φξνη, πξνυπνζέζεηο θαη εμαηξέζεηο»] ζε έλα εηδηθά πξνζδηνξηδφκελν λαπινζχκθσλν, επαξθεί γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηεο δηαηηεηηθήο ξήηξαο ζηε θνξησηηθή, εάλ ε ξήηξα δελ είλαη δηαηππσκέλε κε ηξφπν πνπ λα 

απνθιείεη ηελ εθαξκνγή ηεο ζηε ζρέζε πνπ δηέπεη ε θνξησηηθή.  Ζ ηάζε απηή ζεκειηψζεθε κε ηελ απφθαζε 

Son Shipping v. De Fosse & Tanghe θαη πηνζεηεί κία έληνλα θηιειεχζεξε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο ξήηξαο 

ελζσκάησζεο. ε θάζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, φκσο, πξνθξίλεηαη ε ιχζε ηεο κε ελζσκάησζεο ηεο δηαηηεηηθήο 
ξήηξαο. ηαλ ε δηαηηεηηθή ξήηξα πεξηνξίδεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ζε “disputes between the owner an the 

charterer” [«δηελέμεηο κεηαμχ ηνπ εθλαπισηή θαη ηνπ λαπισηή»], ε ελζσκάησζή ηεο ζηε θνξησηηθή 

δηαθπβεχεηαη. κσο, ε δηαηχπσζε “all disputes arising under this charter” [«φιεο νη δηελέμεηο πνπ αλαθχπηνπλ 

ππφ απηήλ ηε λαχισζε»] θξίλεηαη σο επξχηεξε θαη αλληηκεησπίδεηαη επλντθφηεξα. Ζ ζπξξνή ησλ δχν 

δηαηππψζεσλ νδεγεί ζηελ ελζσκάησζε ηεο δηαηηεηηθήο ξήηξαο. Βι. ζρεη. Σζαβδαξίδε, ζει. 376-378. Γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ζην αγγιηθφ θαη ειιεληθφ δίθαην, βι. ππφ παξαγ. 4.2.1 (ζει. 77-78 θαη ππνζεκ. 

262) θαη 3.5.3.2 (ζει. 67-68) αληίζηνηρα.    
54 Παξφιε ηελ δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο, έρνπλ δηακνξθσζεί νξηζκέλεο θνηλέο αξρέο πνπ δηέπνπλ 

ηε κεηαρείξηζε ηεο ξήηξαο απφ ηα δηάθνξα θξαηηθά δηθαζηήξηα θαη απηέο είλαη: ε αξρή ηεο ηππηθφηεηαο, ε αξρή 

ηεο ζαθήλεηαο, ε αξρή ηεο ζπλάθεηαο θαη ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο. Βι. ζρεη. Σζαβδαξίδε, ζει. 263-267.   
55 Σζαβδαξίδεο, ζει. 170.  
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πξνθχςεη αλάγθε ησλ κεξψλ γηα πξνζθπγή ζε δηαηηεζία
56

. Έηζη, ηα κέξε είλαη ειεχζεξα λα 

επηιέμνπλ ζε πνηφ δίθαην επηζπκνχλ λα ππαρζνχλ θαηά ηελ δηαηηεηηθή δηαδηθαζία. Ο θαλφλαο, 

βέβαηα, ζηηο ξήηξεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ λαπινζπκθψλσλ είλαη ε εθαξκνγή 

ηνπ αγγιηθνχ (πεξηζζφηεξν) ή ηνπ ακεξηθαληθνχ (ιηγφηεξν) δηθαίνπ θαη ε δηεμαγσγή ηεο 

δηαηηεζίαο ζην Λνλδίλν ή ζηε Νέα Τφξθε αληίζηνηρα
57

, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ην 

ζπλαπηφκελν λαπινζχκθσλν δε κπνξεί λα νξίδεη θάηη δηαθνξεηηθφ
58

 ή λα κελ νξίδεη ηίπνηα 

ζρεηηθφ
59

. Σα πεξηζζφηεξα ηνπιάρηζηνλ λαπινζχκθσλα αθνινπζνχλ ηνλ θαλφλα θαη δίλνπλ 

ηε δπλαηφηεηα ζηα κέξε λα επηιέμνπλ δηαδεπθηηθά αλάκεζα ζηηο δχν δηθαητθέο ηάμεηο. 

Οξηζκέλα ηέηνηα λαπινζχκθσλα είλαη ηα αθφινπζα : GENCON (Σhe BIMCO Uniform 

General Charter), BALTIME (The BIMCO Uniform Time Charter) 2001, NYPE (The New 

York Produce Exchange Time Charter) 93, BARECON (The BIMCO Standard Bareboat 

Charter) 2001, VOLCOA (The BIMCO Standard Volume Contract of Affreightment for the 

Transportation of Bulk Dry Cargoes), GENCOA (The BIMCO Standard Contract of 

Affreightment for the Transportation of Bulk Dry Cargoes) θ.ά.  

Έλα παξάδεηγκα κηαο ηέηνηαο ξήηξαο δηαηηεζίαο δίλεη ν ππ‟αξ. 19 φξνο ηνπ 

λαπινζπκθψλνπ GENCON 94, ε δηαηχπσζε ηνπ νπνίνπ έρεη σο εμήο (GENCON 94, edition 

1994, clause 19):  

                                                
56 Καηά ηνλ Σζαβδαξίδε (ν.π.), ην ζχλεζεο ζε κία δηαηηεηηθή ξήηξα λαπινζπκθψλνπ είλαη λα θαζνξίδεη ηνλ 

ηφπν δηελέξγεηαο ηεο δηαηηεζίαο θαη λα πεξηγξάθεη ηελ έθηαζε ησλ δηαηηεηηθψλ εμνπζηψλ.   
57 Έλα λαπινζχκθσλν κπνξεί λα νξίδεη, απνθιεηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηεο δηαηηεζίαο. Έηζη, 

ηα λαπινζχκθσλα Baltimore Form C-1976 (cl.9), Bimchemtime (cl.43), Ferticon (cl.17), Gastime (cl.42), 

Gasvoy (cl.29), Intertanktime (cl.37), Intertankvoy 76 (cl.32), Sugar C/P (cl.30), Tankervoy 87 (cl.34) θ.α. έρνπλ 

σο απνθιεηζηηθή επηινγή ηφπνπ ην Λνλδίλν, ηα Bulk Form (cl.21), Bulk Ore C/P (cl.42), Americanized Welsh 

Coal Charter (cl.5), Exxonvoy 84 (cl.34), Fertilizer C/P (cl.31), Fosfo (cl.28), Genvoy (cl.27), Steel C/P (cl.34), 
Vegoilvoy (cl.31) θ.α. επηιέγνπλ απνθιεηζηηθά ηε Νέα Τφξθε, ελψ ηα Asbatankvoy (cl.24), Standtime (cl.49), 

Texacotime 2 (cl.55), Baltimore Form C-1963 [cl.35 (New York) θαη cl.36 (London)], Norgrain [cl.45 (a: New 

York), (b: London)], θαη Texacovoy (cl.28) αθήλνπλ ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ηελ 

επηινγή αλάκεζα ζηηο δχν πφιεηο.  
58 Γηα παξάδεηγκα, ην Σφθην επηιέγνπλ σο ηφπν δηεμαγσγήο ηεο δηαηηεζίαο ηα Beizai (cl.23), Nanyozai (cl.24), 

Nipponvoy (cl.24), ην Παξίζη ηα Africanphos 1950 (cl.32) θαη Synacomex 90 (cl.17) (γεληθά ηα ακηγψο γαιιηθά 

λαπινζχκθσλα επηιέγνπλ γηα δηαηηεζία ην Παξίζη), ηε Μφζρα ην Sovcoal [cl.23(a)] (θαη κε δπλαηφηεηα φκσο 

επηινγήο άιινπ ηφπνπ), ηε Μειβνχξλε ην Austwheat [cl.33 (a)] θαη ην Πεξζ ην Western Australian [cl.19(b)] 

(κφλν γηα ηηο δηαθνξέο πνπ γελλψληαη ζηελ απζηξαιηαλή επηθξάηεηα, άιισο ην Λνλδίλν) θαη ηε Γιαζθφβε ην 

Nubaltwood (cl.30), φηαλ ν λαπισηήο δηακέλεη ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε θσηία, άιισο ην 

Λνλδίλν. Δπηπιένλ, λαπηηθέο δηαηηεζίεο δηεμάγνπλ ην Ναπηηθφ Γηαηηεηηθφ Δπηκειεηήξην ηνπ Μνλαθφ  (Chambre 
Arbitrale Maritime de Monaco - “CAMM”), ην Ηλζηηηνχην Γηαηηεζίαο Μεηαθνξψλ θαη Ναπηηθήο Γηαηηεζίαο ηεο 

Οιιαλδίαο (Institute of Transport and Maritime Arbitration - “TAMARA”), ε Δπηηξνπή Ναπηηθήο Γηαηηεζίαο 

ηνπ Σφθην (Tokyo Maritime Arbitration Commission - TOMAC) ηνπ Ναπηηιηαθνχ Υξεκαηηζηεξίνπ ηεο 

Ηαπσλίαο (Japan Shipping Exchange, Inc. - JSE) θ.α.   
59 Σα λαπινζχκθσλα απηά αθήλνπλ εμαξρήο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ locus arbitri ζηα κέξε, είηε παξαπέκπνληαο 

ζηνλ ηφπν πνπ απηά ζα επηιέμνπλ, φπσο ηα Blackseawood (cl.47), Essotime 1969 (cl.52), Fertisov (cl.40), 

Grainvoy (cl.39) θ.α. είηε απνθεχγνληαο θάζε αλαθνξά ζε απηφλ φπσο ηα Coastcon (arb.cl.), Scandports 

(arb.cl.), Sun Oil (arb.cl.) [c/p rider] [παξάξηεκα λαπινζπκθψλνπ] θαη ην Exxon master Inland Waterways 

Voyage Charter Agreement (cl.18) (φηαλ πξνηηκάηαη ε δηαηηεζία αληί ηεο πξνζθπγήο ζηα θξαηηθά δηθαζηήξηα 

γηα δηαθνξέο απφ ζαιάζζηα ξχπαλζε).       
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“19. Law and Arbitration  

(a) This Charter Party shall be governed by and construed in accordance with English law and 

any dispute arising out of this Charter Party shall be referred to arbitration in London in 

accordance with the Arbitration Acts 1950 and 1979 or any statutory modification or re-

enactment thereof for the time being in force. Unless the parties agree upon a sole arbitrator, 

one arbitrator shall be appointed by each party and the arbitrators so appointed shall appoint a 

third arbitrator, the decision of the three-man tribunal thus constituted or any two of them, 

shall be final. On the receipt by one party of the nomination in writing of the other party's 

arbitrator, that party shall appoint their arbitrator within fourteen days, failing which the 

decision of the single arbitrator appointed shall be final.  

For disputes where the total amount claimed by either party does not exceed the amount 

stated in Box 25** the arbitration shall be conducted in accordance with the Small Claims 

Procedure of the London Maritime Arbitrators Association.  

 (b) This Charter Party shall be governed by and construed in accordance with Title 9 of the 

United States Code and the Maritime Law of the United States and should any dispute arise 

out of this Charter Party, the matter in dispute shall be referred to three persons at New 

York, one to be appointed by each of the parties hereto, and the third by the two so chosen; 

their decision or that of any two of them shall be final, and for purpose of enforcing any 

award, this agreement may be made a rule of the Court. The proceedings shall be conducted 

in accordance with the rules of the Society of Maritime Arbitrators, Inc.  

For disputes where the total amount claimed by either party does not exceed the amount 

stated in Box 25** the arbitration shall be conducted in accordance with the Shortened 

Arbitration Procedure of the Society of Maritime Arbitrators, Inc. 

(c) Any dispute arising out of this Charter Party shall be referred to arbitration at the place 

indicated in Box 25, subject to the procedures applicable there. The laws of the place 

indicated in Box 25 shall govern this Charter Party.  

(d) If Box 25 in Part 1 is not filled in, sub-clause (a) of this Clause shall apply.  

 

(a), (b) and (c) are alternatives; indicate alternative agreed in Box 25. Where no figure is 

supplied in Box 25 in Part 1, this provision only shall be void but the other provisions of this 

Clause shall have full force and remain in effect.”.  

 

ηελ παξαπάλσ ξήηξα δηαηηεζίαο, ζηελ παξάγξαθν ππφ (a), νξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, 

φηη ην ζπγθεθξηκέλν λαπινζχκθσλν ζα δηέπεηαη απφ ην αγγιηθφ δίθαην θαη φηη νπνηαδήπνηε 
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δηαθσλία πξνθχςεη απφ απηφ, ζα ππάγεηαη ζε δηαηηεζία ζην Λνλδίλν, ζχκθσλα κε ηελ 

αγγιηθή λνκνζεζία
60

. ηε δε παξάγξαθν ππφ (b), φηη ην λαπινζχκθσλν ζα δηέπεη ην 

ακεξηθαληθφ δίθαην θαη νπνηαδήπνηε δηαθσλία ζα ππάγεηαη ζε δηαηηεζία ηξηψλ αηφκσλ ζηε 

Νέα Τφξθε, φπνπ ε δηαδηθαζία ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο Έλσζεο 

Ναπηηιηαθψλ Γηαηηεηψλ
61

, ελψ ζηελ παξάγξαθν ππφ (c) φηη ε δηαηηεζία ζα δηεμαρζεί ζηνλ 

ηφπν πνπ νξίδεηαη ζην πιαίζην 25 ηνπ λαπινζπκθψλνπ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο 

λφκνπο ηνπ, νη νπνίνη ζα δηέπνπλ θαη ην λαπινζχκθσλν.  

ηελ ηειεπηαία κηθξή παξάγξαθν ππφ (d), νξίδεηαη φηη αλ ην πιαίζην 25 ηνπ 

λαπινζπκθψλνπ δε ζπκπιεξσζεί, ηφηε εθαξκφδεηαη ε πξψηε πεξίπησζε (a) ηεο ξήηξαο 

δηαηηεζίαο. Ζ ππνζεκείσζε πνπ ππάξρεη ζην ηέινο ηεο ξήηξαο εμεγεί φηη νη ηξείο πξψηεο 

πεξηπηψζεηο είλαη ελαιιαθηηθέο θαη φηη νη ζπκβαιιφκελνη νθείινπλ λα ζεκεηψζνπλ ηελ 

επηινγή ηνπο ζην θείκελν ηνπ λαπινζπκθψλνπ. Γηαθνξεηηθά, παξακέλνπλ ζε ηζρχ νη 

ππφινηπεο δηαηάμεηο ηεο ξήηξαο.      

Οη πεξηζζφηεξεο δηαηηεηηθέο ξήηξεο, νη νπνίεο ελζσκαηψλνληαη ζηα λαπινζχκθσλα, 

έρνπλ απηήλ ηε κνξθή. Πεξηιακβάλνπλ, δειαδή, πξνβιέςεηο γηα ην δίθαην ηεο δηαηηεζίαο, 

ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηεο θαη ηε ζπγθξφηεζε ηνπ δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, αλαθέξνληαο ηνλ 

αξηζκφ ησλ δηαηηεηψλ γηα θάζε πιεπξά θαη απηνχο πνπ ζα ηνπο επηιέμνπλ θαη, θάπνηεο θνξέο, 

φπσο ζηελ παξαπάλσ ξήηξα, ηα ρξνληθά φξηα κέζα ζηα νπνία πξέπεη λα ζπκβεί απηφ.  

Σν θξίζηκν ζηνηρείν ζε κηα δηαηηεηηθή ξήηξα, ζην νπνίν πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε 

πξνζνρή, είλαη ε ιεθηηθή εθθνξά ηεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαηχπσζε πνπ ζα επηιεγεί απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ζα επεξεάζεη θαζνξηζηηθά ηε ζπλνιηθή ή θαηά πεξίπησζε ππαγσγή 

ζηελ δηαηηεζία ησλ λνκηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηε κεηαμχ ηνπο 

επηρεηξεκαηηθή ζπλεξγαζία. Ζ έγθπξε θαη επαξθήο, αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηεο 

δηαηηεηηθήο ξήηξαο, έθθξαζε ηεο βνχιεζεο ηνπο είλαη εθηθηή κε ηνλ εληνπηζκφ ηεο 

ζπλαιιαθηηθήο ζρέζεο απφ ηελ νπνία ζα πξνθχςνπλ νη δηαθνξέο, ρσξίο λα απαηηείηαη θαη ν 

αθξηβήο ηνπο πξνζδηνξηζκφο. Έηζη, φζν γεληθφηεξα δηαηππψλεηαη κηα δηαηηεηηθή ξήηξα, ηφζν 

επξχηεξν ζα είλαη θαη ην αληηθείκελφ ηεο
62

. Βέβαηα, ε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ ηα κέξε λα 

                                                
60 “This Charter Party shall be governed by and construed in accordance with English law and any dispute 

arising out of this Charter Party shall be referred to arbitration in London in accordance with the Arbitration Acts 

1950 and 1979 or any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force.”  
61 “This Charter Party shall be governed by and construed in accordance with Title 9 of the United States Code 

and the Maritime Law of the United States and should any dispute arise out of this Charter Party, the matter in 

dispute shall be referred to three persons at New York... The proceedings shall be conducted in accordance with 

the rules of the Society of Maritime Arbitrators, Inc.”   
62 «Μηα γεληθή, φκσο, ξήηξα, εθηφο απφ ην εχξνο κε ην νπνίν είλαη θαηαξρήλ εμνπιηζκέλε, είλαη πηζαλφ λα 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ην αλ ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξέο θαιχπηνληαη ή φρη απφ ηε ζπκθσλία ησλ 

κεξψλ. Ζ άξζε ελδερφκελσλ ακθηζβεηήζεσλ γίλεηαη, κε ηελ εξκελεπηηθή παξέκβαζε ηνπ δηαηηεηηθνχ 

δηθαζηεξίνπ, αιιά θαη ησλ θξαηηθψλ δηθαζηεξίσλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε εθαξκνζηέα lex arbitri δελ 
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δηακνξθψζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ξήηξα είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε, εθφζνλ ηα πεξηζζφηεξα 

λαπινζχκθσλα, ηε ζηηγκή ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, πεξηέρνπλ ήδε απφ πξηλ δηαηππσκέλν ηνλ 

φξν ηεο δηαηηεζίαο, ν νπνίνο επηδέρεηαη κηθξέο, κφλνλ, έσο θαη θαζφινπ αιιαγέο.             

Ζ νκνηνκνξθία πνπ παξαηεξείηαη ζηελ δηαηχπσζε ησλ φξσλ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

λαπινζπκθψλσλ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ επηζπκία εμαζθάιηζεο ηεο βεβαηφηεηαο ησλ 

ζπλαιιαζζνκέλσλ γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ αθξηβέζηεξε νξηνζέηεζε ηνπ δπλεηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ησλ δηαηηεηηθψλ ξεηξψλ. Υξεζηκνπνηνχληαη ηππνπνηεκέλεο εθθξάζεηο, νη 

νπνίεο επαλαιακβάλνληαη ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ θαη έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε 

ηηο λνκνινγηαθέο ηάζεηο ησλ δηθαζηεξίσλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ηνπο σο κέζνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηαηηεζίαο. Δπηπιένλ, δηαθξίλνληαη ζε φξνπο 

πεξηγξαθηθνχο ηεο δηαθνξάο ησλ κεξψλ θαη ζε φξνπο πνπ ζπλδένπλ ηε δηαθνξά κε ηελ θχξηα 

ζχκβαζε. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη φξνη “all disputes” («θάζε δηέλεμε»)
63

, “dispute 

or difference” («δηέλεμε ή δηαθνξά»)
64

 θαη “claim”
65

 («απαίηεζε»), ελψ ζηε δεχηεξε νη φξνη 

“...arising out of...” («...πνπ αλαθχπηεη απφ...»)
66

,  “...under...” («...ππφ...»)
67

 θαη “...from...” 

(«...απφ...»)
68

, νη νπνίνη θαη ζπλδπάδνληαη κε ηνπο πξψηνπο, σο εμήο: “...any dispute between 

Owner and Charterer...” («...θάζε δηέλεμε κεηαμχ εθλαπισηή θαη λαπισηή...»)
69

, “...any 

dispute or difference arising out of (or under) this Charter...” [«...θάζε δηέλεμε πνπ αλαθχπηεη 

απφ (ή ππφ) απηφ ην λαπινζχκθσλν]
70

, “...any claim under this Charter Party...” («...θάζε 

απαίηεζε ππφ απηφ ην λαπινζχκθσλν...»)
71

, “...any dispute arising out of this 

                                                                                                                                                   
αλαγλσξίδεη ζηνπο δηαηηεηέο ηελ εμνπζία λα απνθαίλνληαη γηα ηελ αξκνδηφηεηά ηνπο ή επηθπιάζζεη ηελ ηειηθή 

θξίζε ζηα θξαηηθά δηθαζηήξηα.», Σζαβδαξίδεο, ζει. 200-201.   
63 Ζ θξάζε “all disputes”, πνπ εκθαλίδεηαη ζηα λαπινζχκθσλα σο “any dispute between Owner and Charterer”,  
απνηειεί ην επξχηεξν δπλαηφ ζρήκα πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ην αληηθείκελν 

ηεο δηαηηεζίαο ζε ζπγθεθξηκέλν ηκήκα κφλν ηεο ζπλαιιαθηηθήο ζρέζεο ησλ κεξψλ απφ θαλέλαλ πξνζδηνξηζκφ. 

Έηζη, ππφ ηνλ φξν απηφ, θάζε δήηεκα ζρεηηθφ κε ηα δηθαηψκαηα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κπνξεί 

λα ηεζεί ζε θξίζε απφ ηνπο δηαηηεηέο, πάληα, φκσο, ζηα πιαίζηα ηεο πξνυθηζηάκελεο έλλνκεο ζρέζεο ηνπο, πνπ 

ππήξμε ε αηηία (λνκηθή ελλνία) ηεο ζπκθσλίαο (ξήηξαο) δηαηηεζίαο, εθφζνλ in abstracto δηαηηεηηθή ξήηξα δε 

λνείηαη.     
64 Καη νη ηχπνη “...any dispute or difference...”, “...any and all disputes or differences...” είλαη εμίζνπ 

δεκνθηιείο.   
65 “...any claim under this Charter Party...”.  
66 Ζ θξάζε “...any dispute arising out of this Charter/Contract...” ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ, είλαη επξχηαηε 

θαη θαιχπηεη φιεο ηηο πηζαλέο αλάκεζα ζηα κέξε δηαθνξέο, κε εμαίξεζε φζεο αθνξνχλ ζηελ χπαξμε ή ηελ 
αλππαξμία ηεο θχξηαο ζχκβαζεο.  
67 Πνιχ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν ηχπνο “...any dispute (arising) under this Charter/Contract...”. 
68 Αληί ηνπ “under” ρξεζηκνπνηείηαη ην “from”. Απηφο ν ηχπνο ζπλαληάηαη, ζρεδφλ θαη‟απνθιεηζηηθφηεηα, ζηα 

ηαπσληθά λαπινζχκθσλα [Beizai (cl.23), Nanyozai (cl.24), Nipponvoy (cl.24), Nipponcoal (cl.28), Nipponore 

(cl.27) θαη Cementvoy (cl.41 - φηαλ ε δηαηηεζία δηεμάγεηαη ζην Σφθην)].   
69 ηα λαπινζχκθσλα Asbatime (cl.17), Bulk Ore (cl.42), Coastvoy (cl.34), Genjapscrap (cl.41), Genvoy (cl.27), 

NYPE Time Charter (cl.17), Imol 78 (cl.25), Meridore 1965 (cl.26) θαη Steel C/P (cl.34).    
70 Έηζη ζηα λαπινζχκθσλα Asba II (cl.29), Asbatankvoy (cl.24), Bimchemtime (cl.43), Exxonvoy 90 (cl.35), 

Mobiltime (cl.27c), Texacovoy (cl.28) (“arising out of”) θαη ζηo Americanized Welsh Coal Charter (cl.5) 

(“arising under”).   
71 Υξεζηκνπνηείηαη ζην λαπινζχκθσλν Polcoalvoy (cl.33a), αδηάθξηηα καδί κε ηε θξάζε “any dispute under”.  
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Charter/Contract...” («...θάζε δηέλεμε πνπ αλαθχπηεη απφ απηφ ην λαπινζχκθσλν/απηήλ ηε 

ζχκβαζε...»)
72

, “...any dispute (arising) under this Charter/Contract...” [«...φπνηα δηέλεμε 

(αλαθχπηεη) ππφ απηφ ην λαπινζχκθσλν/απηήλ ηε ζχκβαζε...»]
73

 θ.ιπ.   

Δθηφο απφ ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο, ζηνπο νπνίνπο δείρνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο πνιιά 

λαπινζχκθσλα, έρνπλ δηακνξθσζεί θαη άιινη, πην ηδηαίηεξνη, ιεθηηθνί ζπλδπαζκνί, πνπ 

πξνζπαζνχλ λα πεξηγξάςνπλ ιεπηνκεξέζηεξα θαη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ην αληηθείκελν ηεο 

δηαηηεζίαο. Γηα παξάδεηγκα, ζην λαπινζχκθσλν «Coastsalt» ρξεζηκνπνηείηαη ε εμήο θξάζε: 

“disputes between the parties whether during or after the cessation or expire or determination 

of the Charter Party and whether in relation to the interpretation of these presents or to any act 

which ought to be done by the parties in dispute or either of them or in relation to any other 

matter whatsoever touching the Charterparty”
74

. Δπίζεο, ζην «Exxon Master Inland 

Waterways Voyage Charter Agreement», ε ζρεηηθή κε ηηο δηαθνξέο απφ ζαιάζζηα ξχπαλζε 

ξήηξα δηαηηεζίαο πξνβιέπεη γηα “any dispute between Owner and Charterer as to the 

reasonableness of the measures undertaken and/or the expenditure incurred by Charterer 

hereunder” (cl.18). Έηζη, απνθιείνληαη δηελέμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε 

ηεο ξχπαλζεο θαη ζηηο ζπλέπεηεο απφ απηήλ ζην πιαίζην ησλ ζρέζεσλ πινηνθηήηε θαη 

λαπισηή
75

. Παξφκνηα πεξηνξηζηηθή ξήηξα δηαηηεζίαο απαληάηαη θαη ζηo λαπινζχκθσλo 

«Vegoilvoy» (“...disputes from making, performing or terminating of Charterparty...”
76

- 

cl.31). Σέινο, ζε νξηζκέλα λαπινζχκθσλα εηζάγεηαη ν φξνο «any dispute arising under the 

provisions applying to the Loading/Discharging Port in this Charter»
77

, πνπ πεξηνξίδεη ηηο 

δηαηηήζηκεο δηαθνξέο ζηηο ζρεηηθέο κε φξνπο ηνπ λαπινζπκθψλνπ εθαξκνδφκελνπο κφλν 

ζηνπο ιηκέλεο θφξησζεο θαη εθθφξησζεο
78

.         

  

 

                                                
72 πλαληάηαη ζηα λαπινζχκθσλα Baltimore Form-C 1963 (cl.36-New York), Baltimore Form-C 1976 (cl.9), 

Barecon 89 (cl.26), Bimchemvoy (cl.39), Biscoilvoy (cl.34), Boxtime (cl.20), Gasvoy (29) θ.α.  
73 Ζ έθθξαζε απαληάηαη ζηα λαπινζχκθσλα Ausbar (cl.41), Austwheat 1990 (cl.33), Baltime (cl.23), 

Blackseawood (cl.47), Bulk Form (cl.21), Ferticon (cl.17), Fertilizer Charter Party (cl.31), Fertisov (cl.40), Fosfo 
(cl.28), Intercoa 80 (cl.O), Multiform (cl. 30), Shellvoy 4 (cl.39b), Sovietwood (cl.24), Sugar Charter Party 

(cl.30) θ.α.  
74 «δηελέμεηο κεηαμχ ησλ κεξψλ, είηε θαηά ηε δηάξθεηα, είηε κεηά απφ ηελ παχζε ή ιχζε ή εθπιήξσζε ηνπ 

λαπινζπκθψλνπ θαη είηε ζε ζρέζε κε ηελ εξκελεία ησλ παξφλησλ ή κε φπνηα ελέξγεηα ε νπνία ζα έπξεπε λα 

γίλεη απφ ηα κέξε ζε δηέλεμε ή νπνηνδήπνηε απφ απηά ζε ζρέζε κε νπηνδήπνηε άιιν δήηεκα πνπ άπηεηαη ηνπ 

λαπινζπκθψλνπ» (cl.27).  
75 Σζαβδαξίδεο, ζει. 218.  
76 «...δηελέμεηο απφ ηε ζχλαςε, εθηέιεζε ή ιήμε ηνπ λαπινζπκθψλνπ...».  
77 «θάζε δηέλεμε πνπ αλαθχπηεη ππφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ φξνπ Ληκέλαο Φφξησζεο/Δθθφξησζεο ζε απηφ ην 

λαπινζχκθσλν».  
78 Έηζη ζηα λαπινζχκθσλα Coastcon (cl.30), Germancon-North (cl.22a,b) θαη Sovcoal (cl.23).  
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3. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ 

 

3.1 ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

Μέρξη πξφηηλνο, δελ ππήξραλ εηδηθέο ξπζκίζεηο ζην ειιεληθφ δίθαην γηα ηε λαπηηθή 

δηαηηεζία. Οη λαπηηιηαθέο δηαθνξέο πνπ θαηέιεγαλ ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα, ιφγσ 

πξνυπάξρνπζαο ζπκθσλίαο ησλ κεξψλ γηα ππαγσγή ησλ δηαθνξψλ ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαηηεζίαο, δηθάδνληαλ κε βάζε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο γηα 

ηελ εηδηθή δηαδηθαζία ηεο δαηηεζίαο, δειαδή ηα άξζξα 867 έσο 903 Κ.Πνι.Γ.    

ηα άξζξα απηά ηνπ Δβδφκνπ Βηβιίνπ ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο θαζηεξψλεηαη 

ν ζεζκφο ηεο δηαηηεζίαο γεληθά, σο δηαδηθαζία («ad hoc arbitration»), θαη νξίδνληαη φιεο νη 

παξάκεηξνη θαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο. Ρπζκίδνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαζ‟ 

χιε θαη θαηά ηφπν αξκνδηφηεηα, ηελ εγθπξφηεηα ηεο ζπκθσλίαο δηαηηεζίαο, ηνλ δηνξηζκφ 

ηνπ/ησλ δηαηηεηψλ θαη ηνπ επηδηαηηεηή, ηελ επζχλε θαη ηηο ακνηβέο ηνπο, ηελ παχζε ηζρχνο 

ηεο ζπκθσλίαο, ηηο πξνζεζκίεο δηεμαγσγήο ηεο δηαηηεζίαο, ηε δηαδηθαζία θαη άιια ζπλαθή 

δηθνλνκηθά ζέκαηα (αξρή ηζφηεηαο, παξάζηαζε δηθεγφξνπ, εξεκνδηθία, απφδεημε θ.ά.). 

Αθφκε, ξπζκίδνληαη ε έθδνζε ηεο απφθαζεο, ην δεδηθαζκέλν, ε αθχξσζε θαη αλαγλψξηζε 

αλππαξμίαο ηεο δηαηηεηηθήο απφθαζεο, νη κφληκεο δηαηηεζίεο. Σέινο, απνθιείεηαη ε ιήςε 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ απφ ηνπο δηαηηεηέο, πξνβιέπεηαη ε εθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ 

νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ θαη ε αδπλακία απνθιεηζκνχ δηαηάμεσλ δεκνζίαο ηάμεο θαη 

απαξηζκνχληαη, ζην άξζξν 903 Κ.Πνι.Γ., νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ γηα ηελ 

αλαγλψξηζε δεδηθαζκέλνπ απφ αιινδαπή δηαηηεηηθή απφθαζε. 

Μηα απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο πεξί δηαηηεζίαο ζηελ νπνία 

πξέπεη λα γίλεη κλεία, είλαη απηή ηνπ άξζξνπ 902 Κ.Πνι.Γ., πνπ ζεζπίδεη ηηο «κφληκεο», νη 

νπνίεο θαινχληαη θαη «ζεζκηθέο», δηαηηεζίεο
79

. Δθεί πξνβιέπεηαη φηη ηα Δπηκειεηήξηα, ηα 

Υξεκαηηζηήξηα, νη Γηθεγνξηθνί χιινγνη θαη άιιεο επαγγεικαηηθέο ελψζεηο πνπ απνηεινχλ 

Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, κπνξνχλ λα νξγαλψλνπλ κφληκεο δηαηηεζίεο θαη λα 

θαζνξίδεηαη κε λνκνζεηηθφ δηάηαγκα ην είδνο ησλ δηαθνξψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππαρζνχλ 

ζε θάζε κηα απφ απηέο. ηα πιαίζηα, ινηπφλ, ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο ηνπ Κψδηθα 

Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγήζεη θαηά θαηξνχο ηέηνηεο δηαηηεζίεο, απφ 

δηάθνξα Δπηκειεηήξηα θαη πιιφγνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ 

                                                
79 Πξφθεηηαη γηα ηελ αληίζηνηρε ειιεληθή εθδνρή ηεο «institutional arbitration» ησλ δηαθφξσλ ζεζκηθψλ 

νξγάλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ (βι. παξάγ. 2.2, ζει. 21 θαη Δηζαγσγή, ζει. 2).   
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Δπηκειεηήξην, ην Γηθεγνξηθφ χιινγν Πεηξαηά, ην Ναπηηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο 

(εηδηθά γηα λαπηηιηαθέο δηαθνξέο) θ.α.   

Οη δηαηάμεηο φκσο ηεο δηαηηεζίαο, φπσο απηή ζεζπίζηεθε απφ ηνλ Κψδηθα Πνιηηηθήο 

Γηθνλνκίαο, είραλ δχν βαζηθά κεηνλεθηήκαηα. Σν πξψην ήηαλ ε γεληθφηεηα ηνπο, ε νπνία, 

κέζα ζην πεξηνξηζκέλν απφ πξαθηηθή άπνςε πεδίν ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, δελ 

επέηξεπε ιεπηνκεξέζηεξε ξχζκηζε γηα νξηζκέλεο ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο δηαηηεζίαο, φπσο ηε 

λαπηηθή. Σν δεχηεξν θαη ζεκαληηθφηεξν κεηνλέθηεκα, εηδηθά γηα ηε λαπηηιία, πνπ απνηειεί 

κηα θαηεμνρήλ παγθνζκηνπνηεκέλε θαη δηεζλνπνηεκέλε εκπνξηθννηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, 

ήηαλ ε άγλνηα ησλ αιινδαπψλ ζπλαιιαζζνκέλσλ γηα ηνλ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο,  

αιιά θαη γηα νιφθιεξν ην ζχζηεκα πνπ ηνλ πεξηβάιιεη, κε ηηο πνιπάξηζκεο θαη ηηο 

πνιχπινθεο δηαηάμεηο ηνπ. Γηαηί, αθφκε θαη νη κφληκεο δηαηηεζίεο, νη νπνίεο θαηά θαλφλα 

πξνζθέξνπλ γξήγνξε θαη νηθνλνκηθή δηαηηεζία, εμππεξεηνχλ κφλν ηηο δηαθνξέο κεηαμχ 

εκεδαπψλ, ιφγσ αθξηβψο ηνπ ζεζκηθνχ ηνπο ραξαθηήξα, ελψ είλαη αθαηάιιειεο γηα ηε ιχζε 

δηεζλψλ δηαθνξψλ, εθφζνλ ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη άξξεθηα ζπλδεκέλε κε ην 

ειιεληθφ δηθαητθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ν αιινδαπφο ζπλαιιαζζφκελνο ζπλήζσο αγλνεί θαη, 

νπσζδήπνηε, δελ εκπηζηεχεηαη. Δπηβαιιφηαλ ινηπφλ κηα αιιαγή ζην θαζεζηψο ηεο 

δηαηηεζίαο, πνπ ζα ηελ έθαλε πην πξνζηηή θαη πην εχθνια εθαξκφζηκε. Σελ αιιαγή απηή 

επέθεξε ν Νφκνο 2735/1999, ν νπνίνο εηζήγαγε ζηελ Διιάδα δηεζλέο νκνηφκνξθν δίθαην, 

επηθπξψλνληαο ηνλ «Πξφηππν Νφκν γηα ηε Γηεζλή Δκπνξηθή Γηαηηεζία» ηεο Δπηηξνπήο 

Γηεζλνχο Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ ηνπ Ο.Ζ.Δ. («UNCITRAL»), γηα ηνλ νπνίν έρεη γίλεη ιφγνο 

παξαπάλσ
80

.   

Ο λφκνο 2735/1999
81

 νπζηαζηηθά κεηαθέξεη ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηνλ Πξφηππν 

Νφκν ηεο UNCITRAL, πξνο δηεπθφιπλζε ηεο δηεμαγσγήο εκπνξηθψλ δηαηηεζηψλ ζηελ 

Διιάδα, ζρεδφλ απηνχζην, ρσξίο λα πξνζζέηεη ή λα αθαηξεί απφ ην θείκελφ ηνπ θάηη 

ζεκαληηθφ. Απηφ θαζίζηαηαη πξνθαλέο θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ άξζξσλ πνπ ηα δχν θείκελα 

απαξηζκνχλ, ηα νπνία ζπκπίπηνπλ  ζην ζχλνιφ ηνπο, εμαηξνπκέλνπ ηνπ ηειεπηαίνπ άξζξνπ 37 

ηνπ λφκνπ 2735/1999, πνπ, νχησο ή άιισο, νξίδεη ην ρξνληθφ ζεκείν έλαξμεο ηζρχνο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ θαη ήηαλ απαξαίηεην λα πξνζηεζεί. πλεπψο, ν λφκνο 2735/1999 

ξπζκίδεη ιεπηνκεξψο φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηηεζία θαη ηελ πινπνίεζή ηεο, 

φπσο θαη ν Πξφηππνο Νφκνο ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ελψ απνηειεί ελδνηηθφ 

δίθαην, κπνξεί δειαδή λα ηζρχζεη, κε θάπνηεο επηθπιάμεηο, δηαθνξεηηθή ζπκθσλία ησλ 

κεξψλ.    

                                                
80 Βι. αλση. ππφ παξάγ. 2.2, ζει. 21-23.     
81 Βι. Παξάξηεκα Ε, ζει. 118-135.  
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Σν πξψην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ 2735/1999 θαη ηελ θαζ΄χιε αξκνδηφηεηα (ν «δηεζλήο» ραξαθηήξαο ηεο 

δηαηηεζίαο είλαη ζηνηρείν «εθ ησλ σλ νπθ άλεπ» ψζηε απηή λα εκπίπηεη ζην ζπγθεθξηκέλν 

λφκν), θάπνηνπο νξηζκνχο θαη εξκελεπηηθνχο θαλφλεο, ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ θεηκέλσλ ζηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ηε δηαηχπσζε αληηξξήζεσλ θαζψο θαη ηελ έθηαζε δηθαζηηθήο 

παξέκβαζεο θαη ηελ αξκνδηφηεηα δηθαζηηθήο επνπηείαο ηεο δηαηηεζίαο. ην δεχηεξν 

θεθάιαην νξίδνληαη ηα ζρεηηθά κε ηε ζπκθσλία δηαηηεζίαο, ηελ εγθπξφηεηα, ηνλ ηχπν ηεο θαη 

ηελ άζθεζε ηαθηηθήο αγσγήο ελψ ζην ηξίην θεθάιαην παξαηίζεληαη νη ξπζκίζεηο γηα ηε 

ζχλζεζε ηνπ δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, φπσο ν αξηζκφο ησλ δηαηηεηψλ, ν δηνξηζκφο ηνπο, νη 

ιφγνη θαη ε δηαδηθαζία εμαίξεζήο ηνπο θ.ιπ.  

ην επφκελν θεθάιαην (IV), ν λφκνο γηα ηε δηεζλή εκπνξηθή δηαηηεζία πεξηιακβάλεη 

δχν άξζξα (ηα ππ‟αξηζ. 16 θαη 17) πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ δηθαηνδνζία ηνπ δηαηηεηηθνχ 

δηθαζηεξίνπ, πξνβιέπνληαο ηελ εμνπζία ηνπ ηδίνπ λα απνθαίλεηαη γηα ηελ δηθαηνδνζία ηνπ 

αιιά θαη λα δηαηάδεη ηε ιήςε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, δπλαηφηεηα ε νπνία, ππφ ην θαζεζηψο 

ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, δελ πθίζηαην.  

ηε ζπλέρεηα, ην θεθάιαην πέληε (V), πνπ είλαη θαη ην εθηελέζηεξν, θαζνξίδεη ηε 

δηεμαγσγή ηεο δηαηηεζίαο. Γίλνληαη νη δηαδηθαζηηθνί θαλφλεο, νη νπνίνη δπλαηφλ λα 

θαηαξηίδνληαη ειεχζεξα θαη απφ ην κέξε (άξζξν 19), νξίδνληαη ε έλαξμε ηεο δηαηηεζίαο, ν 

ηφπνο θαη ε γιψζζα δηεμαγσγήο ηεο θαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο απφ ην δηθαζηήξην ηεο 

γξαπηήο ή αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αληίζεηεο ζπκθσλίαο ησλ κεξψλ. 

Πεξηιακβάλνληαη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ  ηελ εξεκνδηθία ησλ δηαδίθσλ, ηνλ δηνξηζκφ 

πξαγκαηνγλψκνλα, ην εθαξκνζηέν νπζηαζηηθφ δίθαην, ην ζπκβηβαζκφ, ηνλ ηξφπν ιήςεο 

απνθάζεσλ απφ πεξηζζφηεξνπο δηαηηεηέο θαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 

(κνξθή, πεξηερφκελν, δηφξζσζε, εξκελεία) θαη ηελ πεξάησζε θαη ηηο δαπάλεο ηεο φιεο 

δηαδηθαζίαο.  

ηα δχν ηειεπηαία θεθάιαηα (VI θαη VII), ν λφκνο 2735/1999 αζρνιείηαη κε ηελ 

αθχξσζε ησλ δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ (άξζξν 34) θαη ηελ αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε ησλ 

αιινδαπψλ δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ (άξζξα 35 θαη 36). Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη 

δελ πθίζηαηαη, απφ ην λφκν, δπλαηφηεηα πξνζβνιήο ησλ δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ κε έλδηθα 

κέζα (έθεζε, αλαθνπή εξεκνδηθίαο, αλαίξεζε, αλαςειάθεζε). κσο, κπνξεί λα αζθεζεί, 

ππφ ζπγθεθξηκέλεο κφλν πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο, αγσγή αθχξσζεο ηεο 

απφθαζεο, ε νπνία βέβαηα δελ αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζή ηεο (άξζξα 34 θαη 35§3). Οη δχν 

απηέο βαζηθέο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο ήδε πξνυπάξρνπζεο θαη ζε ηζρχ  

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 895§1, 898(α) θαη 899§2(α) ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο δίλνπλ 
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ζην ειιεληθφ λνκνζεηηθφ ζχζηεκα κεγάιν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ 

λνκνζεζηψλ άιισλ θξαηψλ, ην νπνίν έγθεηηαη ζηελ πεξηβνιή ηεο δηαηηεηηθήο απφθαζεο κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο άκεζεο ηειεζηδηθίαο θαη εθηειεζηφηεηαο θαη, θαη‟ επέθηαζε, ζηελ 

ηαρχηεξε απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο. Γίλεηαη, βεβαίσο, απφ ην λφκν, ε δπλαηφηεηα άζθεζεο 

αίηεζεο αλαίξεζεο θαηά ηεο αγσγήο αθχξσζεο ηεο δηαηηεηηθήο απφθαζεο ελψπηνλ ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ. Αιιά ε αίηεζε απηή εθδηθάδεηαη ππνρξεσηηθά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 898(γ)  

ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ηελ άζθεζή ηεο, κε ζπλέπεηα λα 

κελ πεξηνξίδεη ηελ ηαρχηεξε πεξάησζε ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο. Δπηπιένλ, νη δηάδηθνη 

κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ θαηά ηεο δηαηηεηηθήο απφθαζεο ελψπηνλ άιισλ δηαηηεηψλ, απηφ, 

φκσο, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ζηελ πξνυπάξρνπζα ηεο απφθαζεο ζπκθσλία δηαηηεζίαο 

(άξζξν 895§2 Κ.Πνι.Γ).         

Ζ δηαηηεηηθή απφθαζε παξάγεη απφ ηελ έθδνζή ηεο δεδηθαζκέλν
82

 (θαη΄ άξζξν 896 

Κ.Πνι.Γ.), εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη, απφ ηε ζπκθσλία δηαηηεζίαο πνπ έρεη γίλεη, πξνζθπγή ή 

εθφζνλ πεξάζεη άπξαθηε ε ζρεηηθή πξνζεζκία, θαη είλαη άκεζα εθηειεζηή (άξζξν 35§2 Ν. 

2735/1999). Οκνίσο, αλαγλσξίζηκεο θαη εθηειεζηέο ζηελ Διιάδα είλαη θαη νη αιινδαπέο 

δηαηηεηηθέο απνθάζεηο, ζχκθσλα κε ην ππ‟αξηζκ. 4220/1961 λνκνζεηηθφ δηάηαγκα, πνπ 

επηθχξσζε ηελ αληίζηνηρε Γηεζλή χκβαζε ηεο Νέαο Τφξθεο ηνπ 1958 (άξζξν 36 Ν. 

2735/1999), ε νπνία έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν
83

.     

  

 

 

Γηάγξακκα 3-1 : Από ηνλ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο ζην Νόκν γηα ηε Γηεζλή Δκπνξηθή Γηαηηεζία 

                                                
82 «Γεδηθαζκέλν» ζεκαίλεη φηη δε κπνξεί λα γίλεη δίθε αλάκεζα ζηνπο ίδηνπο δηαδίθνπο γηα ην δηθαίσκα πνπ 

θξίζεθε ήδε, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ην ίδην αληηθείκελν θαη ηελ ίδηα ηζηνξηθή θαη λνκηθή αηηία (άξζξν 324 

Κ.Πνι.Γ.).  
83 Βι. αλση. ππφ παξάγ. 2.2, ζει. 24.    

Διιεληθή Ναπηηθή Γηαηηεζία – ηάδηα 

Δμέιημεο Ννκηθνχ Πιαηζίνπ 

 

 α) Άξζξα 867 – 903 Κ.Πνι.Γ. 

β) Πξφηππνο Νφκνο UNCITRAL  

γ) Νφκνο 2735/1999 γηα ηε Γηεζλή Δκπνξηθή 

Γηαηηεζία  
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3.2 Ζ «ΈΝΩΖ ΓΗΑ ΣΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ ΣΟΝ ΠΔΗΡΑΗΑ» 

(“PIRAEUS ASSOCIATION FOR MARITIME ARBITRATION”) 

 

3.2.1 Ίδξπζε θαη ηόρνη  

Λακβάλνληαο θαλείο ππφςε ηα φζα παξαηέζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ζα 

κπνξνχζε λα πεη φηη ε λαπηηθή δηαηηεζία ζηελ Διιάδα ζήκεξα, ζπγθξηλφκελε κε άιιεο 

ρψξεο, βξίζθεηαη ζε κάιινλ λεπηαθή ειηθία. Μφιηο ην 2002, ε Διιεληθή Έλσζε 

Ναπηηιηαθψλ Γηθεγφξσλ
84

 μεθίλεζε κηα πξνζπάζεηα ζεκειίσζεο δηεζλνχο θέληξνπ λαπηηθήο 

δηαηηεζίαο ζηνλ Πεηξαηά. Σν θιεηδί γηα ηελ επφδσζε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ ζα ήηαλ αζθαιψο 

ε ζχληαμε ελφο πιαηζίνπ θαλφλσλ πνπ ζα επέηξεπε ηελ δηεμαγσγή λαπηηθψλ δηαηηεζηψλ κε 

βάζε ηα πην ζχγρξνλα δηεζλή πξφηππα. Απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο, πνπ 

αληαπνθξηλφηαλ ηφηε ζην αίηεκα ελδηαθεξνκέλσλ λαπηηιηαθψλ θαη εθνπιηζηηθψλ θχθισλ,  

ππήξμε, κεηά ηε καθξά επεμεξγαζία ηνπο απφ δηθαζηηθνχο, αθαδεκατθνχο θαη 

επηρεηξεκαηηθνχο θχθινπο, ε εθπφλεζε ησλ «Καλφλσλ Ναπηηθήο Γηαηηεζίαο 2005» θαη, 

θαηφπηλ, ε ζχζηαζε ηεο «Έλσζεο γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία ζηνλ Πεηξαηά» .  

 Ζ Έλσζε γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία ζηνλ Πεηξαηά είλαη, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο
85

, έλα «...κε θεξδνζθνπηθφ σκαηείν πνπ ηδξχζεθε ην 2005 γηα ηελ επίιπζε 

λαπηηιηαθψλ δηαθνξψλ κέζσ λαπηηθήο δηαηηεζίαο ζηνλ Πεηξαηά, ζην πιαίζην ηεο 

απμαλφκελεο αλαγλψξηζήο ηνπ σο λαπηηιηαθνχ θέληξνπ, σο ειθπζηηθήο ελαιιαθηηθήο ιχζεο 

ζε ζχγθξηζε κε άιιεο δηαηηεζίεο». Aπνηειεί, ινηπφλ, ε Έλσζε έλα κε θεξδνζθνπηθφ, 

επηζηεκνληθφ ζσκαηείν πνπ έρεη ζθνπφ λα θαηαζηήζεη ηνλ Πεηξαηά δηεζλέο θέληξν λαπηηθήο 

δηαηηεζίαο θαη λα πξνζειθχζεη ηνπο πηζαλνχο αληηδίθνπο ηεο λαπηηιίαο απφ φιν ηνλ θφζκν, 

πξνζθέξνληαο νηθνλνκηθά ειθπζηηθέο θαη πνηνηηθά αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο δηαηηεζίαο, ζε 

ζρέζε κε άιια λαπηηιηαθά θέληξα. Πξφζεζε ηεο πξνζπάζεηαο απηήο, ηδησηηθήο θαζαξά 

πξσηνβνπιίαο, είλαη ε αλάπηπμε ηεο λαπηηθήο δηαηηεζίαο σο ζεζκνχ ζηελ Διιάδα, θαη 

εηδηθφηεξα ζηνλ Πεηξαηά, θαη ε δηακφξθσζε κηαο αμηφπηζηεο, δηεζλψο αλαγλσξίζηκεο, 

αληαγσληζηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη θφζηνπο δηαδηθαζίαο 

επίιπζεο λαπηηιηαθψλ δηαθνξψλ κέζσ κηαο νκάδαο πξνζψπσλ, ειιήλσλ θαη αιινδαπψλ, 

ηθαλψλ λα επηηχρνπλ ζηνπο δχζθνινπο ξφινπο ησλ δηαηηεηψλ ή επηδηαηηεηψλ κηαο δηαηηεηηθήο 

λαπηηιηαθήο δηαθνξάο.   

                                                
84 Ζ Διιεληθή Έλσζε Ναπηηιηαθψλ Γηθεγφξσλ  (www.maritimelawyers.gr) ηδξχζεθε ην 1995 θαη έλαο απφ ηνπο 

πξσηαξρηθνχο ηεο ζηφρνπο ήηαλ ε πξνψζεζε ηεο λαπηηθήο δηαηηεζίαο ζηνλ Πεηξαηά.  
85 www.mararbpiraeus.eu/index.php/base/el 

http://www.maritimelawyers.gr/
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Ζ νκάδα απηή ηδξχζεθε απφ πξψελ αλψηαηνπο δηθαζηηθνχο, ηξαπεδίηεο, λαπηηιηαθνχο 

δηθεγφξνπο, παλεπηζηεκηαθνχο θαη άιιεο πξνζσπηθφηεηεο πνπ έρνπλ ρξφληα αζρνιεζεί 

πνιχπιεπξα κε ηε λαπηηιία. Σα κέιε ηεο δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθά, αξσγά θαη επίηηκα. 

Σαθηηθά κέιε κπνξνχλ λα είλαη κφλν θπζηθά πξφζσπα, θαηάιιεια λα αλαιάβνπλ έξγα 

δηαηηεηή ή επηδηαηηεηή ζε λαπηηθέο δηαηηεζίεο ιφγσ ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο πξνζφλησλ, 

ησλ γλψζεσλ ή ηεο εκπεηξίαο ηνπο. Υαίξνπλ εθηίκεζεο θαη εκπηζηνζχλεο απφ ην λαπηηιηαθφ 

θφζκν γηα ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ ακεξνιεςία ηνπο, αζρνινχληαη κε ηε δηεμαγσγή 

δηαηηεζηψλ θαη γεληθά ζπγθεληξψλνπλ φια ηα απαξαίηεηα πξνζφληα γηα λα επηιεγνχλ απφ 

ηνπο ζπλαιιαζζνκέλνπο σο δηαηηεηέο. Σα ηαθηηθά κέιε - θαη κφλν απηά - απνηεινχλ ηνλ 

θαηάινγν ησλ δηαηηεηψλ
86

. 

Αξσγά είλαη ηα κέιε πνπ ζεσξνχλ ζεκαληηθνχο ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζσκαηείνπ θαη ηα 

νθέιε πνπ ε ειιεληθή λαπηηιία έρεη λα απνθνκίζεη απφ ηελ εθπιήξσζή ηνπο θαη επηζπκνχλ 

λα ζπλδξάκνπλ εζηθά ή πιηθά ην ζσκαηείν
87

. Σα επίηηκα κέιε είλαη απηά πνπ έρνπλ 

πξνζθέξεη ή δχλαληαη λα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ζηε λαπηηιία θαη θπξίσο ζηελ 

ειιεληθή λαπηηιία, ηα νπνία φκσο δελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ή εθινγήο
88

. ε αληίζεζε κε ηα 

ηαθηηθά κέιε, αξσγά θαη επίηηκα κέιε δπλαηφλ λα απνηεινχλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα.  

Ζ λαπηηθή δηαηηεζία, ηελ νπνία ηα παξαπάλσ κέιε ηεο Έλσζεο ππεξεηνχλ είλαη, θαηά 

λνκηθή αθξηβνινγία, «νηνλεί» ζεζκηθή. Αθνξά δειαδή δηαηηεηηθφ ζρήκα, ην νπνίν ιεηηνπξγεί 

κε θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ ζε κφληκε βάζε θαη παξεκβαίλεη ζε εληνλφηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε 

ηα ακηγψο ad hoc ζρήκαηα, αιιά δελ έρεη ηε δηεπξπκέλε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ησλ ζεζκηθψλ 

(ή κφληκσλ) δηαηηεηηθψλ ζρεκάησλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ηεο 

δηαηηεζίαο κε ηε ζπλερή επνπηεία θαη ηε δπλαηφηεηα επεκβάζεσλ γηα ηελ ππνβνήζεζή ηεο 

(φπσο, π.ρ., ζπκβαίλεη κε ην «Γηεζλέο Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην» ησλ Παξηζίσλ - «ICC»). 

Τηνζεηείηαη, έηζη, ην ίδην κνληέιν πνπ δνθηκάζηεθε επηηπρψο ηφζν απφ ηελ Έλσζε 

Ναπηηιηαθψλ Γηαηηεηψλ Λνλδίλνπ (“London Maritime Arbitrators Association”) φζν θαη απφ 

απηήλ ηεο Νέαο Τφξθεο (“Society of Maritime Arbitrators”).  

                                                
86 Άξζξν 3(α) ηνπ απφ 19/12/2006 ηξνπνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο «Έλσζεο γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία ζηνλ 

Πεηξαηά». 
87 Άξζξν 3(β), φ.π.  
88 Άξζξν 3(γ), φ.π.   
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3.2.2 «Καλόλεο Ναπηηθήο Γηαηηεζίαο»  

Ζ ππφ ηελ αηγίδα ηεο Έλσζεο λαπηηθή δηαηηεζία δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηνπο «Καλφλεο 

Ναπηηθήο Γηαηηεζίαο» πνπ ε ίδηα έρεη ζπληάμεη, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ λφκνπ 2735/1999 γηα 

ηε δηεζλή εκπνξηθή δηαηηεζία, ηνλ νπνίν ζέζπηζε ην ειιεληθφ θξάηνο, θαη φρη βάζεη ησλ πεξί 

δηαηηεζίαο δηαηάμεσλ ηνπ  Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο (ΚΠνιΓ)
89

. Ζ δηαθνξά γηα ηνπο 

μέλνπο, ζε ζρέζε κε ηνλ άγλσζην γηα απηνχο Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, είλαη κεγάιε. Ο 

λφκνο 2735/1999 εηζάγεη ζηελ Διιάδα δηεζλέο νκνηφκνξθν δίθαην, ηνλ Πξφηππν Νφκν ηεο 

UNICTRAL γηα ηε δηεζλή εκπνξηθή δηαηηεζία, έλα λνκηθφ πιαίζην γλσζηφ δηεζλψο θαη 

πηνζεηεκέλν ήδε απφ 50 ρψξεο σο εζσηεξηθφ δίθαην δηαηηεζίαο
90

. Έηζη, νη αιινδαπνί 

ζπλαιιαζζφκελνη δελ πξφθεηηαη λα έξζνπλ αληηκέησπνη κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ελφο άγλσζηνπ 

γηα απηνχο εζληθνχ δηθαίνπ αιιά κε έλα δηεζλέο λνκνζεηηθφ πιαίζην, πνπ, γηα απηνχο, 

απνηειεί έλα νηθείν θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ, εθφζνλ ε δηαηηεζία ησλ Καλφλσλ, ελψ εδξεχεη 

ζηνλ Πεηξαηά, δελ είλαη «ειιεληθή» κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ.  

Οη Καλφλεο, νη νπνίνη ηξνπνπνηήζεθαλ ην 2007, είλαη εχθνια θαη δηεζλψο πξνζβάζηκνη 

απφ φινπο ηνπο δηαδίθνπο, ελψ ζε απηνχο αλαθέξνληαη νη δηαηηεηηθέο ξήηξεο πνπ πεξηέρνληαη 

ζηηο λαπηηιηαθέο ζπκβάζεηο, ηδίσο ζηα λαπινζχκθσλα, ζηηο αγνξαπσιεζίεο πινίσλ θαζψο 

θαη ζε άιιεο ζπκθσλίεο. Πεξηέρνπλ έλα ιεπηνκεξέο θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ ξπζκίδεη 

ζπλνιηθά ηε δηεμαγσγή κηαο λαπηηθήο δηαηηεζίαο θαη ε απιή παξαπνκπή ζε απηνχο είλαη 

αξθεηή γηα λα ην ζέζεη ζε ιεηηνπξγία, κε δεζκεπηηθφ ηξφπν γηα ηα κέξε. Τπάξρεη κάιηζηα ε 

δπλαηφηεηα, κε βάζε ηνπο Καλφλεο, λα δηεμαρζνχλ θαη δηαηηεζίεο γεληθά εκπνξηθψλ 

δηαθνξψλ
91

.  

Ζ δηαδηθαζία έρεη ξπζκηζηεί ιεπηνκεξψο, κε θαζνξηζκφ πξνζεζκηψλ ζε φια ηα ζηάδηα 

ηεο δηαηηεηηθήο «δίθεο», νη νπνίεο, φρη κφλν δελ πεξηνξίδνπλ ηελ επειημία πνπ ραξαθηεξίδεη 

ηελ δηαδηθαζία ηεο δηαηηεζίαο αιιά δηαζθαιίδνπλ επηπιένλ φηη απηή ζα έρεη νινθιεξσζεί ζε 

έλα πξνβιέςηκν ρξνληθφ πιαίζην, πξάγκα πνιχ ζεκαληηθφ, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ δελ 

εμαζθαιίδεηαη ε ζπκθσλία ησλ κεξψλ ή παξνπζηάδνληαη παξειθπζηηθέο πξαθηηθέο. 

Πξνθεηκέλνπ, βέβαηα, λα ιεθζνχλ ππφςε νη ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηεο θάζε δηαηηεζίαο, είλαη 

δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ή ε ζπκπιήξσζε ησλ Καλφλσλ απφ ηα ίδηα ηα κέξε ή απφ ην 

δηαηηεηηθφ δηαθαζηήξην
92

. Σν ρξνληθφ πάλησο δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη λα δηαξθέζεη κηα 

δηαηηεζία πνπ θπιά νκαιά δελ μεπεξλά ηνπο έμη (6) κε ελλέα (9) κήλεο. Δληνχηνηο, αθφκα θη 

                                                
89 Βι. αλση. ππφ παξάγ. 3.1, ζει. 32-35.  
90 .π., παξάγ. 2.2, ζει. 21-23.      
91 Καλόλεο Ναπηηθήο Γηαηηεζίαο 2007 ηεο «Έλσζεο γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία ζηνλ Πεηξαηά», άξζξν 1§1 (βι. 

Παξάξηεκα Ζ, ζει. 136).  
92 .π., άξζξν 1§4 (βι. Παξάξηεκα Ζ, φ.π.).  
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αλ ζπκβνχλ φια ηα απξφβιεπηα πεξηζηαηηθά ηα νπνία έρνπλ ιεθζεί ππφςε απφ ην λνκνζέηε, 

ε έθδνζε ηεο δηαηηεηηθήο απφθαζεο δελ αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ηνπο δψδεθα (12) κε 

δεθαπέληε (15) κήλεο ζπλνιηθά, δηαζηήκαηα πνπ γηα άιιεο δηαηηεζίεο είλαη ζπλήζε ή θαη 

ππεξβνιηθά ζχληνκα γηα λα ππάξμνπλ.   

Οη Καλφλεο θαζνξίδνπλ έλα εηδηθφ θαζεζηψο, ρσξίο αθξνακαηηθή δηαδηθαζία, θαη 

νξηζκφ κφλνλ ελφο δηαηηεηή, γηα ηηο δηαθνξέο κε αληηθείκελν έσο 50.000 επξψ. Σα κέξε 

κπνξνχλ, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ, λα επεθηείλνπλ ην θαζεζηψο απηφ θαη ζε δηαηηεζίεο κε 

πςειφηεξν αληηθείκελν δίθεο
93

. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ε έθδνζε ηεο απφθαζεο πξέπεη λα 

αλακέλεηαη εληφο 4 ή 5 κελψλ.   

Πέξα ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, ν θαλφλαο είλαη ν νξηζκφο ηξηψλ δηαηηεηψλ, ελφο απφ 

ην θάζε κέξνο θαη ηνπ πξνέδξνπ απφ ηνπο δχν πξψηνπο δηαηηεηέο, άιισο απφ ηνλ πξφεδξν 

ηεο Έλσζεο. Ο Καηάινγνο Γηαηηεηψλ πνπ δηαζέηεη ε Έλσζε
94

 είλαη αλνηθηφο θαη φρη 

θιεηζηφο, πνπ ζεκαίλεη φηη ηα κέξε ή νη αξρηθνί δηαηηεηέο κπνξνχλ λα νξίζνπλ φπνηνλ 

δηαηηεηή ή πξφεδξν επηζπκνχλ, αθφκα θη αλ απηφο είλαη εθηφο θαηαιφγνπ. Μνλάρα ν 

πξφεδξνο ηεο Έλσζεο, φηαλ θαιείηαη λα θαιχςεη θελφ ιφγσ αδπλακίαο νξηζκνχ δηαηηεηή απφ 

ηα κέξε ή πξνέδξνπ απφ ηνπο αξρηθνχο δηαηηεηέο, πξέπεη λα επηιέμεη δηαηηεηή απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν θαηάινγν
95

. Δπηπξνζζέησο, ηα κέξε κπνξνχλ ειεχζεξα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

αιινδαπνχο δηαηηεηέο, δηθεγφξνπο ή φπνηνπο άιινπο ζπκβνχινπο επηζπκνχλ.    

Οη ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαηηεζίαο επηβάιινπλ ηελ ζεζκνζέηεζε απφ 

ηνπο Καλφλεο εηδηθψλ ξπζκίζεσλ, φπσο ε ιήςε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ε δηεμαγσγή 

πνιπκεξψλ δηαηηεζηψλ, εξγαιεία ηδηαηηέξσο ρξήζηκα ζε λαπηηιηαθέο δηαθνξέο. Ζ ιήςε 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, πνπ πξνβιέπεηαη πιένλ θαη απφ ηνλ Πξφηππν Νφκν ηεο UNICTRAL, 

επηηξέπεηαη ζηνπο δηαηηεηέο ξεηψο θαη απφ ηνπο Καλφλεο
96

. Μάιηζηα, ε άξλεζε ελφο κέξνπο 

λα ζπκκνξθσζεί κε δηαηηεηηθή απφθαζε πνπ δηαηάζζεη αζθαιηζηηθά κέηξα κπνξεί λα ιεθζεί 

αξλεηηθά ππφςε θαη ζηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο ησλ δηαηηεηψλ. ηηο πνιπκεξείο 

δηαηηεζίεο ξπζκίδεηαη ηφζν ε πεξίπησζε ηεο απιήο ζπλέλσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, ε νπνία 

δηεπθνιχλεη ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία θαη δελ αζθεί επίδξαζε ζηελ απηνηέιεηα ησλ 

επηκέξνπο δηαηηεζηψλ, φζν θαη απηή ηεο πιήξνπο ζπλέλσζεο δηαηηεζηψλ, πνπ νδεγεί ζηε 

ζπλεθδίθαζε θαη ηελ έθδνζε θνηλήο νξηζηηθήο δηαηηεηηθήο απφθαζεο
97

.  

                                                
93 Καλόλεο Ναπηηθήο Γηαηηεζίαο 2007 ηεο «Έλσζεο γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία ζηνλ Πεηξαηά», άξζξα 3(α) θαη 

13§1,3. 
94 Βι. Παξάξηεκα Θ, «Καηάινγνο Γηαηηεηψλ Δ.Ν.Γ.», ζει. 150.   
95 Καλόλεο Ναπηηθήο Γηαηηεζίαο 2007, άξζξν 6§1-5.  
96 .π., άξζξν 10.  
97 .π., άξζξν 11.  
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Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη θαη εθηφο ηεο έδξαο ηεο δηαηηεζίαο, ζε 

νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ θφζκνπ ή λα πξαγκαηνπνηεί αθξνακαηηθή δηαδηθαζία θαη κέζσ 

ηειεζπλδηάζθεςεο
98

. ια ηα δηαδηθαζηηθά έγγξαθα πνπ θαηαζέηνπλ νη δηάδηθνη ζην 

δηθαζηήξην κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη θαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail)
99

. 

Λακβάλεηαη επίζεο πξφλνηα γηα δηνξηζκφ αληηθιήησλ (λνκίκσλ εθπξνζψπσλ) γηα φια ηα 

αληίδηθα κέξε εληφο ηεο Αηηηθήο, ψζηε λα απνθεχγνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαζπζηεξήζεηο 

ζπλδεφκελεο κε θνηλνπνηήζεηο ζην εμσηεξηθφ, πνπ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ζα ήηαλ εληειψο 

απαξαίηεηεο
100

. Ωο γιψζζα δηεμαγσγήο ηεο δηαηηεζίαο νξίδεηαη ε ειιεληθή, εθφζνλ 

ζπκθσλνχλ φια ηα κέξε, ζε πεξίπησζε δε δηαθσλίαο ηνπο, ε δηαηηεηηθή δίθε ζα δηεμάγεηαη 

ζηα αγγιηθά
101

. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα παξαγγέιιεη ηε δηελέξγεηα πξαγκαηνγλσκνζχλεο, 

αλ ην θξίλεη αλαγθαίν
102

.  

ζνλ αθνξά ζην εθαξκνζηέν νπζηαζηηθφ δίθαην, εθφζνλ απηφ δελ έρεη επηιεγεί απφ ηα 

κέξε, ηζρχεη σο βάζε ε αξρή ηεο ειεπζεξίαο ησλ ζπκβάζεσλ (άξζξν 361 Α.Κ.).  Σν 

δηαηηεηηθφ δειαδή δηθαζηήξην, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο 

εκπνξηθέο ζπλήζεηεο πνπ αξκφδνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή, εθαξκφδεη θαηά 

πεξίπησζε ην δίθαην πνπ θξίλεη φηη άπηεηαη ηεο ππφ θξίζε ππφζεζεο δηαηηεζίαο, ρσξίο λα έρεη 

ππνρξέσζε εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ ηδησηηθνχ δηεζλνχο δηθαίνπ
103

.  

Απφ ηνπο Καλφλεο πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκβηβαζκνχ ησλ κεξψλ, πξηλ ηελ 

έθδνζε ηεο απφθαζεο. Αλ ζπκβεί θάηη ηέηνην, ηφηε ην δηθαζηήξην, θαηφπηλ ζρεηηθνχ 

αηηήκαηνο ηνπο, εθδίδεη απφθαζε πνπ πεξηέρεη ηνλ ζπκθσλεζέληα ζπκβηβαζκφ, ελψ νη 

δηαηηεηέο δηθαηνχληαη ακνηβή αλάινγε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζέθεξαλ
104

.  

ιεο νη δηαηηεηηθέο απνθάζεηο ηεο Έλσζεο είλαη αηηηνινγεκέλεο
105

. Ζ αηηηνιφγεζε, 

φκσο, δελ είλαη ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο δηαηηεηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ 

θάηη ηέηνην έρεη ζπκθσλεζεί απφ ηα κέξε. ηελ πεξίπησζε απηή, δπλαηφλ λα ππάξρεη 

ζπλνδεπηηθφ ηεο απφθαζεο έγγξαθν κε ζπλνπηηθή αηηηνιφγεζε, πνπ φκσο δε ζα απνηειεί 

ηκήκα ηεο
106

. Ζ δεκνζίεπζή ηνπο ζηνλ εηδηθφ ηχπν (λνκηθά πεξηνδηθά, επηζεσξήζεηο θ.α.) ή 

ζε άιια κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη‟αξρήλ απαγνξεχεηαη, θαζψο είλαη εκπηζηεπηηθέο
107

, 

                                                
98 Καλόλεο Ναπηηθήο Γηαηηεζίαο 2007 ηεο «Έλσζεο γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία ζηνλ Πεηξαηά», άξζξν 19§2. 
99 .π., άξζξν 19§3.  
100 .π., άξζξν 6§1(γ),(δ).  
101 .π., άξζξν 3(γ).  
102 .π., άξζξν 16.  
103 «Καλφλεο Ναπηηθήο Γηαηηεζίαο 2007», άξζξν 20.  
104 .π., άξζξν 27.  
105 .π., άξζξν 24§1. 
106 .π., άξζξν 24§2. 
107 .π., άξζξν 29§1. 
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θαη‟εμαίξεζε ησλ εησζφησλ ζηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο. Σν αληίζεην κπνξεί λα ζπκβεί 

θαηφπηλ θξίζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ πεξί αλάγθεο δεκνζίεπζεο κηαο πνιχ ζεκαληηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ ηα κέξε θαη δηαθπιαρζεί ε αλσλπκία απηψλ, ησλ ζπλεγφξσλ ηνπο 

αιιά θαη ησλ δηαηηεηψλ
108

.    

Οη δηαηηεηηθέο απνθάζεηο είλαη εθηειεζηέο ζηελ Διιάδα, φπσο νξίδεη θαη ην άξζξν 

904§2 (β) ΚΠνιΓ, αιιά θαη δηεζλψο, γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεηαη θαη απφ ηε Γηεζλή χκβαζε 

ηεο Νέαο Τφξθεο ηνπ 1958 γηα ηελ Αλαγλψξηζε θαη Δθηέιεζε Αιινδαπψλ Γηαηηεηηθψλ 

Απνθάζεσλ (αξζ. 906  ΚΠνιΓ), ε νπνία ηζρχεη ήδε ζε 137 θξάηε.  

Σέινο, ηα κέξε βαξχλνληαη κε ηηο δαπάλεο ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηηο ακνηβέο 

ησλ δηαηηεηψλ, ην θαζέλα γηα ηνλ δηαηηεηή πνπ επέιεμε θαη εμ εκηζείαο γηα ηηο θνηλέο δαπάλεο 

θαη ηελ ακνηβή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο δηαηηεζίαο ή ηνπ κνλαδηθνχ δηαηηεηή
109

. Δπζχλε γηα ηηο 

ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο δηελεξγνχκελεο δηαηηεζίεο έρνπλ ε Έλσζε, ν Πξφεδξνο θαη ηα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο, νη δηαηηεηέο θαη ν γξακκαηέαο ηνπ δηαηηεηηθνχ 

δηθαζηεξίνπ, ε νπνία πεξηνξίδεηαη ζην δφιν θαη ηε βαξηά ακέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο
110

. πνπ ππάξρεη «θελφ» ζηνπο Καλφλεο, ηζρχεη, σο γεληθφηεξνο, ν λφκνο 

2735/1999 γηα ηελ Δκπνξηθή Γηαηηεζία
111

, ελψ ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην έρεη ηελ απφιπηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα λα ελεξγεί κε βάζε ην πλεχκα ησλ Καλφλσλ, φηαλ έλα δήηεκα δε 

ξπζκίδεηαη νχηε απφ ην λ. 2735/1999 - ηνλ επηιεγφκελν «Νφκν Γηαηηεζίαο» - αιιά νχηε θαη 

απφ ηνπο Καλφλεο, φπσο νξίδεη θαη ην αθξνηειεχηην ππ‟αξηζκ. 37§3 άξζξν ησλ «Καλφλσλ 

Ναπηηθήο Γηαηηεζίαο 2007» ηεο «Έλσζεο γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία» κε έδξα ηνλ Πεηξαηά. 

Σα θπξηφηεξα, ινηπφλ, ραξαθηεξηζηηθά ησλ Καλφλσλ, πνπ ζπκβαδίδνπλ κε ηα πην 

ζχγρξνλα δηεζλή πξφηππα ηεο «ad hoc» (ηπραίαο) δηαηηεζίαο, είλαη φηη νη δηάδηθνη κπνξνχλ 

ειεχζεξα λα νξίδνπλ ηνλ δηαηηεηή ή ηνπο δηαηηεηέο ηνπο, εκεδαπνχο ή αιινδαπνχο, λα 

εθπξνζσπνχληαη απφ δηθεγφξνπο ηεο επηινγήο ηνπο, εκεδαπνχο ή αιινδαπνχο επίζεο, λα 

επηιέγνπλ ηε γιψζζα δηεμαγσγήο ηεο δηαηηεζίαο θαζψο θαη ην εθαξκνζηέν νπζηαζηηθφ δίθαην 

πνπ ζα δηέπεη ηελ δηαθνξά ηνπο. Μπνξνχλ αθφκε λα επηιέμνπλ θαη δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ 

Πεηξαηά ηφπν γηα λα ιάβεη ρψξα ε δηαδηθαζία ηεο δηαηηεζίαο.   

Σα ζηνηρεία, φκσο, πνπ, ζχκθσλα κε φζα αλαιχζεθαλ παξαπάλσ, θαζηζηνχλ ηε 

δηαηηεζία ησλ Καλφλσλ ηδηαίηεξα ειθπζηηθή είλαη ε ηαρχηεηα δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο θαη 

ην αληαγσληζηηθφ θφζηνο. Οη πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη εμαζθαιίδνπλ ζρεηηθά ζχληνκε 

πεξάησζε ηεο δηαηηεζίαο, απνθιείνληαο αδηθαηνιφγεηεο παξειθχζεηο θαη ην πνζφ πνπ ζα 

                                                
108 Καλόλεο Ναπηηθήο Γηαηηεζίαο 2007 ηεο «Έλσζεο γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία ζηνλ Πεηξαηά», άξζξν 29§2.  
109 .π,, άξζξν 32§1. 
110 .π., άξζξν 35. 
111 .π., άξζξν 37§1.  



 42 

θιεζνχλ λα δαπαλήζνπλ φζνη απνηαλζνχλ ζηε δηαηηεζία ηεο Έλσζεο, ην νπνίν ζα γλσξίδνπλ 

εθ ησλ πξνηέξσλ,  είλαη ζεκαληηθά θαηψηεξν απφ ην αληίζηνηρν πνπ ζα δαπαλνχζαλ αλ 

επέιεγαλ έλα απφ ηα γλσζηά θέληξα δηαηηεζίαο φπσο ην Λνλδίλν, ε Νέα Τφξθε θ.α
112

.   

ηεξηδφκελε, ζπλεπψο, ε Έλσζε ζηνπο Καλφλεο, αιιά θαη ζην γεληθφηεξν λνκηθφ 

πιαίζην πνπ έρεη πιένλ ζεζκνζεηεζεί ζηελ Διιάδα, κπνξεί λα επειπηζηεί φηη ε πξαγκάησζε 

ηνπ αξρηθνχ ηεο ζθνπνχ, ε αλάπηπμε ηεο λαπηηθήο δηαηηεζίαο σο ζεζκνχ ζηελ Διιάδα, ζα 

νδεγήζεη, κέζσ ηεο εμνηθνλφκεζεο ζεκαληηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ επίιπζε λαπηηιηαθψλ 

δηαθνξψλ ζε πινηνθηήηεο, λαπισηέο, ηδηνθηήηεο θνξηίσλ θαη αζθαιηζηέο, ζηελ αλάδεημε 

θαη‟αξρήλ ηνπ Πεηξαηά, ζε δηεζλέο θέληξν λαπηηιίαο θαη δηαηηεζίαο, θαζψο ζα απνηειέζεη 

αμηφπηζηε θαη αληαγσληζηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ηνπο, ζε 

ζρέζε κε άιια, κεγάια θέληξα λαπηηθήο δηαηηεζίαο
113

.   

Σα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ηνλ ειιεληθφ εθνπιηζκφ θαη ηε λαπηηιία απφ ηελ 

απηνλφεηε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο αιιά θαη γηα ην δηθεγνξηθφ θφζκν ηεο 

Διιάδνο, απφ ηε κεγάιε αχμεζε ηεο δηθεγνξηθήο χιεο πνπ ζα ζεκεησζεί, αλ ν Πεηξαηάο 

θαηαζηεί θέληξν δηεζλψλ λαπηηθψλ δηαηηεζηψλ, είλαη αλακθίβνια. Σν ζεκαληηθφηεξν φισλ, 

εληνχηνηο, ζπλίζηαηαη ζην γεληθφηεξν φθεινο πνπ ζα πξνθχςεη γηα ηε ρψξα απφ ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ λνκηθνχ ηεο πνιηηηζκνχ θαη ηελ αχμεζε ηνπ θχξνπο ηεο δηεζλψο, ζε έλαλ 

ηνκέα ζηνλ νπνίν ήδε θαηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζθήπηξα, πέξαλ, θπζηθά, ηεο αλακθηζβήηεηεο 

σθέιεηαο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο.      

 

 

Δηθόλα 3-1 : Σν ζήκα ηεο «Έλσζεο γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία» κε έδξα ηνλ Πεηξαηά. 

                                                
112 Βι. Πίλαθα Ακνηβψλ Έλσζεο Ναπηηθήο Γηαηηεζίαο Πεηξαηά, Παξάξηεκα Ξ, ζει. 170.  
113 πσο ην Λνλδίλν, ε Νέα Τφξθε, ε ηγθαπνχξε θ.ά. 
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3.3 ΓΗΑΣΗ Ζ ΝΑΤΣΗΚΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ ΑΡΓΖΔ ΝΑ ... «ΓΔΔΗ» ΣΟΝ 

ΠΔΗΡΑΗΑ ;  

 

3.3.1 Ιζηνξηθή «αλαγθαηόηεηα»  

Ζ επίζεκε «πξψηε» εθδήισζε ηεο «Έλσζεο γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία» ζηνλ Πεηξαηά, 

φπνπ παξνπζηάζηεθαλ νη ζηφρνη θαη νη επηδηψμεηο ηεο απφ κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηεο 

ζπκβνπιίνπ, έιαβε ρψξα ηελ 16
ε
 Ματνπ 2006, ζηε Ναπηηιηαθή Λέζρε Πεηξαηά. Ζ 

«πξεκηέξα» φκσο ηεο Έλσζεο θαη, θαη‟επέθηαζε, ε εγθαζίδξπζε ελφο θέληξνπ λαπηηθήο 

δηαηηεζίαο ζηελ Διιάδα ππήξμε, θαηά θνηλή νκνινγία, θαζπζηεξεκέλε. Σν ζρεηηθφ 

ζπκπέξαζκα εμάγεη θαλείο, αλ ιάβεη ππφςε ηνπ φηη ν ειιελφθηεηνο εκπνξηθφο ζηφινο 

θξαηάεη, εδψ θαη πνιιά ρξφληα, ηα ζθήπηξα ηεο παγθφζκηαο εκπνξηθήο λαπηηιίαο, αθήλνληαο 

πίζσ αθφκε θαη ηνπο Δγγιέδνπο, νη νπνίνη, εληνχηνηο, βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ησλ ρσξψλ 

πνπ απνξξνθνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ππνζέζεσλ λαπηηθήο δηαηηεζίαο ζηνλ θφζκν. 

Δπηπιένλ, ελψ φιεο ζρεδφλ νη ζπκπιεξσκαηηθέο θαη βνεζεηηθέο ηεο λαπηηιίαο ππεξεζίεο, 

φπσο νη ηξάπεδεο, νη αζθάιεηεο, νη λνκηθνί ζχκβνπινη, νη κεζίηεο θαη νη ηερληθνί 

εκπεηξνγλψκνλεο έρνπλ, εδψ θαη ρξφληα, αλαπηπρζεί ζηελ Διιάδα θαη έρνπλ θεξδίζεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ Διιήλσλ πινηνθηεηψλ, ε ειιεληθή λαπηηθή δηαηηεζία αληηκεησπίδεηαη 

αθφκε κε δπζπηζηία απφ ηνπο Έιιελεο, πφζν κάιινλ απφ ηνπο μέλνπο ζπλαιιαζζνκέλνπο 

ηεο λαπηηιίαο. Απφδεημε απηνχ φηη ζπάληα κέρξη ζήκεξα δηεμήρζεζαλ δηεζλείο λαπηηθέο 

δηαηηεζίεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Σίζεηαη, ινηπφλ, εχινγν ην εξψηεκα γηα πνηφ ιφγν δελ 

αλαπηχρζεθε λσξίηεξα ε λαπηηθή δηαηηεζία σο ζεζκφο ζηελ Διιάδα, εηδηθφηεξα δε ζηνλ 

Πεηξαηά.  

Γηα λα δνζεί απάληεζε, επηβάιιεηαη λα εμεηαζηνχλ αξθεηέο παξάκεηξνη. Καη‟αξρήλ, ηα 

ηζηνξηθά δεδνκέλα. Ζ Διιάδα είρε, απφ ηα αξραία αθφκε ρξφληα, πνιχ αλεπηπγκέλε λαπηηθή 

εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή ζπλερίζηεθε θαη ηελ επνρή ηνπ Βπδαληίνπ, 

λέθξσζε φκσο, θαη‟αξρήλ, κε ηελ πηψζε ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο θαη ηελ ηνπξθηθή 

θαηνρή θαη κε απηήλ λέθξσζε θαη ε εμέιημε γηα ηελ απφθηεζε ελφο ηδηαίηεξνπ εκπνξηθνχ 

δηθαίνπ, κηα εμέιημε πνπ είρε αξρίζεη λα ζπληειείηαη ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηνπ βπδαληηλνχ 

θξάηνπο
114

. Παξφια απηά, απφ ην 17
ν
 αηψλα ην ειιεληθφ εκπφξην θαη εηδηθφηεξα ε λαπηηιία 

άξρηζε πάιη λα αλαπηχζζεηαη, γηα λα ζπλερηζηεί θαη λα θηάζεη ζε κεγάιε άλζεζε ην 18
ν
 θαη 

ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Σν εκπφξην απηφ, κάιηζηα, δελ πεξηνξηδφηαλ ζηα φξηα ηεο 

                                                
114 K. Γ. Πακπνχθεο, Δηζεγήζεηο Δκπνξηθνύ Γηθαίνπ3, Θεζ/λίθε 1990, ζει. 77.  
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νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, αιιά επεθηεηλφηαλ θαη ζε ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο θαη δπηηθήο 

Δπξψπεο, ηδίσο ζηηο ρψξεο γχξσ απφ ηε δπηηθή Μεζφγεην
115

.  

Έηζη, άξρηζαλ λα εηζδχνπλ θαη πάιη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν νη δηακνξθσκέλνη ζηε Γχζε 

απφ ηελ επνρή ηνπ κεζαίσλα ζεζκνί ηνπ εκπνξίνπ. Σα δχν, φκσο, δίθαηα πνπ ίζρπαλ ηφηε 

ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, ην νζσκαληθφ
116

 θαη ην βπδαληηλνξσκατθφ
117

, ήηαλ αθαηάιιεια λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνπο λένπο απηνχο ζεζκνχο. Έηζη, νη έιιελεο έκπνξνη νξγάλσζαλ δηάθνξεο 

ζπληερλίεο (φπσο ήηαλ νη λαπηηθέο ζπληξνθηέο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ) - βάζεη ησλ 

πξνλνκίσλ πνπ ν νπιηάλνο ηνπο είρε παξαρσξήζεη, σο αληάιιαγκα γηα ηηο πνιιαπιέο 

σθέιεηεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ζηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία, αιιά θαη ηεο απηνλνκίαο 

πνπ είρε παξαρσξεζεί ζε πνιιά λεζηά κε αλεπηπγκέλε λαπηηιία λα ζέηνπλ ην δηθφ ηνπο 

δίθαην - θαη πηνζέηεζαλ ην λέν εκπνξηθφ δίθαην ηεο Γχζεο παξάιιεια κε ηα ηνπηθά έζηκα
118

. 

Ζ δηαηηεηηθή επίιπζε, ινηπφλ, ησλ δηαθνξψλ ησλ εκπφξσλ πξνβιεπφηαλ ζηα θαηαζηαηηθά 

πνιιψλ ηέηνησλ ζπληερληψλ
119

, πνπ εθάξκνδαλ λέν εκπνξηθφ δίθαην ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο.  

Δπηπιένλ, θαη‟ επηηαγή ηεο νζσκαληθήο δηνίθεζεο, επεηξάπεθε ζηνπο Έιιελεο λα ιχλνπλ κε 

δηαηηεζία θαη άιιεο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, φπσο γακηθέο, θιεξνλνκηθέο θ.ά
120

.  

Ζ δηαηηεζία, επνκέλσο, σο ζεζκφο πνπ γελλήζεθε θαηά ηελ αξραηφηεηα
121

 ζηελ Διιάδα 

θαη αλαπηχρζεθε θαηά ηε Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία
122

, ζπλέρηζε λα ππάξρεη σο δηαδηθαζία  

επίιπζεο δηαθνξψλ ησλ Διιήλσλ ππεθφσλ ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο. Δληνχηνηο, ε θαηνπηλή 

ηεο εμέιημε - θαη εηδηθά ε εμέιημε ηεο λαπηηθήο δηαηηεζίαο - θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

Απειεπζεξσηηθνχ Αγψλα αιιά θαη ηνπ λενζχζηαηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο δελ είρε πνξεία 

αλάινγε κε απηήλ ηνπ ζεζκνχ ζηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο
123

 θαη ζηελ Αγγιία
124

, 

                                                
115 Πακπνχθεο, ζει. 77. Τπάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα Διιήλσλ θαξαβνθχξεδσλ, θπξίσο απφ ηε λεζησηηθή 

Διιάδα (Άλδξν, Υίν, Μχθνλν, Όδξα, πέηζεο, Κεθαιινληά θ.ι.π.)  πνπ δηαηήξεζαλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο θαηά 

ηελ ηνπξθνθξαηία θαη ησλ νπνίσλ ηα θαξάβηα αξκέληδαλ ζηηο ζάιαζζεο ηνπ θφζκνπ, ππφ μέλεο θπζηθά ζεκαίεο, 

κέρξη ηε ζηηγκή πνπ μέζπαζε ε Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, νπφηε θαη έζεζαλ, νη πεξηζζφηεξνη, ηα θαξάβηα ηνπο ζηε 

δηάζεζε ηνπ Ηεξνχ Αγψλα. Μηα απφ απηνχο ήηαλ θαη ε πεξίθεκε Μαληψ Μαπξνγέλνπο.   
116 πνπ εθαξκνδφηαλ απφ ηνχξθνπο δηθαζηέο, βι. Πακπνχθε, ζει. 78. 
117 Σν εθάξκνδαλ ηα εθθιεζηαζηηθά δηθαζηήξηα, βάζεη πξνλνκίνπ πνπ ν ζνπιηάλνο είρε παξαρσξήζεη ζηελ 

νξζφδνμε εθθιεζία, Πακπνχθεο, ζει. 78.   
118 Μεξηθά λεζηά, φπσο ε Όδξα θαη ε Υίνο, είραλ ηδξχζεη θαη δηθά ηνπο εκπνξνδηθεία. Ζ Υίνο είρε δχν: ην 
«εκπνξηθφ ηξηκπνπλάιε» θαη αξγφηεξα ην «ζαιαζζηλφ ηξηκπνπλάιε», Πακπνχθεο, ζει. 78.   
119 Απφ ηελ άπνςε απηή, πεξίθεκν ππήξμε ην «χζηεκα ησλ ειιελνξσκαίσλ εκπφξσλ» (ή «χζηεκα εκπφξσλ 

γξαηθψλ») ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, πνπ ζπζηάζεθε επίζεκα ην 1795, Πακπνχθεο, ζει. 78.  
120 «…Γηά ηαο άιιαο δηαθνξάο επεηξάπε εηο ηνχηνπο ειεπζέξσο ε δηαηηεζία δη' Διιήλσλ δηαηηεηώλ, 

εθαξκνδφλησλ ηα έζηκά ησλ…», Ηα. Σ. Βηζβίδεο, Η Κνηλνηηθή Γηνίθεζηο ησλ Διιήλσλ θαηά ηελ Σνπξθνθξαηίαλ, 

ζει. 11-12, L'Hellenisme Contemporain: Le cinq-centieme anniversaire de la prise de Constantinople, Athènes 

1953.  
121 Βι. αλση. ππφ παξάγ. 1.1.1, ζει. 5.   
122 .π., παξάγ. 1.1.2, ζει. 6.  
123 .π., παξάγ. 1.1.2, ζει. 6. 
124 .π., παξάγ. 1.1.3, ζει. 7-8. 
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εθφζνλ νχηε εηδηθνί θαλφλεο δηθαίνπ ζεζπίζηεθαλ
125

 νχηε εηδηθέο ελψζεηο ή επίζεκα θξαηηθά 

φξγαλα δηαηηεζίαο δεκηνπξγήζεθαλ
126

 παξά κφλν κέρξη πξφζθαηα
127

. Αληηζέησο, ε δηεζλήο 

λαπηηθή εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ Διιήλσλ ζπλερηδφηαλ. Καηά ζπλέπεηα, έλαο απφ ηνπο 

θπξηφηεξνπο ιφγνπο γηα ηνλ νπνίν ε λαπηηθή δηαηηεζία ζηελ Διιάδα δελ εμειίρζεθε αλάινγα 

κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζεζκνχο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο (εηδηθφηεξα ηεο Αγγιίαο) ήηαλ ε επί 

ηέζζεξηο (ζε πνιιέο πεξηνρέο, φπσο ζηε Μαθεδνλία, επί πέληε ζρεδφλ) αηψλεο πξνζπάζεηα 

ησλ Διιήλσλ γηα επηβίσζε θαη ν αγψλαο ηνπο γηα ηελ απειεπζέξσζε θαη επαλίδξπζε ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο.      

 

3.3.2 Δκπνξηθή «ζπλήζεηα» 

Έλαο ιφγνο, ινηπφλ, πνπ αλάγθαδε, θαη‟αξράο, ηνπο Έιιελεο πινηνθηήηεο λα 

απεπζχλνληαη ζηελ «επξσπατθή» δηαηηεζία, γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ηνπο ήηαλ ε 

θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. ηε ζπλέρεηα φκσο, πξνζηέζεθαλ άιινη δχν ιφγνη, 

νη νπνίνη ηνπο νδήγεζαλ κφλν ζηελ αγγιηθή δηαηηεζία : ε ζπγθεθξηκέλε «πξαθηηθή» ησλ 

ζπλαιιαγψλ ηνπο θαη ην θαιχηεξν επίπεδν εμππεξέηεζεο. Ζ Μεγάιε Βξεηηαλία, θάηνρνο 

επίζεο κηαο κεγάιεο λαπηηθήο παξάδνζεο, είρε απφ λσξίο
128

 «εζηκηθά» λνκνζεηήζεη, βάζεη 

ηεο λνκνινγίαο ησλ δηθαζηεξίσλ (Common Law) ζην ρψξν ηνπ λαπηηθνχ δηθαίνπ, κε ηξφπν 

πνπ λα πξνζειθχεη ηνπο αζρνινχκελνπο κε ηε λαπηηιία, θαη θαηάθεξε ηειηθά λα επηβάιεη 

«εζηκηθά» ηελ θπξηαξρία ηεο ζηηο παγθφζκηεο
129

 λαπηηιηαθέο ζπλαιιαγέο, αθνχ, απφ έλα 

ρξνληθφ ζεκείν θαη κεηά, φια ηα λαπινζχκθσλα πνπ ππνγξάθνληαλ εθάξκνδαλ ην αγγιηθφ 

λαπηηθφ δίθαην θαη ελζσκάησλαλ ηε ξήηξα ηεο αγγιηθήο λαπηηθήο δηαηηεζίαο
130

. Δπηπιένλ, νη 

Έιιελεο πινηνθηήηεο αληηιακβάλνληαλ πιένλ φηη ην επίπεδν ηεο αγγιηθήο δηαηηεζίαο ήηαλ 

                                                
125 Ο γαιιηθφο Δκπνξηθφο Κψδηθαο ηνπ 1807, ηνλ νπνίν πηνζέηεζαλ επίζεκα φιεο νη εζλνζπλειεχζεηο, κε 

ςεθίζκαηά ηνπο, ζαλ ειιεληθφ λνκνζέηεκα, ακέζσο κεηά ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη ηελ ηζρχ ηνπ νπνίνπ 

επαλέιαβε ν Καπνδίζηξηαο, κε ςήθηζκα ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 1828, ζην ειεχζεξν ειιεληθφ θξάηνο, πεξηείρε 

δηαηάμεηο κφλν νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ πεξί εκπφξσλ, εκπνξηθψλ πξάμεσλ θ.ιπ. (αθνχ ίζρπαλ κφλν ηα ηξία πξψηα 

βηβιία ηνπ), φπσο θαη ην δηάηαγκα «πεξί εκπνξηθνχ λφκνπ» ηεο 23εο Ματνπ 1835 (πνπ ήηαλ απιά ε επίζεκε 

κεηάθξαζε ησλ ηξηψλ πξψησλ βηβιίσλ ηνπ γαιιηθνχ Δκπνξηθνχ Κψδηθα πνπ ν Καπνδίζηξηαο είρε αθήζεη λα 

ηζρχνπλ). Βι. Πακπνχθε, ζει. 79-80.     
126 Βέβαηα, ν Καπνδίζηξηαο είρε ηδξχζεη, κε ςήθηζκά ηνπ (βι. πξνεγ. ππνζεκείσζε) έλα εκπνξνδηθείν ζηε χξν 
θαη, αξγφηεξα (1830), πξνέβιεςε ηελ δεκηνπξγία εκπνξνδηθείσλ, ελψ ζηηο 24 Ματνπ 1835 δεκνζηεχηεθε ην 

δηάηαγκα «πεξί ηεο αξκνδηφηεηνο ησλ εκπνξνδηθείσλ» απφ ηελ Αληηβαζηιεία ηνπ ζσλα. Σα εκπνξνδηθεία, 

φκσο, θαηαξγήζεθαλ αξγφηεξα (κε ην λφκν ΑΤΝΕ/1887) γηαηί απέηπραλ ζηελ πξάμε, κε ζπλέπεηα λα 

θαηαξγεζνχλ θαη νη δηαηάμεηο δηθνλνκηθνχ δηθαίνπ πνπ ξχζκηδαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη λα παξακείλνπλ κφλν 

απηέο ηνπ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ (βι. πξνεγ. ππνζεκείσζε). Βι. Πακπνχθε, ζει. 80-83.      
127 Ζ πξψηε ειιεληθή λαπηηθή δηαηηεζία, ε δηαηηεζία ηνπ Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (Ν.Δ.Δ. - βι. ππφ 

παξάγ. 3.5.3.1, ζει. 61-62) είρε αξρηθά ζπζηαζεί κε ην β.δ. ηεο 1/15.12.1948 θαη θαη΄εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 1 

θαη 17 λ.δ. 644/1948. Σζαβδαξίδεο, ζει. 562, ππνζεκ. 146.   
128 Βι. αλση. ππφ παξάγ. 1.1.3, ζει. 7.  
129 Ζ λαπηηιία, άιισζηε, αλέθαζελ ππήξμε «δηεζλνπνηεκέλε» νηθνλνκθή δξαζηεξηφηεηα.  
130 Ζ ίδηα πξαθηηθή αθνινπζείηαη αθφκε θαη ζήκεξα, απφ πνιιέο ειιεληθέο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο.  
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θαηά πνιχ αλψηεξν απφ εθείλν ησλ ππνινίπσλ επξσπατθψλ θξαηψλ, θάηη πνπ νθεηιφηαλ 

εμίζνπ ζηε βξεηηαληθή λαπηηθή παξάδνζε θαη ηελ ελδειερή ελαζρφιεζε ηνπ βξεηηαληθνχ 

δηθαητθνχ ζπζηήκαηνο κε ην αληηθείκελν.  

 Έηζη, ε αξρηθή «πξνηίκεζε» ησλ Διιήλσλ πινηνθηεηψλ ζηελ αγγιηθή λαπηηθή 

δηαηηεζία, ε νπνία  μεθίλεζε σο «αλάγθε», κεηαιιάρζεθε ζε «ζπλήζεηα» θαη θαηέιεμε ζε 

«θαζεζηψο» ζην ρψξν ηεο ειιεληθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο. Φπζηθφ επαθφινπζν απηνχ ήηαλ 

λα κελ θαηαζηεί απαξαίηεηε ε ζεζκνζέηεζε εηδηθήο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο γηα ηε λαπηηθή 

δηαηηεζία ζηα ρξφληα ηεο λεψηεξεο Διιάδνο, φηαλ έκπαηλαλ νη βάζεηο ελφο επλνκνχκελνπ πηα 

θξάηνπο δηθαίνπ
131

, εθφζνλ νχηε ε ίδηα ε «αγνξά» δελ ην απνδεηνχζε.  

Άιινο έλαο ιφγνο, ζπλεπψο, γηα ηνλ νπνίν δελ αλαπηχρζεθε ε λαπηηθή δηαηηεζία ζηελ 

Διιάδα φπσο ζα έπξεπε, ζχκθσλα κε ην «πξψηκν» μεθίλεκά ηεο, θαη απνιχησο 

ζπλπθαζκέλνο κε εθείλνλ πνπ δηαηππψζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν
132

, είλαη ε κεγάιε 

εμέιημε ηεο αληίζηνηρεο αγγιηθήο λαπηηθήο δηαηηεζίαο θαη ε «αλαγθαζηηθή», θαη‟αξράο, 

πξνηίκεζε ησλ Διιήλσλ πινηνθηεηψλ ζε απηήλ. Μηα πξνηίκεζε δηθαηνινγεκέλε θαη απφ ην 

γεγνλφο φηη, κεηά ην B΄ Παγθφζκην Πφιεκν, νη πεξηζζφηεξνη πινηνθηήηεο - ίζσο θαη 500 -

ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη ζην Λνλδίλν, φπνπ είραλ θαη ην θέληξν ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο. Καηά 

ζπλέπεηα, ν Πεηξαηάο δελ εμππεξεηνχζε ηα ζπκθέξνληά ηνπο.   

ήκεξα, ην Λνλδίλν ζπλερίδεη λα ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ λαπηηθψλ 

δηαηηεζηψλ
133

 θαη, θαηά κηα έλλνηα, «εκπνδίδεη» ηελ αλάπηπμε ηεο δηαηηεζίαο ζηελ Διιάδα. 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζπκβαίλεη απηφ είλαη, αζθαιψο, πνιινί. Αλάκεζά ηνπο μερσξίδεη ε 

καθξνρξφληα δηθαηνδνηηθή παξάδνζε, ε νπνία νηθνδνκήζεθε πάλσ ζηε ζηαζεξφηεηα ηνπ 

δηθαίνπ, ζην πςειφ επίπεδν ησλ πξνζθεξφκελσλ ζηελ Αγγιία λνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη, 

θπζηθά, ζηελ εληππσζηαθή δηάδνζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο σο θνηλνχ κέζνπ επηθνηλσλίαο 

ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ.    

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηηο ππνζέζεηο πνπ άπηνληαη ησλ ειιεληθψλ εθνπιηζηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ, νη πξφζζεηνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην Λνλδίλν έρεη ζρεδφλ ηελ 

απνθιεηζηηθφηεηα είλαη, ζχκθσλα κε ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο «Έλσζεο γηα ηε Ναπηηθή 

                                                
131 Γε ρξεηάδεηαη βεβαίσο λα αλαθεξζεί φηη θαη ηφηε ππήξραλ, γηα άιιε κηα θνξά, ζνβαξφηεξα δεηήκαηα πνπ 

είραλ πξνηεξαηφηεηα, φπσο ε νξγάλσζε ηνπ λένπ θξάηνπο θαη ε ζέζπηζε λφκσλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 

πνιηηείαο.   
132 Βι. αλση. παξ. 3.3.1, ζει. 43-45. 
133 Ζ ζπληξηπηηθή αλά ηνλ θφζκν πιεηνςεθία ησλ λαπηηθψλ δηαηηεζηψλ (πεξίπνπ 60% - 70%) δηεμάγεηαη ζην 

Λνλδίλν θαη, κεηαμχ απηψλ, φζεο αθνξνχλ ζε ειιεληθά εθνπιηζηηθά ζπκθέξνληα θαηαιήγνπλ απνθιεηζηηθά 

εθεί, Η Ναπηηθή Γηαηηεζία ζηελ Διιάδα, Νέεο Πξννπηηθέο, Δηζήγεζε Παχινπ Αβξακέα ζηελ εηήζηα ζπλάληεζε 

ηεο WISTA HELLAS (Women‟s International Shipping and Trading Association), 29/11/2006.  
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Γηαηηεζία» ζηνλ Πεηξαηά θ. Παχιν Αβξακέα
134

, ηξείο. Πξψηνο θαη βαζηθφηεξνο είλαη φηη νη 

Άγγινη παξέρνπλ ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ζηελ ειιεληθή λαπηηιία, ηφζν ζην ρξεκαηνδνηηθφ 

ηνκέα, φζν θαη ζηηο λαπιψζεηο, ηηο λαπηαζθαιίζεηο αιιά θαη ζηελ παξνρή λνκηθψλ 

ππεξεζηψλ. Τπνβάιινπλ ζπλεπψο θαη, νπζηαζηηθά, επηβάιινπλ ζηνπο Έιιελεο εθνπιηζηέο λα 

απνδέρνληαη ηνπο αγγιηθνχο ζεζκνχο απνλνκήο δηθαηνζχλεο (δηθαζηήξηα θαη δηαηηεζία) γηα 

θάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ θαηαξηίδνπλ καδί ηνπο ή γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπο θαη θάζε θνξά πνπ ελεξγνχλ σο λνκηθνί ή ηερληθνί ζχκβνπινί ηνπο. Έηζη, 

νδεχνπλ πξνο δηαηηεζία Λνλδίλνπ φιεο νη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπκβάζεηο δαλείνπ, 

λαπηαζθάιηζεο, λαχισζεο, αγνξαπσιεζίαο, ζπκβάζεηο λαππήγεζεο θαη επηζθεπήο πινίσλ, 

αιιά θαη νη δηαθνξέο απφ λαπηηθά αηπρήκαηα, λαπαγηαηξέζεηο θαη θάζε πεξίπησζε απφ ηελ 

νπνία κπνξεί λα πξνθχςεη δηέλεμε φπνπ εκπιέθνληαη ειιεληθά λαπηηιηαθά ζπκθέξνληα.  

Ο δεχηεξνο ιφγνο απνθιεηζηηθφηεηαο ηεο δηαηηεζίαο ηνπ Λνλδίλνπ, θαηά ηνλ θ. 

Αβξακέα, είλαη ε πξνηίκεζε ζε απηήλ ησλ κεγάισλ λαπισηψλ, νη νπνίνη, φληαο ζπρλά ζε 

ζέζε ηζρχνο, ηελ επηβάιινπλ ζηνλ Έιιελα εθνπιηζηή, αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ηνπ 

είλαη αξεζηή. Σέινο, ν ηξίηνο αιιά ζεκαληηθφο ιφγνο είλαη φηη νη Έιιελεο εθνπιηζηέο, αθφκε 

θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ κπνξνχλ λα κελ ελδψζνπλ ζηηο παξαπάλσ πηέζεηο θαη λα επηιέμνπλ 

ηελ δηεμαγσγή ηεο δηαηηεζίαο ζηελ Διιάδα, δηζηάδνπλ λα ην απνθαζίζνπλ, εμαηηίαο ηεο 

παξαδνζηαθήο επηθπιαθηηθφηεηάο ηνπο απέλαληη ζηνπο ειιεληθνχο ζεζκνχο.    

 

3.3.3 «Υσξνηαμηθή» αθαηαιιειόηεηα      

ζνλ αθνξά, δε, ζηελ πφιε ηνπ Πεηξαηά, ε αξγνπνξία ηεο αλάπηπμήο ηνπ σο θέληξνπ 

δηαηηεζίαο δε γελλά κεγάια εξσηεκαηηθά. Οη απαξρέο ηνπ σο ιηκαληνχ, βεβαίσο, βξίζθνληαη 

ζηελ Αξραία Διιάδα, ηφηε πνπ ν Θεκηζηνθιήο πείζεη ην δήκν γηα ηελ νρχξσζε ηνπ επηλείνπ 

ησλ Αζελψλ, επηθαινχκελνο ζνβαξνχο ακπληηθνχο ιφγνπο (φπσο ε ζπαξηηαηηθή απφβαζε 

ηνπ 510 π.Υ. ζην Φάιεξν είηε έλαο ελδερφκελνο πεξζηθφο δηα ζαιάζζεο αηθληδηαζκφο). Ο 

Πεηξαηάο θαζίζηαηαη κεγάιν εκπνξηθφ θαη λαπηηθφ θέληξν ζηα ρξφληα ηνπ Πεξηθιή, νπφηε θαη 

εθνδηάδεη ηελ Αζήλα κε βαζηθά γηα ηελ επηβίσζή ηεο αγαζά (ζηάξη, μπιεία, κεηαιιεχκαηα, 

δνχινπο). ηελ νπζία, ε νηθνλνκηθή επεκεξία αιιά θαη ε ίδηα ε χπαξμε ηεο Αζήλαο ζρεδφλ 

εμαξηάηαη απφ ην πεηξατθφ εκπφξην.  

ηελ θιαζζηθή πεξίνδν, ν Πεηξαηάο βξίζθεηαη ζηελ αθκή ηνπ, θηάλνληαο λα έρεη, πξηλ 

ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν, πιεζπζκφ ίζν κε απηφλ ηεο Αζήλαο. Έλαλ πιεζπζκφ φκσο 

αλνκνηνγελή, πνπ απμάλεηαη θαη κεηψλεηαη αλάινγα κε ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο, ηηο επνρέο θαη 

                                                
134 Ο θ. Παχινο Αβξακέαο είλαη δηθεγφξνο Πεηξαηά, κέινο ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Ναπηηιηαθψλ Γηθεγφξσλ θαη 

απφ ηνπο πξσηεξγάηεο ηεο ίδξπζεο ηεο «Έλσζεο γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία» ζηνλ Πεηξαηά.  
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ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ θάζε θνξά επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή. Μεγάιν θνκκάηη ηνπ 

πιεζπζκνχ απηνχ αζρνιείηαη απφ ηφηε κε ηε λαπηηιία αιιά ιείπεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

θαινθαηξηνχ θαη ησλ λαπηηθψλ επηρεηξήζεσλ (θσπειάηεο ηνπ ζηφινπ). Με ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ θαη ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ην ιηκάλη αθκάδεη θαη παξαθκάδεη, ρσξίο ζηαζεξφηεηα, 

ελψ, δηαλχνληαο ε ηζηνξία ην δηάβα ηεο θαη, θαζψο ε κηα απηνθξαηνξία δηαδέρεηαη ηελ άιιε 

ζην αέλαν παηρλίδη ηεο εμνπζίαο, θη άιιεο πφιεηο βαπηίδνληαη κεγάια εκπνξηθά θαη λαπηηθά 

θέληξα ηεο εθάζηνηε αλαπηπγκέλεο πεξηνρήο, φπσο ε Θεζζαινλίθε θαηά ηε Ρσκατθή 

Απηνθξαηνξία, ε Κσλζηαληηλνχπνιε θαηά ηε Βπδαληηλή, ε κχξλε θαηά ηελ Οζσκαληθή θ.α. 

Έηζη, ν Πεηξαηάο παχεη πηα λα απνηειεί ην θέληξν ηεο εκπνξηθήο θαη λαπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Αηγαίνπ θαη, ζπγρξφλσο, παχεη φπνηα 

πξνζπάζεηα είρε μεθηλήζεη γηα νξγάλσζε ηεο λαπηηιίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ 

δηαδηθαζηψλ, ζπλεπψο θαη ηεο δηαηηεζίαο.  

Με ηελ αλαθήξπμε ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ σο «έδξαο ηεο Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο» 

ηελ 11
ε
 Ηνπιίνπ 1833,  ε εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ν Πεηξαηάο είλαη, αλ κε ηη άιιν, 

απνζαξξπληηθή γηα ηνλ επηζθέπηε ηεο κειινληηθήο πξσηεχνπζαο ηνπ θξάηνπο. Μηα εηθφλα 

εγθαηάιεηςεο... Πιάη ζηα κλεκεία κηαο άιινηε αθκάδνπζαο θιαζζηθήο πφιεο, φπσο ηα 

Μαθξά Σείρε, ην ζέαηξν ηεο Εέαο, ηνλ ηάθν ηνπ Θεκηζηνθιή, ην θξνχξην ηεο Καζηέιαο, 

«...κηα ληνπδίλα θνπθαξηάξηθσλ θαιπβηώλ θηηαγκέλσλ από ζπγθνιιεκέλν ρώκα θαη 

ζαλίδηα...», θαη ην ιηκάλη «...έξεκε θαη άδεηα ε σξαία θαη πεξηνξηζκέλε δεμακελή, ρσξίο 

απνβάζξα θαη  βνεζεηηθή ζθάια απνβίβαζεο...», φπσο πεξηγξάθεη ζηα 1832 ν Ludwig 

Ross
135

. ηα 1835 ππάξρνπλ ζηνλ Πεηξαηά «...νιίγαη μύιηλαη νηθίαη θαη ελ μελνδνρείνλ...»
136

.          

ηα 1900 αθφκε, ν Πεηξαηάο μερσξίδεη απζηεξά απφ ηελ Αζήλα. Αλάκεζά ηνπο 

εθηείλεηαη ε πεδηάδα, έλα ηνπίν αθαιιηέξγεην, ζπαξκέλν αξαηά κε ειαηψλεο. Απφ ηελ επνρή 

ηνπ Μεζνπνιέκνπ θαη κεηά μεθηλά θαη πάιη ε αλάπηπμε. Με ηελ άθημε ησλ Διιήλσλ ηεο 

Μηθξάο Αζίαο θαη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηνπο πξνζθπγηθνχο ζπλνηθηζκνχο, ν πιεζπζκφο 

ηνπ Πεηξαηά αλέξρεηαη, ζηα 1940, ζηηο 320.000. Ηδξχνληαη βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο, 

ηξάπεδεο, ρηίδνληαη εξγνζηάζηα θαη εκπνξηθά καγαδηά θαη ε δσή ζηε «κεγαινχπνιε» αξρίδεη. 

Ο Πεηξαηάο θξαηάεη πιένλ ηα ζθήπηξα ηεο νηθνλνκηθήο πξσηεχνπζαο ηνπ θξάηνπο θαη 

εκθαλίδεη ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καδηθνχ πνιηηηζκνχ.  

ηα ρξφληα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ν Πεηξαηάο πθίζηαηαη κεγάιεο θαηαζηξνθέο 

θαη ρξεηάδεηαη πέληε ρξφληα γηα λα ζπλέιζεη απφ ηνπο βνκβαξδηζκνχο. ηα 1952 ρηίδεηαη ε 

πξψηε πνιπθαηνηθία ζηε Εέα θαη ε αλνηθνδφκεζε είλαη πηα γεγνλφο. Έηζη αξρίδεη γηα ηνλ 

                                                
135 www.mararbpiraeus.eu, «ρεηηθά κε ηνλ Πεηξαηά».  
136 .π.  

http://www.mararbpiraeus.eu/
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Πεηξαηά, φπσο θαη γηα ηηο ππφινηπεο ειιεληθέο πφιεηο, ε ζχγρξνλε δσή, ε νπνία βαζίδεηαη, 

θαηά έλα κεγάιν κέξνο, ζηε λαπηηιία.  

Μέζα απφ ην κηθξφ απηφ ηζηνξηθφ γηα ηελ πφιε ηνπ Πεηξαηά θαίλεηαη θαζαξά φηη δελ 

ήηαλ πνιχ «εχθνιε» ε αλάπηπμε ελφο ζεζκνχ φπσο ηεο δηαηηεζίαο, παξφιν πνπ είρε γίλεη κηα 

θαιή αξρή. Οη πνιιέο ελαιιαγέο ηνπ πιεζπζκνχ, ε γηα πνιιά έηε παξακνλή ζηελ αθάλεηα 

θαη ε παξακέιεζε ηεο πφιεο θη απφ ηνπο ίδηνπο αθφκε ηνπο θαηνίθνπο ηεο ζπληέιεζε ζηελ 

επηβξάδπλζε ησλ ξπζκψλ αλάπηπμήο ηεο, ε νπνία ίζσο θαη λα αξγνχζε πεξηζζφηεξν, αλ δελ 

κεζνιαβνχζε ην γεγνλφο ηεο Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο θαη ε απέιπηδα αλαδήηεζε 

θαηνηθίαο απφ ηνπο Έιιελεο ηεο Μηθξάο Αζίαο. Απφ ηα κέζα κφλν ηνπ 20
νπ

 αηψλα θη έπεηηα, 

φηαλ ε αλάπηπμε ηεο πφιεο, αιιά θαη ηεο Διιάδαο γεληθφηεξα, ηέζεθε ζε ζηεξεφηεξεο βάζεηο 

θαη ππήξρε ε επρέξεηα κηαο πην ελδειερνχο θξνληίδαο ζε θάζε ηνκέα ηεο νηθνλνκηθήο δσήο 

ρσξηζηά (κε εμαίξεζε ηα εκπφδηα πνπ πξνθαινχζε θάζε ηφζν ε πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο), 

ήηαλ εθηθηή ε νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο δηαηηεζίαο, πξάγκα πνπ έγηλε
137

, φρη 

φκσο φζνλ αθνξά ζηε λαπηηθή δηαηηεζία. Καη απηφ γηαηί, φπσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ
138

, 

νη «ρξήζηεο» ηνπ ζεζκνχ, νη Έιιελεο πινηνθηήηεο ελ πξνθεηκέλσ, έδεηρλαλ ηελ, έζησ θαη 

αλαγθαζηηθή, πξνηίκεζή ηνπο ζηελ αγγιηθή δηαηηεζία.    

πλεπψο, ε θαηά ηα θαηλφκελα «αξγνπνξεκέλε» άθημε ηνπ ζεζκνχ ηεο λαπηηθήο 

δηαηηεζίαο ζηελ Διιάδα θαη εηδηθφηεξα ζηνλ Πεηξαηά ήηαλ αξθεηά δηθαηνινγεκέλε ιφγσ ησλ 

ζεκαληηθψλ εκπνδίσλ πνπ ζπλαληνχζε θαηά θαηξνχο, εθφζνλ δελ πθίζηαην θαη παξφκνην 

αίηεκα απφ ηνλ ίδην ην ρψξν ηεο ειιεληθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο.  

 

 

 

Δηθόλα 3-2: ύγρξνλε άπνςε ηνπ Πεηξαηά, ν νπνίνο έρεη βάιεη «πιώξε» γηα παγθόζκην 

θέληξν λαπηηθήο δηαηηεζίαο. 

                                                
137 Βι. αλση. ππφ παξάγ. 3.1, ζει. 32.  
138 Βι. αλση. ππφ παξάγ. 3.3.2, ζει. 45-46. 



 50 

3.4 ΖΜΔΡΑ ΣΗ ΔΥΔΗ ΑΛΛΑΞΔΗ; 

Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη, απφ αλζξψπνπο πνπ κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ ηξφπν 

εκπιέθνληαη κε ηε λαπηηιία, κηα ζνβαξή πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο ηνπ Πεηξαηά ζε θέληξν 

δηεμαγσγήο λαπηηθψλ δηαηηεζηψλ
139

. Αθνξκή γηα ηελ αλάιεςε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο 

ππήξμε ε πξσηνβνπιία νξηζκέλσλ Διιήλσλ εθνπιηζηψλ λα αλαδεηήζνπλ ελαιιαθηηθή ιχζε 

απέλαληη ζην «κνλνπψιην» ησλ δηαηηεζηψλ ηνπ Λνλδίλνπ, παξαπνλνχκελνη, εδψ θαη θαηξφ, 

ηφζν γηα ηηο κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο φζν θαη γηα ηα ππεξβνιηθά έμνδα πνπ θαινχληαη θάζε 

θνξά λα αληηκεησπίζνπλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, γηα ηελ ηειηθή έθβαζε κηαο φρη ηδηαίηεξα 

πεξίπινθεο δηαηηεζίαο ζην Λνλδίλν, ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, ν ρξφλνο αλακνλήο κπνξεί 

λα θηάζεη ηα δχν ή θαη ηα ηξία έηε. Σν θφζηνο, κάιηζηα, απφ ππεξβνιηθφ, έρεη πιένλ 

θαηαζηεί απαγνξεπηηθφ, ιφγσ ηεο πςειήο ρξνλνρξέσζεο ησλ παξαγφλησλ ηεο αγγιηθήο 

δηαηηεζίαο αιιά θαη ησλ ζπρλψλ παξειθχζεσλ πνπ επηηξέπνπλ ηέηνηεο ζπλερείο 

ρξνλνρξεψζεηο.  

Φαίλεηαη, επνκέλσο, φηη ε δηεμαγσγή λαπηηθψλ δηαηηεζηψλ ζηνλ Πεηξαηά εμππεξεηεί ηα 

ζπκθέξνληα ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο. Μάιηζηα, ελζαξξπληηθέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζπάζεηαο είλαη θαη νη ζεηηθέο αληηδξάζεηο κειψλ ηεο δηεζλνχο λαπηηιηαθήο θνηλφηεηαο πνπ 

παξαδνζηαθά ζπλδένληαη κε ηνλ ειιεληθφ εθνπιηζκφ σο νηθνλνκηθνί, λνκηθνί, ηερληθνί ή 

αζθαιηζηηθνί ζπλεξγάηεο θαη ζχκβνπινη, ελψ, ζεσξεηηθά, απνηεινχλ «αληαγσληζηέο» ηνπ 

φινπ εγρεηξήκαηνο. Ήδε, ζηα P & I Clubs ζεκεηψλεηαη ε ηάζε λα πξνζθέξνπλ ρακειφηεξεο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζε κέιε ηνπο πνπ απνδέρνληαη πεξηθεξεηαθέο δηαηηεζίεο αληί ηεο 

δηαηηεζίαο ηνπ Λνλδίλνπ, ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο ηεο ηειεπηαίαο
140

.  

Παξφια απηά, ε εγρψξηα λαπηηιηαθή θνηλφηεηα είλαη, πξνο ην παξφλ, δηραζκέλε. Έλα 

κέξνο ηεο, απηφ πνπ πξνζθέξεη ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο ζηε λαπηηιία (δηθεγφξνη, 

κεζίηεο, ηερληθνί θ.α.) αληηκεησπίδεη πνιχ ζεηηθά ηελ πξννπηηθή δηεμαγσγήο δηεζλψλ 

λαπηηθψλ δηαηηεζηψλ ζηνλ Πεηξαηά, δηαβιέπνληαο ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ. 

πγθεθξηκέλα, ε «Έλσζε γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία» ζηνλ Πεηξαηά, ζε ζπλεξγαζία κε ην 

«χλδεζκν Διιήλσλ Ναπηηθψλ Σερληθψλ πκβνχισλ θαη Πξαγκαηνγλσκφλσλ», ην 

«σκαηείν Μεζηηψλ Ναπηηιηαθψλ πκβάζεσλ» θαζψο θαη ηελ «Διιεληθή Έλσζε 

Ναπηηιηαθψλ Γηθεγφξσλ» επηδηψθεη ζηαζεξά ηελ εηζαγσγή ηεο ξήηξαο δηαηηεζίαο ηνπ 

                                                
139 Βι. παξάγ. 3.2, ζει. 36-42.  
140 Σηο πιεξνθνξίεο απηέο δίλεη, δηα ζηφκαηνο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο θ. Παχινπ Αβξακέα, ε «Έλσζε γηα 

ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία» ζηνλ Πεηξαηά.  
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Πεηξαηά
141

, απφ ηα κέιε ησλ παξαπάλσ επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ, ζηηο ζπκβάζεηο πνπ απηά 

δηαρεηξίδνληαη. Σέηνηα ξήηξα, κάιηζηα, έρεη ήδε ελζσκαησζεί ζε νξηζκέλεο ζπκβάζεηο 

επηζθεπψλ, λαχισζεο, αγνξαπσιεζίαο θ.α. θαη εθθξάδεηαη, γεληθά, ε ειπίδα ε ηάζε απηή λα 

ζπλερηζηεί
142

.     

Έλα άιιν, φκσο, κέξνο ηεο εδψ λαπηηιηαθήο θνηλφηεηαο, νη Έιιελεο εθνπιηζηέο, 

παξακέλεη αθφκε πνιχ δηζηαθηηθφ απέλαληη ζην εγρείξεκα
143

. Σελ ίδηα ζηάζε θξαηνχλ αθφκε 

θαη απηνί πνπ είραλ εμ‟ αξρήο δψζεη ην έλαπζκα γηα ηελ αλάιεςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζπάζεηαο. Δίλαη δχζθνιν λα πεη θαλείο κε ζηγνπξηά γηαηί ζπκβαίλεη απηφ, φκσο, κπνξεί λα 

πηζαλνινγεζεί φηη, ίζσο, δελ έρνπλ αθφκε πεηζζεί γηα ηα επλντθά απνηειέζκαηα πνπ ζα 

επηθέξεη ε ζπγθεθξηκέλε ηδέα, αλ ηειεζθνξήζεη.  

Βέβαηα, επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνζπάζεηα γηα εγθαζίδξπζε θέληξνπ λαπηηθήο 

δηαηηεζίαο ζηνλ Πεηξαηά είλαη θπζηθφ λα εθθξάδνληαη. Άιισζηε, θάζε απφπεηξα γηα θάηη λέν 

ζε έλαλ ηνκέα φπνπ έρνπλ θαζηεξσζεί καθξνρξφληεο ζπλήζεηεο ζπλαληά, ηνλ πξψην θαηξφ, 

αληηδξάζεηο, έσο φηνπ θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε απηήλ. Δηδηθά ζην 

ρψξν ηεο λαπηηιίαο, πνιιέο αλάινγεο πξνζπάζεηεο αληηκεησπίζηεθαλ κε ηδηαίηεξν 

ζθεπηηθηζκφ φηαλ μεθίλεζαλ. Γηα παξάδεηγκα, νη Έιιελεο ηερληθνί θαη κεζίηεο αιιά θαη νη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο, φηαλ άξρηζαλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ειιεληθή λαπηηιία, 

ακθηζβεηήζεθαλ απφ πνιινχο σο πξνο ηελ επηηπρία ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο γηαηί, φπσο 

ππνζηήξηδαλ, νη Έιιελεο εθνπιηζηέο έρνπλ κάζεη, ρξφληα ηψξα, λα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηηο 

ηξάπεδεο ηνπ Λνλδίλνπ θαη ηεο Νέαο Τφξθεο, λα εκπηζηεχνληαη κφλν ηνπο μέλνπο 

επηζεσξεηέο (surveyors) θαη λα απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζε Άγγινπο κεζίηεο (brokers). Κη 

φκσο, ζηελ πξάμε απνδείρζεθε, φηη νη κελ δεχηεξνη είραλ άδηθν, νη δε πξψηνη, πνπ 

εκπηζηεχζεθαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο, εξκήλεπζαλ ζσζηά ηηο λέεο αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο θαη 

ηφικεζαλ, δηθαηψζεθαλ, εθφζνλ, εδψ θαη αξθεηά ρξφληα, πνιιέο είλαη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο 

θαη νη Έιιελεο ηερληθνί θαη κεζίηεο πνπ πξνζθέξνπλ επηηπρψο ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηελ 

ειιεληθή λαπηηιία.      

Οη ζπλζήθεο, ινηπφλ, θαίλεηαη πσο έρνπλ πηα σξηκάζεη θαη ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη 

ιφγνη ψζηε λα δηθαηνινγείηαη κηα αλάινγε πξνζπάζεηα θαη ζην ρψξν ηεο λαπηηθήο δηαηηεζίαο. 

Καη‟ αξράο, νη γεσπνιηηηθέο εμειίμεηο βνήζεζαλ ηνλ ειιεληθφ εθνπιηζκφ λα επεθηείλεη ηελ 

                                                
141 Ζ «Έλσζε γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία» ζηνλ Πεηξαηά έρεη εθδψζεη ηξείο ηέηνηεο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ηνπο 

Καλφλεο ηεο (βι. παξαθ., ππφ παξάγ. 3.5.3.2, ζει. 63-66).  
142 Η Ναπηηθή Γηαηηεζία ζηελ Διιάδα, Νέεο Πξννπηηθέο, Δηζήγεζε Παχινπ Αβξακέα ζηελ εηήζηα ζπλάληεζε ηεο 

WISTA HELLAS (Women‟s International Shipping and Trading Association), 29/11/2006.  
143 ηελ εχινγε απνξία ηεο «Έλσζεο γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία» ζηνλ Πεηξαηά, γηαηί δελ ππάξρεη ε ζρεηηθή 

δήηεζε, ε Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ απάληεζε φηη «ην ζέκα δελ ηελ αθνξά θαη θαιφ ζα ήηαλ λα κελ 

αζρνιείηαη κε απηφ».  
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δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζηηο αλαηνιηθέο θαη αζηαηηθέο ρψξεο. Ζ επέθηαζε απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηε δήηεζε ησλ αλάινγσλ ππεξεζηψλ, δίλεη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ζηνλ Έιιελα εθνπιηζηή 

ηε δπλαηφηεηα λα επηβάιιεη, απφ ζέζε ηζρχνο, ζηνλ ππνςήθην λαπισηή νξηζκέλνπο φξνπο, 

πνπ, άιιεο θνξέο, δελ ζα κπνξνχζε λα πεηχρεη. Έηζη, ε ξήηξα δηαηηεζίαο ζηνλ Πεηξαηά έρεη, 

ζήκεξα, πνιχ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα γίλεη δεθηή απφ ηνπο αληηζπκβαιινκέλνπο ησλ 

Διιήλσλ εθνπιηζηψλ, απφ φ,ηη είρε ζην παξειζφλ. 

Δπίζεο, ε ειιεληθή λνκνζεζία ηεο δηαηηεζίαο έρεη εθζπγρξνληζηεί, κε ηελ πηνζέηεζε, σο 

εζσηεξηθνχ δηθαίνπ, ηνπ Πξφηππνπ Νφκνπ ηεο UNCITRAL γηα ηελ Γηεζλή Δκπνξηθή 

Γηαηηεζία (Ν. 2735/1999)
144

 θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο πξνζβνιήο ησλ δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ 

κε έλδηθα κέζα
145

. Έηζη, έρεη θαηαζηεί επθνιφηεξν γηα ηνλ αιινδαπφ ζπλαιιαζζφκελν λα 

ππαρζεί, κε ηε ζέιεζή ηνπ, ζηελ ειιεληθή λαπηηθή δηαηηεζία ηνπ Πεηξαηά, πφζν κάιινλ ζηελ 

δηαδηθαζία ησλ «Καλφλσλ» ηεο «Έλσζεο γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία» ζηνλ Πεηξαηά
146

. 

Έλαο ηξίηνο, ελζαξξπληηθφο ηεο πξνζπάζεηαο, ιφγνο είλαη ε παξαδνρή φηη ε λαπηηθή 

δηαηηεζία ζηελ Διιάδα, ζήκεξα, κπνξεί λα πιαηζησζεί απφ θαηαμησκέλνπο, έληηκνπο θαη 

πεπεηξακέλνπο αλζξψπνπο, νη νπνίνη ζα δηεθπεξαηψλνπλ ηε δηαδηθαζία ηφζν σο δηαηηεηέο φζν 

θαη σο ηερληθνί θαη λνκηθνί ζχκβνπινη ησλ δηαδίθσλ. Δθηφο ησλ Διιήλσλ, βέβαηα, ηα 

θαζήθνληά ηνπο κπνξνχλ λα αζθνχλ θαη αιινδαπνί, φζνη είλαη εγθαηεζηεκέλνη θαη 

πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηελ Διιάδα
147

 αιιά θαη φζνη άιινη έρνπλ παξαδνζηαθά 

επαγγεικαηηθή ζρέζε κε ηνλ ειιεληθφ εθνπιηζκφ, αλάινγα κε ηε βνχιεζε ησλ 

ζπλαιιαζζνκέλσλ κεξψλ.  

Σέινο, ε δηεμαγσγή δηαηηεζηψλ ζηα κεγάια θέληξα φπσο ην Λνλδίλν, ε Νέα Τφξθε θαη 

ην Παξίζη έρεη πιένλ θαηαζηεί, θαηά θνηλή νκνινγία, ηδηαδφλησο ρξνλνβφξα ελψ ην θφζηνο 

ηνπο έρεη θηάζεη ζε αζχκθνξα επίπεδα. πλεπψο, ε λαπηηθή δηαηηεζία ηνπ Πεηξαηά κπνξεί λα 

απνηειέζεη κηα ελαιιαθηηθή ιχζε ζην αδηέμνδν πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη πνπ, ζπγρξφλσο, 

ζπληζηά ηε γελεζηνπξγφ αηηία ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίαο.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, εχινγα ζα αλαθχςεη ίζσο ην εξψηεκα, αλ ν Πεηξαηάο κπνξεί λα 

αληαγσληζηεί ηηο ήδε ππάξρνπζεο θαη ιεηηνπξγνχζεο δηεζλείο λαπηηθέο δηαηηεζίεο, ηφζν ζην 

εμσηεξηθφ φζν θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. ζνλ αθνξά ζηελ πξψηε πεξίπησζε, θαλείο, 

θπζηθά, δελ θαληάδεηαη φηη ε λαπηηθή δηαηηεζία ηνπ Πεηξαηά κπνξεί λα αληαγσληζηεί ηηο 

αληίζηνηρεο ηνπ Λνλδίλνπ ή ησλ άιισλ κεγάισλ θέληξσλ θαη νχηε ηίζεηαη ηέηνην δήηεκα. 

                                                
144 Βι. παξάγ. 3.1, ζει. 33-35.  
145 Άξζξν 895§1 Κ.Πνι.Γ. (βι. παξάγ. 3.1, ζει. 34).    
146 Βι. παξάγ. 3.2.2, ζει. 38 θαη παξάγ. 3.2, ζει. 36-42.   
147 Ζ ειεχζεξε δηαθίλεζε πξνζψπσλ θαη ππεξεζηψλ είλαη απφ ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ησλ ππεθφσλ ησλ 

ρσξψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  
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Απιά, κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα ζπκπιεξσκαηηθή, ηαρχηεξε, αζθαιψο θζελφηεξε αιιά 

πνηνηηθά ίδηα ιχζε ζηα ζσξξεπκέλα πξνβιήκαηα ησλ θέληξσλ απηψλ, εληζρχνληαο ηελ 

πεπνίζεζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ φηη ε δηαηηεζία ήηαλ θαη ζπλερίδεη λα είλαη ν πην 

ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο επίιπζεο ησλ λαπηηιηαθψλ δηαθνξψλ.   

ζνλ αθνξά δε ζην εζσηεξηθφ, επίζεο δελ ηίζεηαη ζέκα αληαγσληζκνχ γηαηί, 

απινχζηαηα, δελ πθίζηαληαη αληαγσληζηέο. ιεο νη ππάξρνπζεο δηαηηεζίεο, θαη απηέο ηεο 

Δηδηθήο Γηαδηθαζίαο ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο
148

 θαη νη ζεζκηθέο
149

, απεπζχλνληαη 

κφλν ζηελ εζσηεξηθή αγνξά. Αζθαιψο, ε δηαηηεζία ηνπ Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο ή 

ησλ θαηά ηφπνπο Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ είλαη επέιηθηε, γξήγνξε θαη θζελή, αιιά, ζε θακία 

πεξίπησζε, δελ είλαη δηεζλήο θαη, νπσζδήπνηε, θαλείο αιινδαπφο αληηζπκβαιιφκελνο δε ζα 

δερφηαλ λα ππαρζεί ζε δηαηηεηηθή δηαδηθαζία ζε κηα ρψξα, φπνπ δελ γλσξίδεη νχηε ηε 

γιψζζα, νχηε ηε λνκνζεζία αιιά νχηε θαη ηνπο θαλφλεο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα θξηζεί ε ελ 

ιφγσ δηαθνξά ηνπ. Ζ κέρξη ζήκεξα πείξα δείρλεη φηη φιεο νη παξαπάλσ δηαηηεζίεο είλαη 

αθαηάιιειεο λα πξνζειθχζνπλ δηεζλή «πειαηεία» θαη έρνπλ πεξηπέζεη ζε νπζηαζηηθή 

απξαμία
150

. Γηα ην ιφγν απηφ, ε επηηπρήο δεκηνπξγία θέληξνπ δηεζλνχο λαπηηθήο δηαηηεζίαο 

ζηνλ Πεηξαηά δελ ζα ζηεξήζεη απφ θαλέλαλ εκεδαπφ ην δηθφ ηνπ κεξίδην αγνξάο.         

Οη ζπλζήθεο, επνκέλσο, έρνπλ αιιάμεη. Οη πξνυπνζέζεηο δηακφξθσζεο ηνπ Πεηξαηά ζε 

θέληξν δηεζλψλ λαπηηθψλ δηαηηεζηψλ ππάξρνπλ. Ζ λνκνζεζία έρεη πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο 

απαηηήζεηο. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ κπνξεί λα θέξεη εηο πέξαο ην έξγν ππάξρεη θαη ήδε 

εξγάδεηαη γηα ηελ επφδσζε ηνπ ζθνπνχ. Ζ «Έλσζε γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία» ζηνλ Πεηξαηά 

είλαη πξαγκαηηθφηεηα. Απαηηείηαη, φκσο, κεγαιχηεξε πξνβνιή ηεο πξνζπάζεηαο πνπ έρεη 

αλαιάβεη, απφ ηελ ίδηα αιιά θαη απφ άιινπο θνξείο
151

 θαη, θπξίσο, απαηηείηαη, νη Έιιελεο λα 

απνβάινπλ ηελ παξαδνζηαθή δπζπηζηία πνπ επηδεηθλχνπλ ζηνπο ζεζκνχο θαη ην ζχζηεκα ηεο 

ειιεληθήο πνιηηείαο γεληθφηεξα, θάηη πνπ ζα γίλεη, κφιηο νη ελδηαθεξφκελνη πεηζηνχλ γηα ηελ 

πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ην ρακειφ θφζηνο ησλ πξψησλ δηαηηεζηψλ πνπ 

ζα ιάβνπλ ρψξα ζηνλ Πεηξαηά.         

 

 

 

                   

                                                
148 Βι. παξάγ. 3.1, ζει. 32. 
149 Άξζξν 902 Κ.Πνι.Γ.  
150 Δηζήγεζε Παύινπ Αβξακέα, Ζκεξίδα Ναπηηιηαθήο Λέζρεο Πεηξαηά, 12/5/2006.  
151 Παλεπηζηήκηα, ηδξχκαηα θαη επαγγεικαηηθνί ζχιινγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λαπηηιία ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνβάινπλ ηελ πξνζπάζεηα ηεο Έλσζεο.   
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3.5 ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ  

 

3.5.1 Πεδίν εθαξκνγήο θαη ζπληαγκαηηθόηεηα 

Ο ζεζκφο ηεο δηαηηεζίαο ζην ηδησηηθφ λαπηηθφ δίθαην είρε, πάληα, κεγαιχηεξε απνδνρή 

ζε ζρέζε κε άιινπο θιάδνπο ηνπ δηθαίνπ. Αλέθαζελ, νη ζπλαιιαζζφκελνη ηεο λαπηηιίαο 

πξνηηκνχζαλ λα ιχλνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο κε δηαηηεζία ζπρλφηεξα απφ ηνπο 

ζπλαιιαζζνκέλνπο ζε άιιεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη 

ζηελ Διιάδα
152

.  ήκεξα, ε ηάζε επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ κε δηαηηεζία έρεη απμεζεί θαη ζηνπο 

άιινπο ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ, ε λαπηηιία, φκσο, δηαηεξεί αθφκε ηελ πξψηε ζέζε. Απηφ 

νθείιεηαη, θπξίσο, ζην δηεζλή ηεο ραξαθηήξα, ιφγσ ηνπ νπνίνπ δεκηνπξγνχληαη νη 

αληηθεηκεληθέο πξνυπνζέζεηο απνκάθξπλζεο απφ ηα εζληθά δίθαηα θαη ηα αληίζηνηρα θξαηηθά 

δηθαζηήξηα. 

 Ζ δηαηηεζία, ινηπφλ, είλαη ν πην θαηάιιεινο ηξφπνο επίιπζεο ησλ λαπηηιηαθψλ 

δηαθνξψλ θαη ζηελ Διιάδα, εθφζνλ, ηφζν ε πείξα ησλ δηαηηεηψλ επί ηερληθψλ ζεκάησλ φζν 

θαη νη εηδηθέο γλψζεηο ηνπ λαπηηθνχ δηθαίνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ηαρεία θαη δίθαηε 

επίιπζή ηνπο. Μήπσο, φκσο, ε φιε δηαδηθαζία είλαη αληηζπληαγκαηηθή; 

Σν δίθαην αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε θαη ηελ επηζπκία γηα κηα κε θξαηηθή επίιπζε ησλ 

ηδησηηθψλ δηαθνξψλ, ζεζπίδνληαο ην δηθαίσκα πξνζθπγήο ζε δηαηηεζία, θαη δελ αληηηίζεηαη 

ζε απηήλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζίγεηαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ
153

. Δθφζνλ ε ξχζκηζε ησλ 

ζρέζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ έρεη αθεζεί ζηα κέξε ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο, ηίπνηα 

δελ εκπνδίδεη ηελ αλάζεζε επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ ηνπο ζε ηδηψηεο δηθαζηέο πνπ ηα ίδηα ζα 

επηιέμνπλ. Σν θξάηνο, βεβαίσο, ππνρξενχηαη λα κεξηκλά ψζηε θαζέλαο λα κπνξεί λα 

δηθαησζεί θαη φηαλ πξφθεηηαη γηα δηαθνξέο ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη, γηα ην ιφγν απηφ, 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 20§1 ηνπ πληάγκαηνο ην δηθαίσκα φισλ ζηελ παξνρή έλλνκεο 

πξνζηαζίαο απφ ηα θξαηηθά δηθαζηήξηα
154

. Αιιά, είλαη ζην ρέξη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, εθφζνλ 

ζπκθσλνχλ φινη, φπσο ξεηά απαηηεί ην άξζξν 8§1 ηνπ πληάγκαηνο
155

, λα εμαηξεζνχλ απφ 

ηελ θξαηηθή απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο. Γελ ππάξρεη, επνκέλσο, πξφβιεκα 

αληηζπληαγκαηηθφηεηαο ηεο δηαηηεζίαο, φρη κφλν γηαηί ζηεξίδεηαη ζηε βνχιεζε ησλ κεξψλ 

πνπ ππνβάιινληαη ζε απηήλ (8§1 .), αιιά θαη γηαηί ζηε δηαηηεηηθή δηαδηθαζία ηζρχνπλ 

                                                
152 Μέρξη ζήκεξα, βέβαηα, ζπάληα ππήξμαλ δηεζλείο λαπηηθέο δηαηηεζίεο ζηελ Διιάδα. 
153 Ο φξνο «δεκφζην ζπκθέξνλ» παξαπέκπεη ζε φ,ηη ζρεηίδεηαη κε ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλσλίαο.  
154 «Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ παξνρή έλλνκεο πξνζηαζίαο απφ ηα δηθαζηήξηα θαη κπνξεί λα αλαπηχμεη ζε 

απηά ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηα δηθαηψκαηα ή ζπκθέξνληά ηνπ, φπσο λφκνο νξίδεη.», άξζξν 20§1 . 75/86/01.   
155 «Καλέλαο δε ζηεξείηαη ρσξίο ηε ζέιεζή ηνπ ην δηθαζηή πνπ ηνπ έρεη νξίζεη ν λφκνο.», άξζξν 8§1 . 

75/86/01.  
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ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ δηθαίνπ, φπσο απηέο ηεο νπδεηεξφηεηαο θαη ακεξνιεςίαο ησλ 

δηαηηεηψλ, ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αθξφαζεο φισλ ησλ δηαδίθσλ θαη, κάιηζηα, θαηά ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε ηα κέξε έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα, ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ αξρψλ απηψλ, λα 

πξνζθχγνπλ ζηελ θξαηηθή ηαθηηθή δηθαηνζχλε θαη λα δεηήζνπλ ηελ αθχξσζε ηεο δηαηηεηηθήο 

απφθαζεο. Αληίζεηα, δήηεκα αληηζπληαγκαηηθφηεηαο ππάξρεη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ 

ε δηαηηεζία δε ζηεξίδεηαη ζηε βνχιεζε φισλ ησλ κεξψλ, αιιά θάπνην απφ απηά, κε κφλε ηελ 

δηθή ηνπ βνχιεζε, εμαλαγθάδεη θαη ηα άιια κέξε λα ππνβιεζνχλ ζηε δηαηηεηηθή ιχζε ηεο 

δηαθνξάο («αλαγθαζηηθή δηαηηεζία»)
156

. Σέηνηνο εληνχηνηο εμαλαγθαζκφο, σο απνηέιεζκα 

ηεο άληζεο νηθνλνκηθήο ηζρχνο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ, δε ζπληζηά ξεαιηζηηθφ ελδερφκελν 

ζηελ δηεζλή λαπηηθή δηαηηεζία, θαζψο θαηά θαλφλα νη παξάγνληεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηε δηεζλή λαπηηιία - είηε είλαη πινηνθηήηεο, εθνπιηζηέο, λαπισηέο ή θνξησηέο είηε 

λαππεγνί, ηξάπεδεο, επαγγεικαηίεο δηαζψζηεο ή αζθαιηζηέο - δηαπξαγκαηεχνληαη επί ίζνηο 

φξνηο, ελψ εκπιέθνληαη θαη‟επάγγεικα ζε έλα ρψξν ηνπ εκπνξηθνχ ζηίβνπ, ν νπνίνο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφηαην βαζκφ εμνηθείσζεο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηαηηεηηθνχ 

θαηλνκέλνπ
157

.  

ιεο, ινηπφλ, νη ηδησηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα 

κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζε δηαηηεζία θαη δελ ππάξρεη ζέκα αληηζπληαγκαηηθφηεηαο ηεο 

δηαδηθαζίαο. Άιισζηε, κφλνλ νη «ηδησηηθέο» δηαθνξέο, απηέο δειαδή πνπ αθνξνχλ ηελ 

ακθηζβήηεζε ηεο χπαξμεο, ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο έθηαζεο ελφο δηθαηψκαηνο ηνπ 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ην αληηθείκελφ ηνπο ππφθεηηαη ζηελ εμνπζία ειεχζεξεο δηάζεζεο ησλ 

κεξψλ, επηιχνληαη κε δηαηηεζία. Αληίζεηα, απνθιείνληαη νη δηαθνξέο φπνπ ζπληξέρεη ηζρπξφ 

δεκφζην ζπκθέξνλ, εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ ην αληηθείκελν νξηζκέλεο έλλνκεο ζρέζεο αθαηξείηαη 

απφ ηελ εμνπζία ειεχζεξεο δηάζεζεο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο, φπσο είλαη νη νηθνγελεηαθέο 

δηαθνξέο
158

. πλεπψο, θακία δηαθνξά απφ φζεο αλαθχνληαη θαηά ηελ νηθνλνκηθή θαη 

εκπνξηθή ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ πινίνπ, σο ζηνηρείνπ ηεο επηρείξεζεο, δελ 

απνθιείεηαη λα ιπζεί κε δηαηηεζία θαη, ζηελ πξάμε, φιεο εθεί θαηαιήγνπλ.  

 

 

                                                
156 Οη κφλεο, ίζσο, πεξηπηψζεηο εμαλαγθαζκνχ ζε δηαηηεζία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ ζην επξχηεξν 

πεδίν ηεο λαπηηιίαο, είλαη ε ζχκβαζε λαππήγεζεο ζθάθνπο αλαςπρήο θαη ε απνζηνιή απφ ηδηψηεο αληηθεηκέλσλ 

κε πινίν πνπ εθηειεί ηαθηηθά δξνκνιφγηα. Καη νη δχν φκσο πεξηπηψζεηο εθθεχγνπλ ηνπ ζηελνχ εκπνξηθνχ 

ππξήλα ηεο λαπηηιίαο. Σζαβδαξίδεο, ζει. 106-107.     

157 Σζαβδαξίδεο, ζει. 107.  
158 Δπίζεο, κε ξεηή δηάηαμε λφκνπ (άξζξν 663 Κ.Πνι.Γ.), δελ ππάγνληαη ζε δηαηηεζία νη εξγαηηθέο δηαθνξέο, νη 

δηαθνξέο απφ ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο, νη δηαθνξέο κεηαμχ επαγγεικαηηψλ ή βηνηερλψλ (εθηφο αλ είλαη 

εκπνξηθέο, νπφηε ππάγνληαη ζε δηεζλή δηαηηεζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 1§4 εδ.2 ηνπ λ. 2735/1999) θαζψο θαη νη 

δηαθνξέο κεηαμχ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπο.   
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3.5.2 Η δηαδηθαζία  

Γηα λα δξνκνινγεζεί ε δηαδηθαζία ηεο δηαηηεζίαο απαηηείηαη έγγξαθε ζπκθσλία ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, είηε κε ηε κνξθή ξήηξαο ελζσκαησκέλεο ζην θείκελν ηεο θχξηαο  

εκπνξηθήο ζχκβαζεο πνπ έρεη ζπλαθζεί («ξήηξα δηαηηεζίαο») είηε κε ηε κνξθή κεκνλσκέλνπ 

εγγξάθνπ, μερσξηζηνχ απφ ην ζψκα ηεο θχξηαο ζχκβαζεο, ην νπνίν θαη ζπλνδεχεη. Έηζη, ε 

ζπκθσλία δηαηηεζίαο κπνξεί λα γίλεη απφ πξηλ (πεξίπησζε πξψηε) ή θαη κεηά ην ρξφλν 

αλάθπςεο ηεο δηαθνξάο (πεξίπησζε δεχηεξε).  

Ο έγγξαθνο ηχπνο ηεο ζπκθσλίαο δηαηηεζίαο είλαη ζηνηρείν ηεο εγθπξφηεηάο ηεο, ε 

έιιεηςε ηνπ νπνίνπ, φκσο, ζεξαπεχεηαη κε ηελ εκθάληζε ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ ελψπηνλ 

ησλ δηαηηεηψλ θαη ηελ αλεπηθχιαθηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαηηεηηθή δηαδηθαζία. Έγγξαθε 

ζεσξείηαη θαη ε ζπκθσλία πνπ θαηαξηίζηεθε κε αληαιιαγή ελππφγξαθσλ επηζηνιψλ, 

ηειεγξαθεκάησλ, θαμ ή κε ειεθηξνληθά κέζα (e-mail θ.ιπ.) Ζ ζπκθσλία γηα δηαηηεζία πνπ 

αθνξά κειινληηθέο δηαθνξέο είλαη έγθπξε, αξθεί λα αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε έλλνκε 

ζρέζε απφ ηελ νπνία ζα πξνθχςνπλ νη δηαθνξέο απηέο.  

Ζ ζπκθσλία πεξί δηαηηεζίαο, φπσο θαη θάζε ηδησηηθή ζπκθσλία, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα 

θαηαξηηζηεί έγθπξα είλαη δεζκεπηηθή γηα ηα κέξε πνπ ηε ζπλνκνιφγεζαλ, ηα νπνία δελ 

κπνξνχλ κνλνκεξψο λα απφζρνπλ απφ απηήλ. 

Με ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία, ηα κέξε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκθσλήζνπλ γηα 

φιεο ζρεδφλ ηηο παξακέηξνπο ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο, απφ ηνλ νξηζκφ ησλ δηαηηεηψλ, ηνλ 

ηφπν θαη ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο δηαηηεζίαο, ην εθαξκνζηέν δίθαην έσο θαη ηνλ ηξφπν ιήςεο 

ηεο απφθαζεο. Σα κφλα ζηνηρεία πνπ ν λφκνο επηβάιιεη λα ηεξεζνχλ θαη ηα νπνία 

νξηνζεηνχλ ηε ζπκθσλία δηαηηεζίαο είλαη νη δηαηάμεηο δεκφζηαο ηάμεο
159

 θαη ηα ρξεζηά 

ήζε
160

, ελάληηα ζηα νπνία ε ζπκθσλία δελ επηηξέπεηαη λα νξίδεη.      

Δθφζνλ, ινηπφλ, γλσζηνπνηεζεί ε πξφζεζε ελφο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ λα πξνζθχγεη 

ζε δηαηηεζία θαη δελ πξνβιεζνχλ αληηξξήζεηο, ηα κέξε πξνρσξνχλ, αλ δελ ην έρνπλ ήδε 

θάλεη κε ηελ ζπκθσλία δηαηηεζίαο, ζην δειεαζηηθφηεξν ίζσο θίλεηξν γηα πξνζθπγή ζηε 

δηαηηεηηθή δηαδηθαζία, ηνλ νξηζκφ ησλ δηαηηεηψλ. Οη δηαηηεηέο, έλαο ή πεξηζζφηεξνη 

(ζπλήζσο ηξεηο, δχν δηαηηεηέο - έλαο γηα θάζε κέξνο - θη έλαο επηδηαηηεηήο, ηνλ νπνίν νξίδνπλ 

νη δηαηηεηέο), επηιέγνληαη αλάκεζα ζε αλζξψπνπο εμνηθεησκέλνπο κε ην αληηθείκελν ηεο 

δηαθνξάο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ηηο αδηφξαηεο ζηα κάηηα ηνπ κε εηδηθνχ 

δηαζηάζεηο ηεο, είηε πξφθεηηαη γηα δήηεκα ηερληθήο είηε γηα δήηεκα πνπ ρξεηάδεηαη γλψζεηο 

ηδηαίηεξνπ θιάδνπ ηνπ δηθαίνπ. Έηζη, νη δηάδηθνη έρνπλ ηελ επρέξεηα λα επηιέγνπλ, απφ ηνπο 

                                                
159 Άξζξν 890§2 Κ.Πνι.Γ.  
160 Άξζξν 897(6) Κ.Πνι.Γ.  
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πνιινχο δηαζέζηκνπο επαγγεικαηίεο εκεδαπνχο ή αιινδαπνχο, έλαλ εμεηδηθεπκέλν θαη ηθαλφ 

δηαηηεηή. Σαπηφρξνλα, δελ ζηεξνχληαη ηεο δπλαηφηεηαο λα νξίδνπλ δηαηηεηή ή επηδηαηηεηή 

έλαλ ηαθηηθφ δηθαζηή, ν νπνίνο απέθηεζε ηηο θαηάιιειεο εηδηθέο γλψζεηο, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζεηείαο ηνπ.  

Οη δηάδηθνη έρνπλ ηελ εμνπζία λα θαζνξίζνπλ, κε ηε δηαηηεηηθή ζπκθσλία, ηελ 

δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο δηαηηεζίαο. Αλ θάηη ηέηνην δελ γίλεη, ηφηε, αξκφδηνη γηα ην ζέκα 

απηφ είλαη νη δηαηηεηέο πνπ νη δηάδηθνη επηιέγνπλ. Έηζη, νη δηαηηεηέο κπνξνχλ λα νξίζνπλ, 

θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηνπο, ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί, ε νπνία δπλαηφλ λα είλαη 

εληειψο απαιιαγκέλε απφ ηππηθφηεηεο θαη απζηεξέο πξνζεζκίεο, πξάγκα πνπ απνθιείεηαη 

ζηελ ηαθηηθή δηθαηνζχλε, φπνπ πξέπεη λα ηεξεζεί, ππνρξεσηηθά, ην γξάκκα ηνπ λφκνπ, 

ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ζηα ρξνληθά φξηα θαη ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο. Απηφ 

απνηειεί θαη κηα απφ ηηο εθθάλζεηο ηεο «ειαζηηθφηεηαο» ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία 

κπνξεί λα είλαη, θαη‟ επηινγήλ ησλ κεξψλ ή ησλ δηαηηεηψλ, αθξνακαηηθή ή γξαπηή. Βέβαηα, ν 

λφκνο 2735/1999 επηβάιιεη θάπνηνλ πεξηνξηζκφ φζνλ αθνξά ζηελ ηήξεζε νξηζκέλεο 

πξνζεζκίαο, κε ην άξζξν 23§1α : φηαλ ν αηηψλ ηελ δηαηηεζία έρεη ππνβάιιεη, κε ηελ αίηεζε 

πξνζθπγήο ηνπ, ην αγσγηθφ ηνπ αίηεκα θαη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ ην ζηεξίδνπλ, ν 

θαζνχ ε αίηεζε ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζε 

απηφλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ηζρχεη ε ζπκθσλία ησλ κεξψλ ή ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ.  

Δπίζεο, ζην ίδην πιαίζην ηεο «ειαζηηθήο» δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο, νη δηαηηεηέο κπνξνχλ 

λα επηιέγνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ θαλφλεο δηεμαγσγήο απνδείμεσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηελ 

επίιπζε ηεο δηαθνξάο, ρσξίο λα δεζκεχνληαη απφ ηνπο απνδεηθηηθνχο θαλφλεο ηεο ηαθηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Πξφθεηηαη γηα ηε ιεγφκελε «ειεχζεξε απφδεημε», θαηά ηελ νπνία νη δηαηηεηέο 

θξίλνπλ πεξί ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ θαη ζρεκαηίδνπλ πιήξε δηθαληθή πεπνίζεζε γηα 

ηε δηθαδφκελε ππφζεζε, ρσξίο δεζκεχζεηο σο πξνο ηα κέζα θαη ηε δηαδηθαζία ηεο απφδεημεο. 

Ζ απαιιαγή, ζπλεπψο, απφ ηηο ηππηθφηεηεο ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο δηεπθνιχλεη ηνπο 

δηαδίθνπο θαη ζπληνκεχεη ζεκαληηθά ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο.         

Άιιε έθθαλζε ηεο ειαζηηθφηεηαο ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη φηη δελ ππφθεηηαη 

ζε δεζκεχζεηο σο πξνο ηνλ ηξφπν θνηλνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηηθψλ εγγξάθσλ. πλεζίδεηαη, 

νη δηαηηεηέο λα απνθαζίδνπλ φηη αξθεί ε απνζηνιή ησλ εγγξάθσλ απηψλ είηε απφ ην 

δηθαζηήξην ζηνπο δηαδίθνπο είηε θαη κεηαμχ ηνπο κε θαμ ή ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) 

ή κε νπνηνδήπνηε άιιν πξφζθνξν κέζν. Δίλαη πξνθαλέο, ινηπφλ, ην θέξδνο γηα ηνπο 

δηαδίθνπο, φζνλ αθνξά ζην θφζηνο θαη ζηελ ηαρχηεηα ηεο δηαδηθαζίαο. 
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Ζ δηαηηεηηθή δίθε κπνξεί λα δηεμαρζεί θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ, γηα φζνπο δηαδίθνπο 

επηζπκνχλ ηελ έιιεηςε δεκνζηφηεηαο απφ απηήλ γηα ιφγνπο ερεκχζεηαο. Ζ δηαδηθαζία 

δηέπεηαη απφ ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ δηαδίθσλ θαη ην δηθαίσκα αθξφαζεο. 

Δπίζεο, ε παξάζηαζε ησλ δηαδίθσλ κε δηθεγφξν δελ είλαη ππνρξεσηηθή, παξφιν πνπ θαλείο, 

θαη πνιχ ιηγφηεξν έλαο δηθεγφξνο, δελ ζα ζχζηελε ζε έλαλ δηάδηθν λα αλαιάβεη κφλνο ηνπ 

ηελ δηεμαγσγή κηαο δηαηηεζίαο.  

ζνλ αθνξά ζην νπζηαζηηθφ δίθαην πνπ ζα εθαξκνζηεί ζηε δηαηηεηηθή δίθε, ηα κέξε 

έρνπλ ην πιενλέθηεκα, ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ δίθαην ηεο δηαηηεζίαο, λα επηιέμνπλ ην 

δίθαην ηεο αξεζθείαο ηνπο, έηζη ψζηε, αλ ζπληξέρεη έλα νπνηνδήπνηε ζηνηρείν 

αιινδαπφηεηαο, κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ ζηελ εθαξκνγή αιινδαπνχ δηθαίνπ. Δπίζεο, 

κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ φηη ε δηαθνξά ηνπο ζα δηαγλσζζεί θαηά ηελ αξρή ηεο επηείθεηαο 

(«δηθαία θξίζε»), άιισο ην δηθαζηήξην απνθαίλεηαη βαζηδφκελν ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο 

θαη ηε ζπλαιιαθηηθή πξαθηηθή. Σν κφλν φξην ζην ζπκβαηηθφ θαζνξηζκφ ηνπ εθαξκνζηένπ 

νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ είλαη φηη δελ κπνξεί λα θηάζεη σο ην ζεκείν απνθιεηζκνχ ησλ θαλφλσλ 

πνπ ππεξεηνχλ ην γεληθφηεξν δεκφζην ζπκθέξνλ, νχηε λα επηβάιεη ηελ εθαξκνγή θαλφλσλ 

αιινδαπνχ δηθαίνπ, αληίζεησλ κε ηελ εκεδαπή δεκφζηα ηάμε. Ο θαλφλαο, βέβαηα, ζηε 

δηαηηεζία, ζρεηηθά κε ην εθαξκνζηέν νπζηαζηηθφ δίθαην είλαη φηη, αλ ε δηαηηεηηθή ζπκθσλία 

δελ νξίδεη ην δίθαην ζην νπνίν ζπκθσλνχλ λα ππνβιεζνχλ ηα κέξε, νη δηαηηεηέο εθαξκφδνπλ 

ην ειιεληθφ νπζηαζηηθφ δίθαην θαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα δηεζλείο δηαθνξέο, ην εθαξκνζηέν 

δίθαην θξίλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ ηδησηηθνχ δηεζλνχο δηθαίνπ (Αζη.Κψδ. 25).  

Παξφιν πνπ ε δηαηηεζία είλαη απνηέιεζκα ηδησηηθήο βνχιεζεο, είλαη δηθαηνδνηηθφο 

ζεζκφο πνπ παξέρεη έλλνκε πξνζηαζία θαη νη απνθάζεηο ηεο είλαη εμνπιηζκέλεο κε 

δεδηθαζκέλν θαη εθηειεζηφηεηα
161

. Σν πξψην ζεκαίλεη φηη, κεηαμχ ησλ ηδίσλ δηαδίθσλ, δελ 

κπνξεί λα επαλαιεθζεί, ζε κεηαγελέζηεξε δίθε (ηαθηηθή ή δηαηηεηηθή), ε δηθαηνδνηηθή θξίζε 

σο πξνο ηελ θξηζείζα δηαθνξά. Σν δεχηεξν φηη ε δηαηηεηηθή απφθαζε απνηειεί ηίηιν, κε βάζε 

ηνλ νπνίν θηλείηαη ν κεραληζκφο ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο (θαηάζρεζε θ.ιπ.) γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ δαλεηζηψλ. Έηζη, νη δηαηηεηέο, ελψ είλαη ηδησηηθνί δηθαζηέο, θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο αζθνχλ δεκφζην ιεηηνχξγεκα θαη παξέρνπλ ζηνπο δηαδίθνπο 

ηελ ίδηα λνκηθή πξνζηαζία πνπ ζα είραλ απεπζπλφκελνη ζηα ηαθηηθά πνιηηηθά δηθαζηήξηα.  

Ζ δηαηηεηηθή απφθαζε δελ πξνζβάιιεηαη κε έλδηθα κέζα θαη κπνξεί κφλν λα αθπξσζεί, 

κε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία θαη γηα πνιχ ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο
162

. Ζ πξφβιεςε απηή 

απνηειεί, κελ, έλα απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο δηαηηεζίαο, γηαηί ζπκβάιιεη ζηελ ηαρεία 

                                                
161 Άξζξν 35§1,2 Ν.2735/1999.  
162 Βι. αλση. ππφ παξάγ. 3.1, ζει. 34-35.  
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πεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηε ιχζε ηεο δηαθνξάο
163

, ηαπηφρξνλα, δε, απνηειεί θαη 

κεηνλέθηεκα, γηαηί, αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ν δηαηηεηήο έζθαιε, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα 

ηνλ δηάδηθν πνπ αδηθήζεθε λα επαλνξζψζεη ηελ εζθαικέλε απφθαζε.  

Ζ δηαηηεηηθή πξνζθπγή δελ βαξχλεηαη κε δηθαζηηθφ έλζεκν
164

, φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο 

ηαθηηθέο αγσγέο ησλ ηαθηηθψλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ, πνπ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 1% επί 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηαθνξάο. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε εθηέιεζεο ηεο δηαηηεηηθήο 

απφθαζεο, δελ πιεξψλεηαη ηέινο απνγξάθνπ
165

. Έηζη, ηα έμνδα ηεο δηαηηεζίαο κεηψλνληαη 

ζεκαληηθά. Οη δηάδηθνη, βεβαίσο, νθείινπλ λα θαηαβάινπλ ηηο δαπάλεο ηεο δηαηηεζίαο θαη ηηο 

ακνηβέο ησλ δηαηηεηψλ θαη ηνπ επηδηαηηεηή (φηαλ νξίδεηαη), αιιά, θαη πάιη, ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο αλέξρεηαη ζε πνζά αξθνχλησο ρακειφηεξα, ζε ζρέζε κε 

ηελ ηαθηηθή πνιηηηθή δίθε. Απηφο είλαη θαη ν δεχηεξνο βαζηθφο ιφγνο πνπ θαζηζηά ηελ 

δηαηηεζία πην ειθπζηηθή απφ ηελ ηαθηηθή δηθαηνζχλε.       

Ζ δηαδηθαζία ηεο δηαηηεζίαο πεξαηψλεηαη κε ηελ ππνγξαθή θαη ηελ έθδνζε ηεο 

δηαηηεηηθήο απφθαζεο, ε νπνία πξέπεη, εθ ηνπ λφκνπ ή θαη‟ αίηεκα ελφο ησλ δηαδίθσλ (εθηφο 

δηαθνξεηηθήο ζπκθσλίαο ησλ κεξψλ), λα θαηαηεζεί ζηε γξακκαηεία ηνπ κνλνκεινχο 

πξσηνδηθείνπ ηεο πεξηθέξεηαο φπνπ εθδφζεθε, ηδίσο αλ πξφθεηηαη ε απφθαζε απηή λα 

εθηειεζηεί ζηελ Διιάδα.  

 

3.5.3 Οη κνξθέο ηεο λαπηηθήο δηαηηεζίαο ζηελ Διιάδα 

Σξείο είλαη νη κνξθέο ηεο λαπηηθήο δηαηηεζίαο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα θαη βάζεη ησλ 

νπνίσλ κπνξνχλ νη ζπλαιιαζζφκελνη ηεο λαπηηιίαο λα ιχζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο : α) ε 

δηαηηεζία ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, β) ε «ξήηξα δηαηηεζίαο» θαη γ) ε «ζπκθσλία 

δηαηηεζίαο» ηνπ λφκνπ 2735/1999, ηνπ απνθαινχκελνπ θαη «Νφκνπ Γηαηηεζίαο».  

Καη ζηηο ηξείο απηέο κνξθέο ηεο ειιεληθήο λαπηηθήο δηαηηεζίαο, ε δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζείηαη είλαη, θαηά βάζε θαη ζε γεληθέο γξακκέο, θνηλή θαη πεξηγξάθεθε παξαπάλσ
166

. 

Τπάξρνπλ, βέβαηα, δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηηο πξνβιέςεηο ηεο θάζε δηαηηεζίαο, νη 

ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο νπνίεο αλαθέξνληαη παξαθάησ.  

 

                                                
163 Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ε δηαηηεηηθή απφθαζε, σο απξφζβιεηε κε έλδηθα κέζα, ηειεζηδηθεί κε ηελ έθδνζε θαη 

κπνξεί λα εθηειεζηεί θαη‟ επζείαλ (αλ δελ έρεη πξνβιεθζεί ή αζθεζεί πξνζθπγή ελαληίνλ ηεο ζε άιινπο 

δηαηηεηέο - α.35§2 Ν.2735/1999).   
164 Δίλαη ην πνζφ πνπ πξέπεη λα πξνθαηαβιεζεί γηα ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο.   
165 Σν «ηέινο απνγξάθνπ» είλαη ρξεκαηηθφ πνζφ (πεξίπνπ 0,5% επί ηνπ επηδηθαζζέληνο πνζνχ ζπλ ηνπο ηφθνπο) 

πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζηελ πνιηηεία, ψζηε ε δηθαζηηθή απφθαζε λα πεξηαθεί ηνπ εθηειεζηεξίνπ ηχπνπ θαη 

λα επηδνζεί πξνο εθηέιεζε («απφγξαθν»).   
166 Παξάγ. 3.5.2, ζει. 56-59.  
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3.5.3.1 Γηαηηεζία θαηά ηνλ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο (άξζξα 867-903) - N.Δ.Δ.    

Ζ δηαηηεζία ηνπ Κψδηθα, πνπ δελ αθνξά κφλν ζηε λαπηηιία αιιά ζε θάζε είδνπο 

δηαθνξέο ππαγφκελεο ζηελ δηαδηθαζία απηή, πξνβιέπεη ηελ ad hoc δηαηηεζία
167

 αιιά ζεζπίδεη 

θαη ηηο «κφληκεο» δηαηηεζίεο
168

 πνπ κπνξνχλ λα ζπζηαζνχλ, θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνπ λφκνπ, 

ζε θαηά ηφπνπο επαγγεικαηηθέο ελψζεηο πνπ απνηεινχλ Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ, φπσο ηα Δπηκειεηήξηα, ηα Υξεκαηηζηήξηα, νη Γηθεγνξηθνί χιινγνη θ.α.   

ηα πιαίζηα ηεο δπλαηφηεηαο απηήο, έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ κφληκεο 

δηαηηεζίεο ζην Γηθεγνξηθφ χιινγν Αζελψλ (Γ..Α.), γηα ηελ επίιπζε φισλ ησλ ππαγφκελσλ 

ζε δηαηηεζία δηαθνξψλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε εμαίξεζε ηηο ηερληθέο δηαθνξέο (π.δ. 

168/1983)
169

, ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο (Σ.Δ.Δ.) γηα ηελ επίιπζε ησλ ηερληθψλ 

δηαθνξψλ (π.δ. 723/1979) θ.ιπ. 

Με ηελ Πνιηηηθή Γηθνλνκία, αλ νη δηαηηεηέο δελ νξίδνληαη κε ηε ζπκθσλία δηαηηεζίαο, 

ην θάζε κέξνο κπνξεί λα θαιέζεη ην άιιν εγγξάθσο λα νξίζεη ην δηαηηεηή ηνπ ζε πξνζεζκία 

νθηψ (8) εκεξψλ, ηνλ νπνίν θαη πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη
170

. Οη δηαηηεηέο νξίδνπλ κέζα ζε 15 

εκέξεο ησλ επηδηαηηεηή
171

. Αλ δελ νξηζηεί εκπξφζεζκα ν δηαηηεηήο, νη δηαηηεηέο ή ν 

επηδηαηηεηήο, εθηφο αληηζέηνπ ζπκθσλίαο, νξίδνληαη απφ ην κνλνκειέο πξσηνδηθείν
172

. Σν 

ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο ζε πεξίπησζε άξλεζεο απνδνρήο ηνπ δηνξηζκνχ 

ηνπο ή ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ
173

.  

ηηο κφληκεο δηαηηεζίεο, νη νπνίεο ζεζπίδνληαη, θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνπ λφκνπ, κε 

πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, ηζρχνπλ, θαηά θχξην ιφγν, νη ίδηνη θαλφλεο γηα ηνλ δηνξηζκφ ησλ 

δηαηηεηψλ θαη ηνπ επηδηαηηεηή, κε νξηζκέλεο κφλν δηαθνξέο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ δηαηηεζία 

ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Πεηξαηά, ηελ παξαπάλσ αξκνδηφηεηα δηνξηζκνχ έρεη ν πξφεδξνο 

ηνπ Γ..Π. αληί γηα ην κνλνκειέο πξσηνδηθείν. Οξηζκέλεο επηδφζεηο πξέπεη λα γίλνληαη απφ 

ππάιιειν ηνπ Γ..Π. ή απφ δηθαζηηθφ επηκειεηή θαη πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεη 

ηη πξέπεη λα πεξηέρεη ε αξρηθή αίηεζε ππνβνιήο ηεο δηαθνξάο ζε δηαηηεζία, ε νπνία πξέπεη, 

επίζεο, λα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ιχζε ηεο 

δηαθνξάο θαη απφ θαηάινγν καξηχξσλ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ, κε πνιχ κηθξέο δηαθνξέο, 

φζα θαη ζηε δηαηηεζία ηεο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.    

                                                
167 Βι. αλση. ππφ παξάγ. 3.1, ζει. 32.  
168 Άξζξν 902 Κ.Πνι.Γ. (βι. αλση. ππφ παξάγ. 3.1, ζει. 32-33).     
169 Οη ηερληθέο δηαθνξέο κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηελ ακέζσο επφκελε κφληκε δηαηηεζία, εθηφο αλ ζε απηέο 

ππάξρνπλ λνκηθά ζέκαηα, νπφηε νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηε δηαηηεζία ζηελ νπνία ζα 

πξνζθχγνπλ. 
170 Άξζξν 873 Κ.Πνι.Γ.  
171 Άξζξν 874 Κ.Πνι.Γ.  
172 Άξζξν 878§1 Κ.Πνι.Γ.  
173 Άξζξν 878§2 Κ.Πνι.Γ.  
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Δηδηθά γηα ηηο λαπηηιηαθέο, φκσο, δηαθνξέο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ζπζηάζεθε θαη 

ιεηηνπξγεί, ζηα πιαίζηα ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο θαη βάζεη ηνπ ππ‟ αξηζ. 447/1969 

βαζηιηθνχ δηαηάγκαηνο
174

, ε κφληκε δηαηηεζία ηνπ Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο 

(Ν.Δ.Δ.).  

Ζ δηαηηεζία ηνπ Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ απνηειεί, απφ ηελ άπνςε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ησλ δηαθνξψλ πνπ ππάγνληαη ζε απηήλ, «εηδηθεπκέλε» δηαηηεζία. Ζ «εηδίθεπζε» απηή 

εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη, θαηά ηε ξεηή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ β.δ. 447/1969, ην 

δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην ηνπ Ν.Δ.Δ. εθαξκφδεη, φρη κφλν ηηο δηαηάμεηο ηνπ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ, 

φπσο νξίδεη ν Κψδηθαο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, αιιά θαη ηελ δηεζλψο θξαηνχζα λαπηηιηαθή 

πξαθηηθή
175

. Έρεη, κάιηζηα, ζρεηηθά παξαηεξεζεί φηη ν Καλνληζκφο ηνπ Ν.Δ.Δ., «ελώ ζηηο 

άιιεο δηαηάμεηο ηνπ παξνπζηάδεη κηα δπζθακςία θαη κηα έληνλε ηππηθόηεηα, ζην εθαξκνζηέν 

νπζηαζηηθό δίθαην είλαη επράξηζηα ηνικεξόο»
176

.  

Οη δηαηηεηέο θαη ν επηδηαηηεηήο ζηελ δηαηηεζία ηνπ Ν.Δ.Δ. εθιέγνληαη, φπσο θαη ζηελ 

δηαηηεζία ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Πεηξαηά, απφ θαηάινγν
177

, ν νπνίνο, ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ Ν.Δ.Δ., πεξηιακβάλεη πξφζσπα θαηά πξνηίκεζε έκπεηξα ζηηο λαπηηιηαθέο ππνζέζεηο
178

. 

Έρεη θξηζεί λνκνινγηαθά
179

 φηη, γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηαηηεζίαο ηνπ Ν.Δ.Δ., απαηηείηαη ε 

χπαξμε εηδηθήο ζπκθσλίαο ησλ κεξψλ θαη δελ αξθεί ε ππαγσγή κηαο δηαθνξάο απιά θαη 

γεληθά ζε δηαηηεζία, εθηφο αλ ηα κέξε κεηάζρνπλ αλεπηθχιαθηα ζε απηήλ. Ζ δηαδηθαζία είλαη 

απιή θαη θηλείηαη κε αίηεζε πνπ επηδίδεηαη ζηνλ αληίδηθν γηα ην δηνξηζκφ ηνπ δηαηηεηή ηνπ, 

εληφο νθηψ (8) εκεξψλ
180

. Αλ νη δηαηηεηέο ησλ κεξψλ θαη ν επηδηαηηεηήο δελ δηνξηζηνχλ 

εκπξφζεζκα, ζηνπο δηνξηζκνχο πξνβαίλεη, κε απιή αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ν Πξφεδξνο 

ηνπ Γ.. ηνπ Ν.Δ.Δ
181

. Έηζη, ζπγθξνηείηαη ηάρηζηα, απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ Ν.Δ.Δ., 

νπνίνο απνηειεί θαη ην δεζπφδνλ φξγαλν ζηε ζεζκηθή δηαηηεζία ηνπ Ν.Δ.Δ., ε Γηαηηεηηθή 

Δπηηξνπή πνπ ζα θξίλεη ηελ δηαθνξά, νξίδεηαη ε δηθάζηκνο θαη θαινχληαη νη δηαηηεηέο, ν 

                                                
174 Βι. Παξάξηεκα Η, ζει. 151-153.   
175 Οη δηαηηεηέο, δειαδή, δχλαληαη λα εθαξκφδνπλ, ζπκπιεξσκαηηθά κε ην εθαξκνζηέν νπζηαζηηθφ δίθαην, θαη 

ηε lex maritima [ηηο άγξαθεο γεληθέο αξρέο - ήζε, έζηκα, θψδηθεο, πξαθηηθέο - ηνπ παγθφζκηνπ λαπηηθνχ δηθαίνπ, 

W. Tetley, Q.C., The General Maritime Law -- The Lex Maritima (with a brief reference to the Ius Commune in 
Arbitration Law and the Conflict of Laws, 20 Syracuse J. Int‟l L. & Com. 105, Spring 1994, p. 4)], ρσξίο απηφ 

λα νξίδεηαη απφ ηα κέξε, ηα νπνία, φκσο, κπνξνχλ, αλ ζέινπλ, λα απαγνξεχζνπλ απηήλ ηελ δπλαηφηεηα. 

Μάιηζηα, ε lex maritima (ή ην παγθφζκην λαπηηθφ δίθαην) απαληάηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζήκεξα ζηηο 

λαπηηιηαθέο δηαηηεηηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη αλά ηνλ θφζκν, W. Tetley, φ.π., ζει. 3.          
176 Φνπζηνχθνο, Ο ζεζκόο ησλ κνλίκσλ δηαηηεζηώλ θαη ε νξγάλσζή ηνπ ζηε ρώξα καο, ΝνΒ 25, 1977, ζει. 1308, 

ππφ αξηζ. 29, Σζαβδαξίδεο, ζει. 564.  
177 Βι. Παξάξηεκα Κ, ζει. 154-155.    
178 Άξζξν 3(β) β.δ. 447/1969.  
179 ΟιΑΠ 375/1975, ΑΠ 850/1976.  
180 Άξζξν 4(β) β.δ. 447/1969. 
181 Άξζξν 5§1 β.δ. 447/1969.   
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επηδηαηηεηήο θαη νη δηάδηθνη λα παξεπξεζνχλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ
182

.  

ηελ δηαηηεζία ηνπ Ν.Δ.Δ., νξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο ηνπ κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ 

εθηειεί ν Πξφεδξνο ηνπ Ν.Δ.Δ.
183

. ηελ δηαηηεηηθή δηαδηθαζία ηεξείηαη, φπσο θαη ζηα άιια 

είδε λαπηηθήο δηαηηεζίαο, ε αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ κεξψλ. Ζ απφθαζε ζπληάζζεηαη θαη 

ππνγξάθεηαη φπσο νξίδεη ην άξζξν 953§1 Κ.Πνι.Γ. αιιά πξέπεη θαη λα εγγξαθεί, θαηά ην 

άξζξν 9 β.δ. 447/1969, ζην εηδηθφ βηβιίν πνπ ηεξείηαη ζην Ναπηηθφ Δπηκειεηήξην ηεο 

Διιάδνο.    

 

3.5.3.2 Ρήηξα Γηαηηεζίαο 

 Οη ζεζκηθέο, φκσο, δηαηηεζίεο, φπσο θαη νη “ad hoc” δηαηηεζίεο ηνπ Κ.Πνι.Γ., είλαη 

θαηάιιειεο γηα ηελ «εζσηεξηθή» αγνξά, δειαδή εθεί φπνπ θαη νη «δχν» δηάδηθνη είλαη 

Έιιελεο θαη γλσξίδνπλ θαη ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. 

Δμππαθνχεηαη, φηη θαη αιινδαπνί κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ζε απηέο, αιιά ζα ηνπο είλαη 

ηνπιάρηζηνλ δχζθνιν λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ φιε, άγλσζηε γηα απηνχο, δηαδηθαζία. ηνπο 

αιινδαπνχο, αληηζέησο, ζπλαιιαζζνκέλνπο, ζηελ «εμσηεξηθή» αγνξά, απεπζχλεηαη ε 

δηαηηεζία πνπ δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ην λφκν ππ΄αξηζκ. 2735/1999 («Νφκνο Γηαηηεζίαο»)
184

, 

αθνχ ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα δηεμαρζεί ε δηαηηεηηθή δηαδηθαζία, είλαη 

εληαίνο γηα φια ηα θξάηε πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ηνλ Πξφηππν Νφκν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

αιιά θαη - ην ζεκαληηθφηεξν - γλσζηφο ζηνπο εθεί θνηλσλνχο ηνπ δηθαίνπ, νη νπνίνη ζα είλαη 

κάιινλ πξφζπκνη λα ππαρζνχλ ζε απηφλ. 

ηα πιαίζηα, ινηπφλ, ηεο αλαθεξζείζαο λνκνζεζίαο, νη ελδηαθεξφκελνη γηα δηαηηεηηθή 

επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ηνπο ζηελ Διιάδα έρνπλ δχν επηινγέο : ε κηα είλαη λα πξνηηκήζνπλ 

ηελ ad hoc λαπηηθή δηαηηεζία ηεο «Έλσζεο γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία ζηνλ Πεηξαηά»
185

 θαη λα 

ζπκπεξηιάβνπλ ζηε λαπηηιηαθή ηνπο ζχκβαζε κηα «ξήηξα δηαηηεζίαο»
186

, ε νπνία ζα 

απνηειεί ηελ δηαηηεηηθή ηνπο ζπκθσλία θαη ζα δηέπεηαη απφ ηνπο Καλφλεο ηεο παξαπάλσ 

Έλσζεο
187. 

ε άιιε, λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηε ζχκβαζή ηνπο επίζεο κηα «ξήηξα δηαηηεζίαο», ε 

                                                
182 Άξζξν 5§2 β.δ. 447/1969.  
183 Άξζξν 5§4 β.δ. 447/1969 [αλαθέξνληαη ηα άξζξα ηνπ πξντζρχζαληνο Κ.Πνι.Γ.(α.λ. 44/1967), πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηα ζεκεξηλά 878, 880§2 θαη 884 Κ.Πνι.Γ.].  
184 Πξφθεηηαη γηα ην λφκν κε ηνλ νπνίν ην Διιεληθφ Κξάηνο θχξσζε ηνλ Πξφηππν Νφκν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

γηα ηε Γηεζλή Δκπνξηθή Γηαηηεζία (UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration). Βι. 

αλση. ππφ παξάγ. 2.2, ζει. 21-23.  
185 Βι. αλση. παξάγ. 3.2, ζει. 36-42.  
186 Άξζξν 1§1(2) ησλ Καλφλσλ Ναπηηθήο Γηαηηεζίαο 2007 ηεο Έλσζεο γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία ζηνλ Πεηξαηά 

(βι. Παξάξηεκα H, ζει. 135).  
187 Βι. Παξάξηεκα H, ζει. 135-148.    
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νπνία, φκσο, ζα βαζίδεηαη απ‟ επζείαο ζην Νφκν Γηαηηεζίαο θαη ζα δηέπεηαη απφ ηηο δηθέο ηνπ 

δηαηάμεηο
188

.  

ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί, φηη φιεο νη λαπηηιηαθέο ζπκβάζεηο πνπ 

θαηαξηίδνληαη ζηελ Διιάδα, θαη εηδηθά ηα λαπινζχκθσλα, κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ θαη άιιεο 

δηαηηεηηθέο ξήηξεο, φπσο απηέο ησλ δηεζλψλ λαπηηιηαθψλ ελψζεσλ, νξγαληζκψλ δηαηηεζίαο ή 

άιισλ νξγάλσλ
189

, εθφζνλ ηα κέξε ην επηζπκνχλ. Ζ δηαηηεζία, βέβαηα, πνπ πξνβιέπνπλ νη 

ζπγθεθξηκέλεο ξήηξεο παξαπέκπνπλ, ζπλήζσο, ζε θξάηε ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζε αιινδαπά 

δηθαητθά ζπζηήκαηα
190

, ελψ νη «ειιεληθέο» ξήηξεο, πνπ ζπλνκνινγνχληαη ζηα πιαίζηα ησλ 

Καλφλσλ ηεο Δ.Ν.Γ. Πεηξαηά θαη ηνπ Νφκνπ Γηαηηεζίαο, δπλαηφλ λα νξίδνπλ σο ηφπν 

δηεμαγσγήο ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ Διιάδα
191

 (δήηεκα πνπ άπηεηαη ηεο 

δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ) θαη γηα ην ιφγν απηφ αλαιχνληαη εδψ.  

Ζ «Έλσζε γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία ζηνλ Πεηξαηά» πξνηείλεη ηξείο πξφηππεο ξήηξεο 

δηαηηεζίαο, νη νπνίεο έρνπλ ηξείο ελαιιαθηηθέο κνξθέο. Κάζε κηα ξήηξα, μεθηλψληαο απφ ηελ 

πην απιή θαη θαηαιήγνληαο ζηε ιεπηνκεξέζηεξε, έρεη δηαθνξεηηθή δηαηχπσζε θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απηνχζηα ή θαηφπηλ παξέκβαζεο ησλ κεξψλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

εθάζηνηε ζχκβαζεο. Οη ξήηξεο ηεο «Έλσζεο γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία ζηνλ Πεηξαηά», φπσο 

αλαγξάθνληαη ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο
192

, έρνπλ σο εμήο:  

 

«Πξόηππεο Δηαηηεηηθέο Ρήηξεο» 

«1. Πξώηε Δλαιιαθηηθή Γηαηύπσζε  

Κάζε δηαθνξά απφ ηελ παξνχζα χκβαζε ή ζε ζρέζε κε απηή ζα επηιχεηαη κε δηαηηεζία ζηνλ 

Πεηξαηά ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο ηεο «Δλψζεσο γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία» (Πεηξαηψο) 

φπσο ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν έλαξμεο ηεο δηαηηεζίαο.  

 

2. Γεύηεξε Δλαιιαθηηθή Γηαηύπσζε 

ιεο νη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνχζα χκβαζε ή έρνπλ ζρέζε κε απηήλ ζα 

επηιχνληαη νξηζηηθψο κε δηαηηεζία ζηνλ Πεηξαηά βάζεη ησλ Καλφλσλ Ναπηηθήο Γηαηηεζίαο 

                                                
188 Άξζξν 7§2 Ν.2735/1999 (βι. Παξάξηεκα Ε, ζει. 121). 
189 Βι. αλση. παξάγ. 2.3, ζει. 25-32.  
190 ε απηήλ, εληνχηνηο, ηελ πεξίπησζε, κπνξεί λα πξνθχςνπλ άιια δεηήκαηα, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε 

ακθηζβήηεζε ηνπ θχξνπο ηεο δηαηηεηηθήο ξήηξαο λαπινζπκθψλνπ (ή ηεο ξήηξαο ελζσκάησζεο γεληθφηεξα) ζε 

ζρέζε κε ηελ δηηθαηνδνζία ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ, θαηά ηελ έλζηαζε ππαγσγήο ησλ δηαθνξψλ ζε 

δηαηηεζία (264 Κ.Πνι.Γ.), εθφζνλ ππάξρεη ζηνηρείν αιινδαπφηεηαο. Βι. ζρ. κειέηε Α. Σζαβδαξίδε, Η 

αληηκεηώπηζε ησλ δηαηηεηηθώλ ξεηξώλ ελζσκάησζεο εμ απόςεσο ηδησηηθνύ δηεζλνύο δηθαίνπ, ΔΔκπΓ 2007, ζει. 

205-219, κε αθνξκή ηελ ΔθΠεηξ 405/2005 (ΔΔκπΓ 2008, ζει. 356-361).  
191 Δηδηθά νη Καλφλεο ηεο Δ.Ν.Γ. νξίδνπλ σο ηφπν δηαηηεζίαο ηνλ Πεηξαηά, εθηφο αληίζεηεο ζπκθσλίαο ησλ 

κεξψλ [άξζξν 3(β)].  
192 www.mararbpiraeus.eu    

http://www.mararbipiraeus.eu/
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ηεο «Δλψζεσο γηα ηε λαπηηθή Γηαηηεζία» (Πεηξαηψο), φπσο ηζρχνπλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

δηαηηεζίαο, απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο δηαηηεηέο πνπ ζα νξίδνληαη ζχκθσλα κε απηνχο ηνπο 

Καλφλεο.  

 

3. Σξίηε Δλαιιαθηηθή Γηαηύπσζε 

Κάζε δηαθνξά απφ ηελ παξνχζα χκβαζε ή ζε ζρέζε κε απηήλ ζα επηιχεηαη κε δηαηηεζία 

ζηνλ Πεηξαηά ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο ηεο «Δλψζεσο γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία» 

(Πεηξαηψο) φπσο ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν έλαξμεο ηεο δηαηηεζίαο. Κάζε δηάδηθνο ζα δηνξίδεη 

έλα δηαηηεηή θαη νη δχν δηαηηεηέο ζα δηνξίδνπλ απφ θνηλνχ ηνλ ηξίην, ν νπνίνο ζα είλαη θαη 

Πξφεδξνο ηνπ δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ησλ δηαηηεηψλ γηα ηνλ 

δηνξηζκφ ηνπ ηξίηνπ δηαηηεηή κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ φξν απηφ, ν ηξίηνο 

δηαηηεηήο ζα δηνξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο «Δλψζεσο γηα ηε λαπηηθή Γηαηηεζία» 

(Πεηξαηψο), κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο δηαηηεηέο. Σν ελαγφκελν κέξνο ζα 

δηνξίδεη ηνλ δηαηηεηή ηνπ κέζα ζε δεθαπέληε (15) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήςε ηεο 

εηδνπνίεζεο γηα ηελ δηαηηεζία απφ ηνλ αηηνχληα, ε νπνία ζα πεξηέρεη ην φλνκα θαη ηε 

δηεχζπλζε (ηειέθσλν, θαμ θαη e-mail) ηνπ δηαηηεηνχ θαη ηνπ αληηθιήηνπ ηνπ αηηνχληνο. Δάλ 

ην ελαγφκελν κέξνο παξαιείςεη λα δηνξίζεη δηαηηεηή θαη αληίθιεην κέζα ζηελ πξνζεζκία 

απηή, ν δηαηηεηήο ηνπ ελαγνκέλνπ ζα δηνξίδεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελάγνληνο απφ ηνλ 

Πξφεδξν ηεο «Δλψζεσο γηα ηε λαπηηθή Γηαηηεζία» (Πεηξαηψο). Οη δχν δηαηηεηέο πξέπεη λα 

δηνξίζνπλ ηνλ ηξίην δηαηηεηή κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο απφ ηνλ δηνξηζκφ ηνπ δεχηεξνπ 

δηαηηεηνχ.»
193

   

 

πσο θαίλεηαη θαη απφ ηα θείκελα ησλ παξαπάλσ δηαηηεηηθψλ ξεηξψλ ηεο Δ.Ν.Γ. 

Πεηξαηά, ππάξρεη κηα ζηαδηαθή αλάπηπμε ησλ ξπζκίζεψλ ηνπο, απφ ηελ πξψηε σο ηελ 

(ιεπηνκεξέζηεξε) ηξίηε. Ζ πξψηε ξήηξα, πνπ είλαη θαη ε πην ζχληνκε, απιά νξίδεη ην είδνο 

ηεο δηαηηήζηκεο δηαθνξάο
194

, ηνλ ηφπν δηαηηεζίαο
195

 θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην κέζα ζην 

νπνίν ζα θηλεζεί ε δηαηηεηηθή δηαδηθαζία
196

. Ζ δεχηεξε ξήηξα επαλαιακβάλεη, κε θάπνηεο 

δηαθνξνπνηήζεηο θαη πξνζζήθεο
197

, ην θείκελν ηεο πξψηεο θαη ην εκπινπηίδεη, πξνζζέηνληαο 

ηα φξγαλα ηεο δηαηηεζίαο θαη ηνλ δπλεηηθφ αξηζκφ ηνπο
198

. Ζ ηξίηε, ηέινο, εμεηδηθεχεηαη 

                                                
193 Πεγή : www.mararbpiraeus.eu  
194 «Κάζε δηαθνξά απφ ηελ παξνχζα χκβαζε ή ζε ζρέζε κε απηή...». 
195 «...ζα επηιχεηαη κε δηαηηεζία ζηνλ Πεηξαηά...» 
196 «...ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο ηεο «Δλψζεσο γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία» (Πεηξαηψο) φπσο ηζρχνπλ θαηά ηνλ 

ρξφλν έλαξμεο ηεο δηαηηεζίαο».  
197 «ιεο νη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ...», «...νξηζηηθψο...». 
198 «...απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο δηαηηεηέο πνπ ζα νξίδνληαη ζχκθσλα κε απηνχο ηνπο Καλφλεο».  

http://www.mararbpiraeus.eu/
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αξθεηά
.
 αθνχ επαλαιακβάλεη, θαη απηή, ην θείκελν ηεο πξψηεο ξήηξαο

199
, ζπλερίδεη 

πξνβιέπνληαο γηα ηνπο αθξηβείο δηνξηζκνχο ησλ δηαηηεηψλ απφ ηα κέξε - ηνλ αξηζκφ ηνπο, ηηο 

πξνζεζκίεο εληφο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα δηνξηζηνχλ θαη ηηο ζρεηηθέο γηα απηνχο απαηηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο
200

 - θαη νξίδνληαο πψο ζα ιπζεί ηπρφλ πξφβιεκα δηνξηζκνχ ηνπο
201

.     

Καη ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο κηαο εθ ησλ δηαηηεηηθψλ ξεηξψλ ηεο Έλσζεο Ναπηηθήο 

Γηαηηεζίαο Πεηξαηά, ε δηαδηθαζία ηεο δηαηηεζίαο είλαη, ζε γεληθέο γξακκέο, απηή πνπ 

παξαηέζεθε παξαπάλσ
202

, δεδνκέλνπ φηη νη Καλφλεο ηεο Έλσζεο έρνπλ σο θαηεπζπληήξηα 

γξακκή ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ Γηαηηεζίαο θαη, απιά, εμεηδηθεχνληαη ζε νξηζκέλα ζεκεία. 

Έηζη, ζηελ δηαηηεζία ησλ Καλφλσλ, νξίδεηαη έλαο κφλνλ δηαηηεηήο, αλ ε αμία ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο δηαθνξάο δελ μεπεξλά ηηο 50.000 επξψ (εθηφο αληίζεηεο ζπκθσλίαο ησλ 

κεξψλ)
203

. Ο νξηζκφο ηνπ δηαηηεηή πξέπεη λα γίλεη ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ έλαξμε 

ηεο δηαηηεζίαο, είηε απφ ηνλ Καηάινγν Γηαηηεηψλ πνπ δηαηεξεί ε Έλσζε είηε θαη εθηφο 

απηνχ, ελψ, ζε πεξίπησζε κε νξηζκνχ ηνπο απφ ηα κέξε, ηνπο δηαηηεηέο νξίδεη ν Πξφεδξνο 

ηεο Έλσζεο, κφλν απφ ηνλ Καηάινγν, εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθνχ 

αηηήκαηνο νπνηνπδήπνηε κέξνπο
204

. Ζ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα μεθηλά ην αξγφηεξν 

60 εκέξεο κεηά ηηο εθαηέξσζελ απαληήζεηο ησλ κεξψλ (αληηθξνχζεηο) ζηα έγγξαθα πνπ 

πξνζθνκίζηεθαλ ζην δηθαζηήξην θαη κπνξεί λα αλαβιεζεί κφλν γηα ζπνπδαίν ιφγν θαη κφλν 

γηα ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ αλαβιεζείζα δηαδηθαζία
205

.  

Αθφκε, νη Καλφλεο πξνβιέπνπλ ηελ δηεμαγσγή θαη πνιπκεξψλ δηαηηεζηψλ, κε ηε 

δηελέξγεηα θνηλήο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο (αιιά ηελ έθδνζε ρσξηζηψλ απνθάζεσλ) ζε 

ελψπηφλ ηνπο εθθξεκνχζεο δηαηηεζίεο, φπνπ αλαθχνληαη θνηλά πξαγκαηηθά ή λνκηθά 

δεηήκαηα
206

  ή κε ηε ζπλέλσζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ δηαηηεζηψλ πνπ εθθξεκνχλ θαη ηελ 

δεκηνπξγία θνηλνχ δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, φπνπ ζα εθδίδεηαη θαη θνηλή δηαηηεηηθή 

απφθαζε
207

. Σέινο, ζην άξζξν 34§2 ησλ Καλφλσλ αλαγλσξίδεηαη ζην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην 

ε εμνπζία κε αλαθνίλσζεο αιιά θαη επίζρεζεο ηεο απφθαζεο θαη ησλ ινηπψλ ππνβιεζέλησλ 

                                                
199 «Κάζε δηαθνξά...έλαξμεο ηεο δηαηηεζίαο».  
200 «Κάζε δηάδηθνο ζα δηνξίδεη έλα δηαηηεηή... απφ ηνλ δηνξηζκφ ηνπ δεχηεξνπ δηαηηεηνχ». 
201 «ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ησλ δηαηηεηψλ γηα ηνλ δηνξηζκφ ηνπ ηξίηνπ δηαηηεηή κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηνλ φξν απηφ, ν ηξίηνο δηαηηεηήο ζα δηνξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο «Δλψζεσο γηα ηε λαπηηθή 

Γηαηηεζία» (Πεηξαηψο), κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο δηαηηεηέο», «Δάλ ην ελαγφκελν κέξνο 

παξαιείςεη λα δηνξίζεη δηαηηεηή θαη αληίθιεην κέζα ζηελ πξνζεζκία απηή, ν δηαηηεηήο ηνπ ελαγνκέλνπ ζα 

δηνξίδεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελάγνληνο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο «Δλψζεσο γηα ηε λαπηηθή Γηαηηεζία» 

(Πεηξαηψο)».  
202 Βι. παξάγ. 3.5.2, ζει. 56-59.   
203 Άξζξν 3(α) Καλφλσλ Ν.Γ. 2007. 
204 Άξζξν 6§2,3,5 Καλφλσλ Ν.Γ. 2007.  
205 Άξζξν 17 Καλφλσλ Ν.Γ. 2007.  
206 Άξζξν 11§1 Καλφλσλ Ν.Γ. 2007. 
207 Άξζξν 11§2 Καλφλσλ Ν.Γ. 2007.  
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εγγξάθσλ, έσο φηνπ εμνθιεζνχλ πιήξσο απφ ηα κέξε νη ακνηβέο ησλ δηαηηεηψλ θαη νη 

δαπάλεο ηεο δηαηηεζίαο. Οη δχν απηέο ξπζκίζεηο πξσηνεηζάγνληαη απφ ηνπο Καλφλεο ηεο 

Έλσζεο, ρσξίο λα αλαθέξνληαη θαζφινπ ζην λφκν - πιαίζην ππ‟ αξηζκ. 2735/1999 γηα ηελ 

δηεζλή εκπνξηθή δηαηηεζία.            

Πέξαλ ησλ ξεηξψλ ηεο Δ.Ν.Γ. Πεηξαηά, σο δηαηηεηηθή ξήηξα ζε κηα λαπηηιηαθή 

ζχκβαζε κπνξεί λα πεξηιεθζεί θαη ε ζπκθσλία δηαηηεζίαο πνπ ζπλνκνινγήζεθε βάζεη ηνπ 

λ.2735/1999, ν νπνίνο αλαγλσξίδεη απηήλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο αληηζπκβαιινκέλνπο κε ηα 

φζα νξίδεη ζην άξζξν 7§2 : «Η ζπκθσλία δηαηηεζίαο κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή δηαηηεηηθήο 

ξήηξαο ζε νξηζκέλε ζύκβαζε ή ηε κνξθή ρσξηζηήο ζπκθσλίαο». Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν πέληε (5) ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, σο θαηαξηηζκέλε ξήηξα δηαηηεζίαο ζεσξείηαη θαη ε 

πεξηιεθζείζα ζε γξαπηή ζχκβαζε αλαθνξά ζε έγγξαθν πνπ πεξηέρεη ηέηνηα ξήηξα, εθφζνλ, 

δηα ηεο αλαθνξάο απηήο, ε ξήηξα θαζίζηαηαη κέξνο ηεο ζχκβαζεο.    

Ο Νφκνο Γηαηηεζίαο δελ πξνζδηνξίδεη ην πεξηερφκελν ηεο δπλάκελεο βάζεη απηνχ λα 

ζπλαθζεί δηαηηεηηθήο ξήηξαο, νχηε πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλε δηαηχπσζε, φπσο νη ξήηξεο ηεο 

Δ.Ν.Γ. Πεηξαηά. Με κηα, εληνχηνηο, πξνζεθηηθή εμέηαζε ηνπ θεηκέλνπ, είλαη νξαηά ηα ζεκεία 

ζηα νπνία ρσξεί εθ ησλ πξνηέξσλ ή αληίζεηε ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ λφκνπ ζπκθσλία. Γηα 

παξάδεηγκα, ηα κέξε δχλαληαη λα νξίζνπλ ηνλ ηξφπν ηεο κεηαμχ ηνπο γλσζηνπνίεζεο ηεο 

δηθνγξαθίαο
208

, ηνλ αξηζκφ θαη ηε δηαδηθαζία νξηζκνχ ησλ δηαηηεηψλ
209

, ηνπο θαλφλεο 

νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ
210

, αθφκα θαη λα απνθιείζνπλ νξηζκέλν δηαηηεηή 

εμαηηίαο ηεο εζληθφηεηάο ηνπ
211

. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε, ζπλεπψο, είλαη ειεχζεξα λα 

δηαηππψζνπλ ηε ξήηξα πνπ ηνπο εμππεξεηεί, αξθεί απηή λα εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο 

ειεπζεξίαο πνπ ηνπο δίλεη ν λφκνο. ζνλ αθνξά ζηελ δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο δηαηηεζίαο 

πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηε ξήηξα ηνπ Νφκνπ Γηαηηεζίαο, είλαη αθξηβψο απηή πνπ πεξηγξάθεθε 

ζηελ παξάγξαθν 3.5.2 ηνπ παξφληνο.  

πγθξίλνληαο θαλείο ηηο δηαηηεηηθέο ξήηξεο ηεο «Έλσζεο γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία 

ζηνλ Πεηξαηά» (εηδηθά ηελ «Σξίηε Δλαιιαθηηθή Γηαηχπσζε» ηεο ξήηξαο) κε ηηο ξήηξεο πνπ 

είζηζηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα λαπινζχκθσλα (μελφγισζζεο, θπξίσο αγγιηθέο)
212

, 

δηαπηζηψλεη φηη δελ ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο. ιεο θαζνξίδνπλ πνχ ζα δηεμαρζεί ε 

δηαηηεζία, πνηφ δίθαην ζα εθαξκνζηεί θαη απφ πνηνχο, πφζνη δηαηηεηέο ζα δηνξηζηνχλ θαη κε 

πνηά δηαδηθαζία. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη νξηζκέλεο απφ ηηο μελφγισζζεο ξήηξεο 

                                                
208 Άξζξν 3§1 Ν.Γηαηηεζίαο (βι. Παξάξηεκα Ε).  
209 Άξζξα 10 θαη 11 Ν.Γηαηηεζίαο (ν.π.). 
210 Άξζξν 28§1 Ν.Γηαηηεζίαο (ν.π.). 
211 Άξζξν 11§1 Ν.Γηαηηεζίαο (ν.π.). 
212 πσο είλαη νη ξήηξεο δηαηηεζίαο ηεο BIMCO, ηεο Έλσζεο Ναπηηιηαθψλ Γηαηηεηψλ Λνλδίλνπ θ.ιπ.  
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πξνβιέπνπλ θαη ηελ δηαδηθαζία επίιπζεο κηθξνδηαθνξψλ (small claims procedure), αλάινγα 

κε ηελ αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηαθνξάο ή ηελ δπλαηφηεηα ησλ κεξψλ λα απεπζπλζνχλ 

ζηελ δηακεζνιάβεζε (mediation).         

Εήηεκα γελλάηαη ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ ξεηξψλ δηαηηεζίαο ηνπ 

λαπινζπκθψλνπ ζηε θνξησηηθή ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ δίθαην. ηαλ ε ξήηξα δηαηηεζίαο 

αλαθέξεηαη ξεηά ζην θείκελν ηεο θνξησηηθήο
213

, ηφηε ηζρχεη έλαληη πάλησλ θαη δελ ππάξρεη 

θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα. Σν πξφβιεκα δεκηνπξγείηαη φηαλ ε θνξησηηθή πεξηέρεη κηα 

γεληθή παξαπνκπή ζηνπο φξνπο θαη ηηο ξήηξεο ηνπ λαπινζπκθψλνπ θαη, κάιηζηα, ρσξίο λα 

θάλεη εηδηθή κλεία ζηε ξήηξα πεξί δηαηηεζίαο. Ζ πάγηα άπνςε ζηε λνκνινγία ησλ ειιεληθψλ 

δηθαζηεξίσλ απφ ην 1966 θη έπεηηα είλαη φηη ε γεληθή ξήηξα παξαπνκπήο ζηε θνξησηηθή δελ 

είλαη απφ κφλε ηεο ηθαλή λα επηθέξεη ηελ ελζσκάησζε θακίαο ξήηξαο ηνπ λαπινζπκθψλνπ θη 

έηζη ν ηξίηνο θνκηζηήο ηεο θνξησηηθήο (πέξαλ ηνπ λαπισηή, γηα ηνλ νπνίν ηζρχεη ην 

λαπινζχκθσλν θαη ε θνξησηηθή απνηειεί απιή απφδεημε παξαιαβήο ηνπ θνξηίνπ) δελ 

δεζκεχεηαη απφ ηνπο φξνπο ηνπ λαπινζπκθψλνπ έλαληη ηνπ εθλαπισηή - κεηαθνξέα
214

. 

Δληνχηνηο, ζρεηηθά πξφζθαηα, εθδφζεθε ε ππ‟ αξηζ. 25/1998 απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ Πεηξαηά, 

ε νπνία δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ θξαηνχζα άπνςε ηεο λνκνινγίαο πεξί ελζσκάησζεο θαη 

αθνινπζεί ηελ δηεζλή λαπηηιηαθή πξαθηηθή, ζεσξψληαο φηη, ζηελ πεξίπησζε θνξησηηθψλ 

ηχπνπ «CONGENBILL»
215

, πνπ θέξνπλ εκθαλψο ηελ έλδεημε φηη ρξεζηκνπνηνχληαη καδί κε 

ζπγθεθξηκέλν λαπινζχκθσλν θαη πεξηέρνπλ γεληθή ξήηξα παξαπνκπήο ζηνπο φξνπο ηνπ, 

δεκηνπξγείηαη καρεηφ ηεθκήξην φηη ν θνκηζηήο ηεο θνξησηηθήο έρεη πξφζβαζε ζην 

λαπινζχκθσλν θαη κπνξεί λα ιάβεη γλψζε ησλ φξσλ ηνπ, φηαλ θαηαξηίδεη ηε ζχκβαζε 

κεηαθνξάο κε ηε θνξησηηθή. Ζ άπνςε απηή, γηα ηελ νπνία έρεη ιερζεί φηη ε ζεκειίσζή ηεο 

είλαη θάπσο πξνβιεκαηηθή
216

, κεηψλεη ηε κέρξη ηψξα άθακπηε ζηάζε ηεο λνκνινγίαο θαη 

                                                
213 Γηα παξάδεηγκα : «ιεο νη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνχζα θνξησηηθή ζα επηιχνληαη κε 

δηαηηεζία ζην Λνλδίλν».  
214 Ζ άπνςε απηή παγηψζεθε κε ηελ ππ‟αξηζ. 236/1966 απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ (Οι.Α.Π. 

236/1966), ε νπνία φξηζε φηη πξέπεη λα ζπληξέρνπλ δπν πξνυπνζέζεηο ψζηε νη φξνη ηνπ λαπινζπκθψλνπ λα 

δεζκεχνπλ ηνλ θνκηζηή ηεο θνξησηηθήο «εηο δηαηαγήλ». Πξψηνλ, νη φξνη απηνί πξέπεη «λα πξνζήθνπλ θαη εηο 

ηαο ζρέζεηο κεηαμχ κεηαθνξέα θαη παξαιήπηε» θαη δεχηεξνλ, «λα έγηλε δηα ηεο θνξησηηθήο ξεηή θαη επθξηλήο 

παξαπνκπή ζηηο εηδηθέο ξήηξεο ηνπ λαπινζπκθψλνπ». Καη‟ εμεηδίθεπζε ησλ πξνυπνζέζεσλ απηψλ, κε ηηο 
νπνίεο δίλεηαη έκθαζε ζηνλ αμηνγξαθηθφ ραξαθηήξα ηεο θνξησηηθήο, ε ελζσκάησζε φξσλ ηνπ λαπινζπκθψλνπ 

ζηε θνξησηηθή επέξρεηαη κε ζρεηηθή κλεία απηψλ ζην θείκελφ ηεο, ε νπνία πξέπεη λα είλαη εηδηθή (πξέπεη λα 

αλαγξάθεηαη π.ρ. φηη «ε δηαηηεηηθή ξήηξα πνπ πεξηέρεηαη ζην κε εκεξνκελία ηάδε λαπινζχκθσλν ηζρχεη θαη 

ζηελ παξνχζα θνξησηηθή») θαη, επηπξφζζεηα, κε επαξθή πξνζδηνξηζκφ ηνπ (πξνεγνπκέλσο εγθχξσο 

ππνγεγξακκέλνπ θαη ζπκπιεξσκέλνπ) λαπινζπκθψλνπ ζηε θνξησηηθή.   
215 Ζ θνξησηηθή «Congenbill» αλήθεη ζηε γεληθή θαηεγνξία ησλ «Charter Party» θνξησηηθψλ, πνπ ζπλνδεχνπλ 

ηα λαπινζχκθσλα θαη απνηεινχλ απιή απφδεημε θφξησζεο ησλ αγαζψλ απφ ην κεηαθνξέα. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

θνξησηηθή ζπλνδεχεη ην λαπινζχκθσλν κε ηελ νλνκαζία «Gencon» (λαπινζχκθσλν ηαμηδίνπ γεληθνχ ηχπνπ 

ηεο BIMCO γηα κεηαθνξά μεξνχ θνξηίνπ).   
216 Καηά ηνλ Αβξακέα, εθείλν πνπ πξάγκαηη ζπκβαίλεη θαηά ηε δηεζλή λαπηηιηαθή πξαθηηθή (ζην κέηξν πνπ 

απηή εθθξάδεηαη απφ ηηο απνθάζεηο ησλ αγγιηθψλ δηθαζηεξίσλ) είλαη φηη, φηαλ πεξηέρεηαη ξήηξα ελζσκάησζεο  
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απνηειεί, εθφζνλ αθνινπζήζνπλ θη άιιεο παξφκνηεο, κηα πξνζπάζεηα κειινληηθήο 

πξνζέγγηζεο ηεο δηεζλνχο λαπηηιηαθήο πξαθηηθήο απφ κέξνπο ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ.  

Ο λφκνο 2735/1999 ιχλεη θαζαξά ην ζέκα ηεο ελζσκάησζεο ηεο δηαηηεηηθήο ξήηξαο 

λαπινζπκθψλνπ ζε θνξησηηθή, γηα ηηο δηεζλείο εκπνξηθέο δηαηηεζίεο πνπ δηεμάγνληαη ζηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα (α.1§1), κε εηδηθή ξχζκηζε ζην άξζξν 7§6 : «Ζ έθδνζε θνξησηηθήο ζηελ 

νπνία γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζε ξήηξα δηαηηεζίαο πνπ πεξηέρεηαη ζε ζχκβαζε κεηαθνξάο, 

ζπληζηά ζπκθσλία δηαηηεζίαο». Έηζη, δελ αθήλεη πεξηζψξηα ακθηζβήηεζεο ηνπ θχξνπο ηεο 

δηαηηεηηθήο ξήηξαο ηνπ λαπινζπκθψλνπ γηα ηνλ θνκηζηή ηεο θνξησηηθήο.  

Οη ξήηξεο δηαηηεζίαο είλαη έλαο εχρξεζηνο, ζρεηηθά, ηξφπνο θαζνξηζκνχ, απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα ζε κηα ζχκβαζε λαχισζεο κέξε, ηνπ ηξφπνπ επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ πνπ 

ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ απφ απηήλ θαη, γηα ην ιφγν απηφ, πξνηηκψληαη ζηηο δηεζλείο, αιιά θαη ηηο 

«εγρψξηεο» λαπηηιηαθέο ζπλαιιαγέο. Μάιηζηα, ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ, θαίλεηαη λα μεθηλά, 

δεηιά-δεηιά, κηα κεηαηφπηζε ησλ Διιήλσλ ζπλαιιαζζνκέλσλ ηεο λαπηηιίαο, θπξίσο ησλ 

λαπινκεζηηψλ, απφ ηηο «μέλεο» δηαηηεηηθέο ξήηξεο πξνο ηηο «ειιεληθέο» ηεο Έλσζεο 

Ναπηηθήο Γηαηηεζίαο ηνπ Πεηξαηά, θαζψο πεξηιακβάλνληαη πιένλ ζπρλά ζηηο λέεο 

λαπηηιηαθέο ζπκβάζεηο πνπ ππνγξάθνληαη
217

. Απηφ ζπληζηά κηα επράξηζηε αιιαγή, αθνχ 

είλαη έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ εδξαίσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο λαπηηθήο 

δηαηηεζίαο ζηνλ Πεηξαηά θαη κπνξεί, επηπιένλ, λα βνεζήζεη θαη ζηελ δεκηνπξγία ελφο πην 

νινθιεξσκέλνπ ιηκεληθνχ «cluster»
218

, θάηη πνπ νπσζδήπνηε ζα σθειήζεη φρη κφλν ηε 

λαπηηιηαθή θνηλφηεηα αιιά θαη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία γεληθφηεξα.           

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
ηφζν ζηηο θνξησηηθέο ηχπνπ «Charter Party Bills» φζν θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν ηχπν θνξησηηθήο, ε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ηνπ αξρηθνχ θνκηζηή ζηνπο φξνπο ηνπ λαπινζπκθψλνπ ζεσξείηαη δεδνκέλε θαη ην δηθαζηήξην, ζε 

πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο, θξίλεη αλ ε ζπγθεθξηκέλε ξήηξα είλαη ή δελ είλαη θαηάιιειε γηα λα επηθέξεη ηελ 

ελζσκάησζε θη φρη αλ ν θνκηζηήο είρε ή φρη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε απηνχο. Π. Αβξακέαο, «Η ελζσκάησζε 
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217 Ζ δηαπίζησζε βαζίδεηαη ζηε ζπλέληεπμε ηνπ Γξακκαηέα ηεο Έλσζεο Ναπηηθήο Γηαηηεζίαο Πεηξαηά 

θ.Παχινπ Αβξακέα ζηε LAWNET, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζηελ εθεκεξίδα «ΣΑ ΝΔΑ» ζηηο 26/2/2007. Βι. ζρ. 

θαη παξάγ. 3.4, ζει. 50-51.  
218 Έλα επηρεηξεζηαθφ «cluster» απνηειεί ε ζπγθέληξσζε, ζε νξηζκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή, πνιιψλ 

αιιεινζπλδεφκελσλ επηρεηξήζεσλ, πξνκεζεπηψλ θαη ζρεηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ απφ θνηλνχ ζε 

ζπγθεθξηκέλν εκπνξηθννηθνλνκηθφ ηνκέα, ε νπνία ζεσξείηαη φηη απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ αλάπηπμή 

ηνπο ζε εζληθφ αιιά θαη παγθφζκην επίπεδν. Σν ιηκεληθφ «cluster» κεηαηξέπεη ην πεξηβάιινλ ηνπ ιηκέλα ζε 

κεηαθνξηθφ θφκβν, φπνπ ην εκπφξην, ε παξαγσγή, ηα logistics, νη κεηαθνξέο ζπλαληνχλ ηε ιηκεληθή πνιηηηθή, 

ηερλνινγία θαη θνπιηνχξα θαη ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά, ζπληειψληαο έηζη ζηελ αλαβάζκηζε φρη κφλν ηεο 

πεξηνρήο πνπ πεξηβάιιεη ηνλ ιηκέλα αιιά θαη ηνπ θνηλσληθνχ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ ηεο.  
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3.5.3.3 «πκθσλία Γηαηηεζίαο»  ηνπ λόκνπ  2735/1999  

Ζ κηα, επνκέλσο, επηινγή ησλ κεξψλ γηα δηαηηεηηθή ζπκθσλία - εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ 

Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο - είλαη ε ξήηξα δηαηηεζίαο
219

, ε νπνία, κάιηζηα, 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ λαπηηιηαθψλ ζπκβάζεσλ. Ζ άιιε επηινγή γηα ππαγσγή 

ησλ πθηζηάκελσλ ή κειινληηθψλ ηνπο δηαθνξψλ ζε δηαηηεζία είλαη ε ζχλαςε «ζπκθσλίαο γηα 

δηαηηεζία» κε ηε κνξθή ζχκβαζεο, εληειψο μερσξηζηήο απφ ην θείκελν ηεο λαπηηιηαθήο 

ζπκβάζεσο, ε νπνία ζα θαζνξίδεη, εθ ησλ πξνηέξσλ, φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαηηεζίαο, 

απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο έσο ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο θαη ζα 

επηζπλάπηεηαη ζηε λαπηηιηαθή ζπκθσλία.  

Σελ δπλαηφηεηα απηήλ παξέρεη ν Νφκνο Γηαηηεζίαο
220

, ν νπνίνο ξπζκίδεη ηελ δηεμαγσγή 

δηεζλψλ εκπνξηθψλ δηαηηεζηψλ ζηελ Διιάδα. πγθεθξηκέλα, κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 7§2, 

νξίδεηαη φηη «ε ζπκθσλία δηαηηεζίαο κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή δηαηηεηηθήο ξήηξαο ζε 

νξηζκέλε ζχκβαζε ή ηε κνξθή ρσξηζηήο ζπκθσλίαο». Ζ ζπκθσλία, γηα λα είλαη έγθπξε, 

πξέπεη λα είλαη γξαπηή θαη λα έρεη ππνγξαθεί απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ή λα έρεη 

θαηαγξαθεί απφ κέζα ηειεπηθνηλσλίαο πνπ έρνπλ αληαιιαγεί (άξζξν 7§3εδ.1 λ.2735/1999).  

πσο κε ηελ δηαηηεηηθή ξήηξα
221

, έηζη θαη κε ηελ ρσξηζηή ζπκθσλία δηαηηεζίαο ηνπ λ. 

2735/1999, ηα κέξε είλαη ειεχζεξα λα δηεπζεηήζνπλ φιε ηελ δηαδηθαζία ηεο δηαηηεζίαο θαηά 

ηε βνχιεζή ηνπο, θηάλεη λα κε μεθεχγνπλ απφ ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα φξηα ηνπ λφκνπ. 

Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ φζα εθηέζεθαλ παξαπάλσ
222

 ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία ηεο 

δηαηηεζίαο.  

 

 

Μνξθέο Διιεληθήο Ναπηηθήο Γηαηηεζίαο 

1. Ναπηηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο (Κψδηθαο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο) 

2. Ρήηξα Γηαηηεζίαο (Δ.Ν.Γ.Πεηξαηά - Ν.2735/99 - Γηεζλνχο Οξγαληκνχ Γηαηηεζίαο) 

3. πκθσλία Γηαηηεζίαο Ν.2735/1999, α.7§2  

 

Πίλαθαο 3-1: Οη δπλεηηθέο κνξθέο λαπηηθήο δηαηηεζίαο ζηελ Διιάδα 

 

 

                                                
219 ελφο δηεζλνχο λαπηηιηαθνχ νξγαληζκνχ (βι. ζει. 25), ηεο Έλσζεο Ναπηηθήο Γηαηηεζίαο Πεηξαηά (βι. ζει. 62-

65) ή ηνπ λφκνπ 2735/1999 (βι. ζει. 66).   
220 Βι. Παξάξηεκα Ε, ζει. 118-135.  
221 Βι. ππφ παξάγ. 3.5.3.2, ζει. 66.  
222 Βι. παξάγ. 3.5.2, ζει. 56-59.  
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4. ΝΑΤΣΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ ΛΟΝΓΙΝΟΤ 

 

4.1 ΣΟ ΛΟΝΓΗΝΟ Ω ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΚΔΝΣΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ 

Σν Λνλδίλν απνηειεί, εδψ θαη πνιιά ρξφληα θαη κε κεγάιε δηαθνξά, ην θπξίαξρν 

θέληξν λαπηηθήο δηαηηεζίαο ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Μάιηζηα, ζην Λνλδίλν δηεμάγνληαη 

πεξηζζφηεξεο λαπηηθέο δηαηηεζίεο απφ φ,ηη ζε φια ηα άιια εζληθά θέληξα δηαηηεζίαο 

ζπλνιηθά, αθνχ εθεί θαηαιήγεη ην 70% ησλ λαπηηθψλ δηαηηεηηθψλ ππνζέζεσλ αλά ηνλ 

θφζκν
223

. Σν πνζνζηφ απηφ αληηζηνηρεί ζε 3.500 θαηά πξνζέγγηζε πεξηπηψζεηο ππαγσγήο 

δηαθνξψλ (submissions) ζηε λαπηηθή δηαηηεζία ηνπ Λνλδίλνπ αλά έηνο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηε 

δεθαεηία 1989 - 1999
224

. Δηδηθφηεξα δε γηα ην 1996, κέιε ηεο Έλσζεο Ναπηηιηαθψλ 

Γηαηηεηψλ Λνλδίλνπ («L.M.A.A.»), απφ ηα νπνία δηελεξγείηαη θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

λαπηηθψλ δηαηηεζηψλ ζην Λνλδίλν, απνδέρηεθαλ 3.384 ππνζέζεηο θαη εμέδσζαλ 919 

απνθάζεηο
225

. Πην πξφζθαηα (2007), έγηλαλ 2.560 δηνξηζκνί ηαθηηθψλ κειψλ ηεο L.M.A.A., 

παξαπέκθζεθαλ ζε δηαηηεζία ηνπιάρηζηνλ 1.280 ππνζέζεηο θαη εμεδφζεζαλ 421 

απνθάζεηο
226

. Σν 90% ησλ λαπηηθψλ δηαηηεζηψλ ηνπ Λνλδίλνπ δηέπεη δηεζλήο ραξαθηήξαο
227

, 

ελψ ζρεδφλ ε πιεηνλφηεηά ηνπο δεκηνπξγείηαη απφ δηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη απφ ηελ 

ειεχζεξε αγνξά ηεο λαπηηιίαο («tramp shipping») θαη ιηγφηεξν απφ δηαθνξέο ηεο λαπηηιίαο 

γξακκψλ («liner shipping»).     

Οη αξηζκνί, ζπλεπψο, δε ςεχδνληαη. Ζ θπξηαξρία ηνπ Λνλδίλνπ ζηε λαπηηθή δηαηηεζία 

είλαη αδηακθηζβήηεηε. Σίπνηα, φκσο, δε ζπκβαίλεη ηπραία. Ζ δηαηηεζία ζηελ Αγγιία έρεη 

παξάδνζε εθαηνληαεηεξίδσλ
228

. ηελ δεκηνπξγία, βεβαίσο, ηεο παξάδνζεο απηήο βνήζεζαλ 

θαη νη ηδαληθέο ζπλζήθεο πνπ επiθξάηεζαλ απφ έλα ρξνληθφ ζεκείν θη έπεηηα : κε ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ πξψησλ ζηνλ θφζκν λαπηηθψλ ηειέγξαθσλ, πεξί ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1860, ην Λνλδίλν ζπγθέληξσζε ηελ παγθφζκηα εκπνξηθή θαη λαπηηθή πιεξνθφξεζε θαη 

άξρηζε, έηζη, λα εμειίζζεηαη ζην κεγαιχηεξν λαπηηιηαθφ θέληξν ηνπ θφζκνπ. 

                                                
223 Βι. ζρ. ππφ παξάγ. 2.1, ζει. 19-20.  
224 Απφ ηηο πξνζθπγέο απηέο, εθδηθάδεηαη θαη θηάλεη ζε απφθαζε κφλν ην 20%, ελψ ην ππφινηπν 80% θαηαιήγεη 

ηειηθά ζε ζπκβηβαζκφ. Δηδηθφηεξα, ελψ 1500 πεξίπνπ είλαη νη ππνζέζεηο δηαηηεζίαο ζηηο νπνίεο μεθηλνχλ νη 
δηαδηθαζίεο θάζε ρξφλν, νη δηαηηεηηθέο απνθάζεηο πνπ θαη‟ αληηζηνηρία εθδίδνληαη αλέξρνληαη ζε 520. 

Σζαβδαξίδεο, ζει. 477, ππνζεκ. 1.          
225 Σν ζηνηρείν αλαθέξεηαη ζην κε εκεξνκελία 2-12-1998 ππφκλεκα - απάληεζε ηεο L.M.A.A. ζηελ έξεπλα ηεο 

Τπνεπηηξνπήο Μεηαθνξψλ ηεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο, Μεηαθνξψλ θαη Σνπηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ 

Ζλ.Βαζηιείνπ γηα ηε ζεκεξηλή ζέζε ηεο βξεηαληθήο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο. The future 

of the UK Shipping Industry by Patrick O‟Donovan (President), Memorandum by the London Maritime 

Arbitrators Association (FUS 9), 2 December 1998, www.parliament.uk.  
226 Δπηκνλή θαη ππνκνλή γηα ηελ αλάπηπμε λαπηηθήο δηαηηεζίαο ζηελ Διιάδα, Ζ Ναπηεκπνξηθή, 29/12/2008.  
227 Έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 25% επ‟ απηνχ αθνξά δηαηηεζίεο φπνπ θαη ηα δχν δηάδηθα κέξε είλαη αιινδαπά 

θαη έλα 90% δηαηηεζίεο φπνπ αιινδαπφ είλαη ηνπιάρηζηνλ ην έλα κέξνο.  
228 ρεηηθή αλαθνξά έρεη γίλεη ζην πξψην θεθάιαην, ππφ παξάγ. 1.1.3, ζει. 7.  

http://www.parliament.uk/
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Δγθαηαζηάζεθαλ πνιινί πινηνθηήηεο θαη ηδξχζεθαλ νξγαληζκνί αζθάιηζεο ησλ πινίσλ ηνπο, 

ηα νπνία δηαπξαγκαηεχνληαλ ζην Βαιηηθφ Κέληξν
229

. Φπζηθφ επαθφινπζν αιιά θαη 

απαηηνχκελν απηήο ηεο θηλεηηθφηεηαο ήηαλ ε αλαδήηεζε ηνπ θαηάιιεινπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ πνπ ζα εηδηθεπφηαλ ζηα δηάθνξα λαπηηιηαθά δεηήκαηα, φπσο λαπηηιηαθψλ 

δηθεγφξσλ, κεραληθψλ, αξρηηεθηφλσλ, επηζεσξεηψλ θ.ιπ. Έηζη, γελλήζεθε ζην Λνλδίλν κηα 

πνιππιεζήο λαπηηιηαθή θνηλφηεηα εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ, ε νπνία επλφεζε θαη ηελ 

αλάπηπμή ηνπ σο θέληξνπ λαπηηθψλ δηαηηεζηψλ, εθφζνλ κπνξνχζε λα πξνζθέξεη ζηνπο 

ζπλαιιαζζνκέλνπο φιεο ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπο ππεξεζίεο : εηδηθνχο 

δηθεγφξνπο, επηζεσξεηέο πινίσλ θαη θνξηίσλ, ηερληθνχο ζπκβνχινπο (κεραληθνχο, ρεκηθνχο 

θ.ά.), εηδηθνχο ζηε δηαρείξηζε ησλ πινίσλ, ζηηο αζθάιεηεο, ηηο λαπιψζεηο, ην εκπφξην ησλ 

αγαζψλ θαη ηνπ πεηξειαίνπ.            

ήκεξα, ην Λνλδίλν απνηειεί ην δηεζλέο θέληξν φισλ ησλ βνεζεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο λαπηηιίαο, φπσο νη αζθαιίζεηο, νη αγνξέο εκπνξεπκάησλ θ.α. Οη Lloyd‟s, ην Baltic 

Exchange (Βαιηηθφ Κέληξν)
230

, ε «FONASBA» (Οκνζπνλδία Δζληθψλ Δλψζεσλ 

Ναπινκεζηηψλ θαη Πξαθηφξσλ), ην «Institute of Chartered Shipbrokers» (Ηλζηηηνχην 

Ναπινκεζηηψλ ηεο Αγγιίαο), ν «IMO» (Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο),  ην «International 

Chamber of Shipping» (Γηεζλέο Ναπηηθφ Δπηκειεηήξην), ε «INTERCARGO» (Έλσζε 

Πινηνθηεηψλ Πινίσλ Ξεξνχ Φνξηίνπ) θαζψο θαη ηα κεγαιχηεξα P&I Clubs έρνπλ ηελ έδξα 

ηνπο ζην Λνλδίλν, ελψ ππάξρνπλ θαη φιεο νη απαξαίηεηεο ππεξεζίεο γηα λα ππνζηεξίμνπλ 

ηνπο νξγαληζκνχο απηνχο. Αθφκε, εθηφο απφ ηελ «Έλσζε Ναπηηιηαθψλ Γηαηηεηψλ 

Λνλδίλνπ» («L.M.A.A.»)
231

, εθεί εδξεχνπλ άιινη δχν ζεκαληηθνί νξγαληζκνί δηαηηεζίαο, ην 

«Γηθαζηήξην Γηεζλνχο Γηαηηεζίαο ηνπ Λνλδίλνπ» («London Court of International 

Arbitration» - «L.C.I.A.»)
232

 θαη ην «Ηλζηηηνχην Γηαηηεηψλ Λνλδίλνπ» («Chartered Institute 

of London Arbitrators» - «C.I.ARB.»)
233

. Έηζη, ε παξνπζία ησλ εηδηθψλ ηεο λαπηηιίαο ζην 

Λνλδίλν ζήκεξα, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ζπγθαηαιέγνληαη εθαηνληάδεο ή θαη ρηιηάδεο 

κεζίηεο, αζθαιηζηέο, δηθεγνξηθέο εηαηξίεο κε εμεηδίθεπζε ζηε λαπηηιία, ηερληθνί, ζχκβνπινη, 

επηζεσξεηέο θαη, θπζηθά, γξαθεία πινηνθηεηψλ, δηαρεηξηζηψλ θαη λαπισηψλ, είλαη θνξπθαία, 

ηφζν ζε πνζφηεηα φζν θαη ζε πνηφηεηα. Οη δηαηηεηέο ίζσο λα κελ είλαη ηφζνη πνιινί ζε 

αξηζκφ, αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ φηη ε Έλσζε Ναπηηιηαθψλ Γηαηηεηψλ Λνλδίλνπ 

                                                
229 Ήηαλ έλα θαθελείν πνπ άλνημε ζηα 1744 θαη νλνκαδφηαλ «Virginia and Baltick», φπνπ νη έκπνξνη 

ζπλαληνχζαλ ηνπο θαπεηάληνπο πξνθεηκέλνπ λα κεηαθεξζνχλ ηα εκπνξεχκαηά ηνπο δηα ζαιάζζεο.   
230 ήκεξα, ην Βαιηηθφ Κέληξν είλαη έλαο ηδησηηθφο νξγαληζκφο, έλα λαπηηιηαθφ ρξεκαηηζηήξην λαχισλ θαη 

θνξηίσλ αιιά θαη ην ζεκαληηθφηεξν δηεζλέο λαπηηιηαθφ θέληξν πιεξνθφξεζεο.  
231 www.lmaa.org.uk  
232 www.lcia-arbitration.com  
233 www.londonarbitrators.org θαη www.ciarb.org   

http://www.lmaa.org.uk/
http://www.lcia-arbitration.com/
http://www.londonarbitrators.org/
http://www.ciarb.org/
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(«L.M.A.A.»), σο ν απνδέθηεο ησλ πεξηζζνηέξσλ πξνζθπγψλ δηαηηεζίαο ζηελ Αγγιία, 

απαξηζκεί γχξσ ζηα 37 κέιε, ζίγνπξα φκσο είλαη θαινί ζηε δνπιεηά ηνπο θαη είλαη 

αλακθηζβήηεηε ε άξξεθηε ζχλδεζε ηεο λαπηηθήο δηαηηεζίαο κε ηηο ινηπέο λαπηηιηαθέο 

ππεξεζίεο ηεο μεξάο.     

Καηά ηνλ Bruce Harris, ε λαπηηθή δηαηηεζία ηνπ Λνλδίλνπ είλαη πηζαλφ λα νθείιεη ηελ 

δεκνηηθφηεηά ηεο ζηελ παξνπζία ηνπ Βαιηηθνχ Κέληξνπ, ην νπνίν, κέρξη πξηλ ιίγα ρξφληα, 

ιεηηνπξγνχζε σο έλα είδνο ρξεκαηηζηεξίνπ φπνπ κεζίηεο δηαπξαγκαηεχνληαλ, γηα 

ινγαξηαζκφ πινηνθηεηψλ θαη λαπισηψλ, ηελ πιεηνςεθία ησλ λαπινζπκθψλσλ παγθνζκίσο. 

Λέγεηαη φηη, φηαλ ηα κέξε (νη πινηνθηήηεο απφ ηε κηα θαη νη λαπισηέο απφ ηελ άιιε) 

δηαθσλνχζαλ, νη κεζίηεο ηνπο πξνζπαζνχζαλ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ κηα ζπκβηβαζηηθή 

ζπκθσλία. Αλ ε πξνζπάζεηά ηνπο ήηαλ αλεπηηπρήο, ηφηε δεηνχζαλ απφ έλα κεγαιχηεξν 

ζπλάδειθφ ηνπο λα ελεξγήζεη σο δηαηηεηήο αλάκεζά ηνπο. Έηζη, ηα κέξε ζα δερφληνπζαλ ηελ 

απφ θνηλνχ ζχζηαζε ησλ κεζηηψλ ηνπο ή ηελ άπνςε ελφο ηξίηνπ πξνζψπνπ, φπνπ απηφ ήηαλ 

απαξαίηεην λα εκπιαθεί
234

.  

Απφδεημε φηη ε παξαπάλσ «δηαηηεζία» ησλ κεζηηψλ, ε νπνία αξγφηεξα εμειίρζεθε ζηελ 

αμηφπηζηε αγγιηθή δηαηηεζία, έγηλε, ζε αλχπνπην ρξφλν, γλσζηή δηαδηθαζία απνηειεί ε 

χπαξμε κηαο ιίζηαο, ηελ νπνία δηαηεξνχζε ν Γξακκαηέαο ηνπ Βαιηηθνχ Κέληξνπ, κε νλφκαηα 

κεζηηψλ πνπ αλήθαλ ζε απηφ θαη ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα ελεξγνχλ σο δηαηηεηέο θαη ηελ νπνία 

αληηθαηέζηεζε κε ηελ ίδξπζή ηεο, πξηλ πεξίπνπ 50 ρξφληα, ε Έλσζε Ναπηηιηαθψλ Γηαηηεηψλ 

Λνλδίλνπ («L.M.A.A.»). Δπηπιένλ, απφ ηηο αηηίεο γηα ηηο νπνίεο πξσηνμεθίλεζε ε πξφηππε 

εθείλε δηαδηθαζία δηαηηεζίαο ησλ κεζηηψλ πινηνθηεηψλ θαη λαπισηψλ αξθεηνχο αηψλεο πξηλ 

(δηαθνξέο ζηελ δηαπξαγκάηεπζε ησλ λαπινζπκθψλσλ) αιιά θαη απφ ηελ πνιχρξνλε 

παξνπζία ησλ δηαηηεηηθψλ ξεηξψλ ζηα ηππνπνηεκέλα λαπινζχκθσλα, θαίλεηαη θαζαξά ε 

καθξά παξάδνζε ηεο δηαηηεζίαο ζην ρψξν ηεο ειεχζεξεο (tramp) λαπηηιίαο. 

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ ζπληέιεζε ζεκαληηθά ζηε κεγάιε άλζεζε ηεο λαπηηθήο 

δηαηηεζίαο ζην Λνλδίλν είλαη ε θαη‟ εμνρήλ επηινγή ηνπ αγγιηθνχ δηθαίνπ σο εθαξκνζηένπ 

ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ηππνπνηεκέλσλ λαπηηιηαθψλ ζπκβάζεσλ θαη εηδηθά ησλ 

λαπινζπκθψλσλ
235

, ε νπνία δελ έγηλε ρσξίο ιφγν. Πξάγκαηη, ην αγγιηθφ πεξί δηαηηεζίαο 

δίθαην έρεη λα επηδείμεη έλαλ εληππσζηαθφ φγθν λνκνινγίαο θαη κηα καθξά θαη ζπλερή 

αιπζίδα λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, ε νπνίεο απνθξπζηάιισζαλ ην εζηκηθφ δίθαην (common 

law) ηεο δηαηηεζίαο, εηδηθά ηεο λαπηηθήο, φπσο απηφ δηακνξθψζεθε ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ 

                                                
234 Bruce Harris, Maritime Arbitration in the U.S and the U.K, Past, Present and Future: The View from London, 

William Tetley Maritime Law Lecture 2008, The Tulane Maritime Law Center, 4-3-2008.  
235 Βι. ζρ. αλση. παξάγ. 2.3, ζει. 27.   
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απφ ηηο απνθάζεηο ησλ αγγιηθψλ δηθαζηεξίσλ. Ζ καθξφρξνλε παξάδνζε ηεο δηαηηεζίαο ησλ 

λαπηηιηαθψλ δηαθνξψλ ζην Λνλδίλν, ε ζπλέπεηα θαη ε πξνβιεςηκφηεηα ησλ δηαηηεηηθψλ 

θξίζεσλ
236

, ν επαγγεικαηηζκφο ησλ δηαηηεηψλ
237

, ε ειαζηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο
238

 θαη ε 

απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο δηαηηεηέο, ηνπο λνκηθνχο παξαζηάηεο θαη ηα 

δηθαζηήξηα ζπληζηνχλ ηα αλαληίξξεηα πιενλεθηήκαηα ηνπ αγγιηθνχ δηθαίνπ δηαηηεζίαο 

έλαληη ησλ άιισλ εζληθψλ δηθαίσλ. Δθηφο απηνχ, ην αγγιηθφ δίθαην ηεο δηαηηεζίαο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ δχν ηδηαηηεξφηεηεο, πνπ ίζσο εμεγνχλ ηελ πξνηίκεζε ησλ 

ζπλαιιαζζνκέλσλ ζε απηφ : πξψηνλ, είλαη, αθφκε, αξθεηά επηθπιαθηηθφ απέλαληη ζηελ 

εθαξκνγή ηεο lex mercatoria
239

, παξά ηηο ξαγδαίεο ζεσξεηηθέο θαη λνκνινγηαθέο εμειίμεηο ζε 

δεηήκαηα επηινγήο ηνπ εθαξκνζηένπ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ πνπ έρνπλ ζεκεησζεί ζηηο δηεζλείο 

δηαηηεζίεο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη, δεχηεξνλ, φηη ζπλερίδεη λα δηαζέηεη ηθαλφ αξηζκφ 

θαηαινίπσλ νπζηαζηηθήο αθπξσηηθήο αξκνδηφηεηαο ζηα αγγιηθά δηαηηεηηθά δηθαζηήξηα, φζνλ 

αθνξά ζηε δηαηηεηηθή θξίζε
240

. Δπηπιένλ, ην αγγιηθφ λαπηηθφ δίθαην θαηέρεη, γεληθφηεξα,  

κηα πεξίνπηε ζέζε δηεζλψο, γεγνλφο πνπ ιεηηνπξγεί σο καγλήηεο γηα ηνπο αλά ηνλ θφζκν 

απαζρνινχκελνπο ζηελ εκπνξηθή λαπηηιία, παξά, ίζσο, θαη ηελ ελδερφκελε εθηίκεζε ησλ 

ηδίσλ φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ αγγιηθνχ δηαηηεηηθνχ κεραληζκνχ δελ είλαη παξαδεηγκαηηθή, αθνχ 

δε ιείπνπλ θαη ηα ζρεηηθά κεηνλεθηήκαηα, φπσο ην πςειφ νηθνλνκηθφ θφζηνο
241

, νη ρξνληθέο 

θαζπζηεξήζεηο
242

 θαη ε δπλαηφηεηα ησλ δηθαηεξίσλ λα ππεηζέξρνληαη ζε εθηεηακέλν έιεγρν 

ησλ δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ
243

.  

                                                
236 Ζ ζπλέπεηα πνπ παξνπζηάδνπλ νη δηαηηεηηθέο απνθάζεηο είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλδπαζκνχ ηξηψλ θαίξησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αγγιηθνχ δηθαίνπ : ηεο ππνρξέσζεο ησλ δηαηηεηψλ λα θξίλνπλ πάληνηε κε βάζε θαλφλεο 
δηθαίνπ, ηνπ ζπζηήκαηνο δεζκεπηηθψλ δηθαζηηθψλ πξνεγνπκέλσλ (stare decisis), ην νπνίν δεζκεχεη απηφκαηα 

θάζε εθαξκνζηή ηνπ αγγιηθνχ δηθαίνπ θαη ηνπ ειέγρνπ ηήξεζεο ησλ παξαπάλσ απφ ηα θξαηηθά δηθαζηήξηα. Ζ 

γλψζε ησλ λνκηθψλ δεδνκέλσλ νδεγεί ζε αζθαιείο πξνβιέςεηο ηνπο λνκηθνχο ζπκβνχινπο ησλ κεξψλ, κε 

ζπλέπεηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ ζπκβηβαζκψλ. Βι. Rokison, Α Legal Practitioner’s View of London Maritime 

Arbitration, ζει. [Rokison] 2˙ Chamberlain, Why London?, ζει. [Chamberlain] 2˙ Smid, London Maritime 

Arbitration - The Views of a Customer, ζει. 5 ππφ αξηζ. 9˙ φια ζην London Maritime Arbitration, 1978. 

Σζαβδαξίδεο, ζει. 479, ππνζεκ. 6.      
237 Οξηζκέλνη απφ απηνχο αζρνινχληαη πηα απνθιεηζηηθά κε ηελ αλάιεςε δηαηηεζηψλ.  
238 Πνιιέο λαπηηθέο δηαηηεζίεο δηεμάγνληαη κφλν βάζεη εγγξάθσλ (“document - only” arbitrations) πνπ 

ππνβάιινληαη ζηνπο δηαηηεηέο, ρσξίο ηελ εκπινθή αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο. 
239 Δίλαη ην «άγξαθν» εκπνξηθφ δίθαην, πνπ εθαξκφδεη σο λφκνπο ηα έζηκα θαη ηηο γεληθέο αξρέο πνπ ηζρχνπλ 
ζην παγθφζκην εκπφξην θαη γελλήζεθε ην κεζαίσλα, σο εμέιημε ηνπ ξσκατθνχ δηθαίνπ, κε ηελ εκθάληζε ηεο 

αζηηθήο ηάμεο ησλ εκπφξσλ ζηελ δπηηθή Δπξψπε. Πακπνχθεο, ζει. 57-59, W. Tetley, p. 5, 18 [FN 7]. Μέξνο 

ηεο lex mercatoria απνηειεί ε lex maritima (βι. ζρ. ππνζεκ. 177, ζει. 61), W. Tetley, p. 4.     
240 Βι. Αrbitration Act 1996, άξζξα  67-71 (Παξάξηεκα Λ, ζει. 160-165).  
241 Σν πςειφ θφζηνο ησλ δηαηηεζηψλ πξνθαιείηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπδεηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε 

κέζνδν επίδεημεο εγγξάθσλ ζηηο αθξνακαηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ «απζηεξψλ» δηαηηεζηψλ, θπξίσο, φκσο, απφ ηελ 

εμέηαζε ησλ καξηχξσλ. Δπίζεο, ην πςειφ θφζηνο είλαη θαη ζπλάξηεζε ηεο αχμεζεο ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο 

ηερλνινγηθήο εμέιημεο ησλ πινίσλ, πνπ επηδξνχλ αλάινγα ζην κέγεζνο θαη ηελ πεξηπινθφηεηα ησλ γελλφκελσλ 

απαηηήζεσλ, κε απνηέιεζκα ηελ δηφγθσζε ησλ δαπαλψλ.     
242 Οη θαζπζηεξήζεηο απηέο νθείινληαη θπξίσο ζηηο δηαηηεζίεο κε απζηεξφ ηππηθφ (formal arbitrations), φπνπ ε 

δηαδηθαζία είλαη πεξίπινθε αιιά, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, θαη ζηελ αδπλακία ησλ δηαηηεηψλ, ιφγσ ηνπ κηθξνχ 
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Πέξα, φκσο, απφ ηελ θαζνδήγεζε ζηε λαπηηθή δηαηηεζία ηνπ Λνλδίλνπ φζσλ επηιέγνπλ 

ην αγγιηθφ δίθαην, ζπκβαίλεη θαη ην αληίζηξνθν : ε πξνηίκεζε ηνπ Λνλδίλνπ σο locus 

arbitri
244

 απφ ηνπο ζπλαιιαζζνκέλνπο ηεο παγθφζκηαο εκπνξηθήο λαπηηιίαο, γηα ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, νδεγεί εμ‟νξηζκνχ ζηελ εθαξκνγή ηνπ αγγιηθνχ δηθαίνπ ηεο 

δηαηηεζίαο. Σν ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη αλ θαλείο εμεηάζεη ηηο δηαηηεηηθέο ξήηξεο ησλ 

λαπινζπκθψλσλ. Παξά ηε ζαθή δηακφξθσζε ησλ λέσλ ηάζεσλ
245

, ε πιεηνςεθία πξνθξίλεη 

ηελ παξαδνζηαθή επηινγή εζληθνχ δηθαίνπ κέζσ ηεο απνθαζηζηηθήο ζχλδεζήο ηνπ κε ηνλ 

ηφπν δηεμαγσγήο ηεο δηαηηεζίαο, ν νπνίνο είλαη, ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

πεξηπηψζεσλ, ην Λνλδίλν.   

ζνλ αθνξά ζην κέιινλ ηεο λαπηηθήο δηαηηεζίαο ηνπ Λνλδίλνπ θαη θαηά πφζν απηή ε 

πφιε κπνξεί λα ζπλερίζεη ηνλ «πξσηαζιεηηζκφ» ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, νη πξνβιέςεηο 

είλαη κάιινλ επνίσλεο. Καζψο ην πξναπαηηνχκελν ηεο επηηπρίαο κηαο πφιεο σο θέληξνπ 

λαπηηθήο δηαηηεζίαο είλαη λα έρεη έλα πνιχ νπζηψδεο πιαίζην αηφκσλ πνπ λα εκπιέθεηαη 

ελεξγά ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο
246

 θαη ην Λνλδίλν δηαζέηεη έλαλ 

ηθαλνπνηεηηθφ - αλ φρη κεγάιν - αξηζκφ ηέηνησλ αηφκσλ, ζα έιεγε θαλείο φηη είλαη κάιινλ 

αζθαιέο, ηνπιάρηζηνλ γηα ην πξνζερέο κέιινλ. Οη θφβνη πνπ εθθξάδνληαη γηα ηελ 

δηαθηλδχλεπζε ηεο ζέζεο ηνπ Λνλδίλνπ ζην ράξηε ηεο παγθφζκηαο λαπηηθήο δηαηηεζίαο έρνπλ 

λα θάλνπλ κφλν κε ηελ πηζαλφηεηα ζπξξίθλσζεο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

πνπ ζηεξίδεη ηε ζέζε απηή θαη απφ φπνπ αληινχληαη νη έκπεηξνη δηαηηεηέο, θάηη πνπ ζα 

                                                                                                                                                   
ηνπο αξηζκνχ θαη ηεο πιεζψξαο ησλ δηαηηεζηψλ, γηα ζχληνκε εμέηαζε ηεο δηαθνξάο. Τπνινγίδεηαη φηη ην 90% 

ησλ λαπηηθψλ δηαηηεζηψλ δηεθπεξαηψλεηαη κφλνλ απφ 10-12 δηαηηεηέο, ελψ ην 50% απφ 5! 
243 Ο θαηαιχηεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ζπλέπεηαο θαη ηεο πξνβιεςηκφηεηαο ησλ 

δηαηεηηθψλ θξίζεσλ, ζπληζηά ηαπηφρξνλα θαη πεγή κεηνλεμίαο, θαζψο νδεγεί ζε δπλεηηθή εκπινθή ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ ζην ζχλνιν ηεο δηθαζηηθήο δηθαηνδνζίαο - απφ ηνλ πξψην σο θαη ηνλ ηειεπηαίν βαζκφ - θάηη 

πνπ ζπλήζσο επηζπκνχλ λα απνθχγνπλ κε ηελ επηινγήο ηεο δηαηεζίαο. Οη ίδηεο εθηηκήζεηο, ζε κεγαιχηεξν 

πάλησο βαζκφ, ίζρπαλ θαη πξηλ απφ ηελ θαηάξγεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εηδηθήο δηθαζηηθήο πξζθπγήο (special 

case stated - δπλαηφηεηα παξαπνκπήο απφ ηνλ δηαηηεηή ή ηνπο δηαδίθνπο εηδηθνχ λνκηθνχ δεηήκαηνο ζην Σαθηθφ 

Γηθαζηήξην γηα εξκελεία θαη ιχζε). Σελ θαηάζηαζε πεξηέγξαςε κε γιαθπξφ ηξφπν ν Charity, Arbitration or 

Litigation - The Choices for the Practising Lawyer, ζην London Maritime Arbitration, 1978, ζει. [Charity] 1 : 

“Th[e] desire to keep everybody vaguely happy, has resulted in the procedure of the Special Case, as a result of 

which, despite his desire for speed, economy and privacy, the arbitrating businessman can be given the dreadfull 

news, (in sotto voce tones) - „the other side have asked for a Special Case‟ - and lo and behold enter stage right 

the judge (in red robes), the barristers (fully wigged), the pupils, the imitation oak panelling, and with a single 

blow almost every so-called advantage of arbitration has been thrown out of the window” [«Ζ επηζπκία κηαο 
αφξηζηεο επηπρίαο γηα φινπο, είρε σο απνηέιεζκα ηε δηαδηθαζία ηεο εηδηθήο δηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ζπλεπεία 

ηεο νπνίαο ν επηρεηξεκαηίαο πνπ πνξνζθεχγεη ζηε δηαηηεζία, παξά ηελ επηζπκία ηνπ γηα ηαρχηεηα, νηθνλνκία θαη 

απνθπγή δεκνζηφηεηαο, κπνξεί λα πιεξνθνξεζεί ςηζπξηζηά ην θνβεξφ λέν - „ν αληίδηθνο έθαλε εηδηθή 

πξνζθπγή‟ - θαη, ηδνχ, εηζέξρεηαη εθ δεμηψλ ηεο ζθελήο ν δηθαζηήο (κε θφθθηλν καλδχα), νη ζπλήγνξνη 

(θνξψληαο πεξνχθεο), νη αζθνχκελνη, ε ςεχηηθε δξχηλε επέλδπζε θαη, κε έλα κφλν ρηχπεκα, ζρεδφλ θάζε 

ζεσξνχκελν πιενλέθηεκα ηεο δηαηηεζίαο έρεη ξηρζεί απφ ην παξάζπξν»].       
244 ηφπνο δηαηηεζίαο 
245 Πιένλ, νη δηαηηεηέο έρνπλ ηελ επρέξεηα λα παξαθάκπηνπλ ηνπο θαλφλεο ηδησηηθνχ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη λα 

εθαξκφδνπλ απεπζείαο ην δίθαην πνπ ζεσξνχλ θαηαιιειφηεξν γηα ηελ πεξίπησζε, αθφκα θη αλ πξφθεηηαη φρη γηα 

θάπνην εζληθφ δίθαην αιιά γηα ηε lex mercatoria (βι. ζρ. παξαπ. ζει. 73, ππνζεκ. 239), Σζαβδαξίδεο, ζει. 233.      
246 Harris, φ.π , ζει. 22.   
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απνηεινχζε, καθξνπξφζεζκα, ζνβαξφ πιήγκα θαη ζα απέβελε ζε βάξνο ηνπ εγεηηθνχ ηνπ 

ξφινπ
247

. Πξνο ην παξφλ, φκσο, κηα ηέηνηα πηζαλφηεηα δελ είλαη νξαηή. Καηά ηα άιια, νη 

ζηαηηζηηθέο κέρξη ζηηγκήο δείρλνπλ φηη θακία άιιε πφιε δε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην Λνλδίλν 

ζηελ αξέλα ηεο λαπηηθήο δηαηηεζίαο, παξά ηηο θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη, νχηε θαλ 

ε Νέα Τφξθε. Παξφια απηά, έρεη επέιζεη κηα ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λαπηηθψλ 

δηαηηεζηψλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζε παγθφζκην επίπεδν θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα
248

. Ζ 

κείσζε έγηλε πεξηζζφηεξν αηζζεηή ζην Παξίζη, ην νπνίν ήηαλ, κέρξη πξφηηλνο, έλα πνιχ 

παξαγσγηθφ θέληξν λαπηηθψλ δηαηηεζηψλ, ελψ δε ζεκεηψζεθε αχμεζε ζην αξηζκφ ησλ 

ππνζέζεσλ θαλελφο άιινπ θέληξνπ δηαηηεζίαο. Σαπηφρξνλα, νη ππνζέζεηο λαπηηθήο 

δηαηηεζίαο πνπ ππήρζεζαλ ζην Λνλδίλν κεηψζεθαλ ζηαδηαθά. Οη αηηίεο πνπ πξνθάιεζαλ θαη 

ζα ζπλερίζνπλ, κάιινλ, θαη ζην κέιινλ λα πξνθαινχλ ηε κείσζε απηή ζρεηίδνληαη, ζε 

κεγάιν βαζκφ, κε ηελ αιιαγή ζηε λννηξνπία ησλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ βξίζθνληαη ηψξα 

επηθεθαιήο ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο
249

 θαη, ζε κηθξφηεξν, κε ηελ αιιαγή ζηνλ ηξφπν 

δηαρείξηζεο ησλ δηαθνξψλ ηνπο απφ ηνπο ζπκβνχινπο - δηθεγφξνπο
250

. Ίζσο, ινηπφλ, λα έρεη 

αξρίζεη ε πηψζε ηνπ ζεζκνχ ηεο δηαηηεζίαο σο κέζνπ επίιπζεο ησλ λαπηηιηαθψλ δηαθνξψλ 

θαη λα θεξδίδνπλ έδαθνο άιινη ζεζκνί, φπσο γηα παξάδεηγκα, απηφο ηεο δηακεζνιάβεζεο 

(mediation). Δπνκέλσο, δελ ηίζεηαη δήηεκα επηβίσζεο ηνπ Λνλδίλνπ σο θέληξνπ λαπηηθήο 

δηαηηεζίαο. Δπηζθαιήο είλαη ε επηβίσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο λαπηηθήο δηαηηεζίαο έλαληη ησλ 

άιισλ ηξφπσλ δηεπζέηεζεο ησλ δηαθνξψλ πνπ γελληνχληαη θαηά ηελ άζθεζε ηεο λαπηηιηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ην Λνλδίλν δελ έρεη παξά λα αθνινπζήζεη ηηο εμειίμεηο. Ο ρξφλνο ζα 

δείμεη.         

                                                
247 Μηα αηηία ζηελ νπνία νθείιεηαη ε ζνβαξή απηή πηζαλφηεηα είλαη ε ζπξξίθλσζε, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηνπ 

εκπνξηθνχ ζηφινπ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, The future of the UK Shipping Industry, φ.π.    
248 Ζ εθηίκεζε αθνξά ηελ δεθαεηία 1998 - 2008. Harris, φ.π., ζει. 23.     
249 «Οη ζεκεξηλνί παίθηεο ζηελ παγθφζκηα λαπηηιία - εηδηθά ζηελ ειεχζεξε αγνξά ηεο (tramp shipping), ε νπνία 

πξνζθέξεη ηνλ φγθν ησλ δηαηηεηηθψλ ππνζέζεσλ - δε κνηάδνπλ κε ηνπο πξνθαηφρνπο ηνπο, πνπ ζπρλά έθιεηλαλ 

ζπκθσλίεο ζε παθέηα ηζηγάξσλ ή ζε παξφκνηα, επηειή θνκκάηηα ραξηηνχ. Απηνί ιεηηνπξγνχζαλ πνιχ κε ην 

έλζηηθην θαη, πνιιέο θνξέο, ήηαλ θαη ηδνγαδφξνη. Οη δηάδνρνί ηνπο, αληηζέησο, ζπνχδαζαλ ζην Υάξβαξλη, 

έρνπλ κεηαπηπρηαθά ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη βιέπνπλ δηαθνξεηηθά ηα πξάγκαηα. Δλψ νη γνλείο ηνπο 

ζεσξνχζαλ φηη ε δηαηηεζία αλήθε ζην δηαζθεδαζηηθφ κέξνο ηεο δνπιεηάο, νη ζεκεξηλνί πξφεδξνη (CEOs) είλαη 

πην άθακπηνη. Γελ βιέπνπλ γηαηί πξέπεη λα θηινληθνχλ γηα 18 κήλεο γηα έλα κε εγγπεκέλν απνηέιεζκα θαη λα 

ζπαηαινχλ ζεκαληηθά πνζά ρξεκάησλ αιιά θαη πνιχηηκν ρξφλν εξγαζίαο, ελέξγεηα θαη λεχξα, ελψ κπνξνχλ λα 
ζπκβηβαζηνχλ γηα ην 50% ηεο απαίηεζεο, εηδηθά αλ απηφ βνεζάεη ζηε ζπλέρεηα ηεο επηρείξεζεο. Καη πνηφο 

κπνξεί λα ηνπο πεη φηη έρνπλ άδηθν;», Harris, φ.π., ζει. 23-24.    
250 «Ζ ζχγρξνλε ηάζε ζηνπο δηθεγφξνπο είλαη λα παιεχνπλ θάζε ζεκείν (ηεο ππφζεζεο), δηθνλνκηθφ ή 

νπζηαζηηθφ, φζν πην ζθιεξά κπνξνχλ. Απηφ νθείιεηαη, ελ κέξεη ζηελ έιιεηςε θξίζεσο ησλ λέσλ δηθεγφξσλ, ζε 

ζρέζε κε ηνπο παιαηφηεξνπο, ιφγσ ηεο αλεπαξθνχο εθπαίδεπζεο θαη επίβιεςήο ηνπο, ελ κέξεη ζηελ πίεζε λα 

θξαηήζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζηηο εηαηξίεο, πξνζπαζψληαο λα ζεκεηψζνπλ ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ρξνλνρξέσζε 

θαη, ελ κέξεη, ζην θφβν λα θαηεγνξεζνχλ γηα ακέιεηα, αλ παξαβιέςνπλ θάηη - θφβνο ζηνλ νπνίν νη Ακεξηθαλνί 

έρνπλ κάιινλ ζπλεζίζεη. ιν απηφ, βέβαηα, επηκεθχλεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη απμάλεη ην θφζηνο ηνπο, φρη κφλν 

ιφγσ ησλ ακνηβψλ ησλ δηθεγφξσλ θαη ησλ εηδηθψλ, αιιά θαη εμαηηίαο ησλ απαηηήζεσλ απηψλ απφ ηνπο πειάηεο 

ηνπο. Αλ, ινηπφλ, νη πειάηεο πηέδνληαη πνιχ πεξηζζφηεξν λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ζπκβηβαζκφ απφ ην λα 

απεπζπλζνχλ ζε δηακεζνιάβεζε, ην δεχηεξν δελ ζα απνηεινχζε έθπιεμε.», Harris, φ.π., ζει. 24.        
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4.2 Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ : ΑΠΟ ΣΖ ΤΜΦΩΝΗΑ Ω ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ 

 

4.2.1 Η ζπκθσλία δηαηηεζίαο ζην αγγιηθό δίθαην 

χκθσλα κε ην αγγιηθφ δίθαην
251

, κηα δηαηηεζία μεθηλά φηαλ ην έλα ζπκβαιιφκελν 

κέξνο ζε κηα δηαηηεηηθή ζπκθσλία θνηλνπνηεί ζην άιιν ζπκβαιιφκελν κέξνο εηδνπνίεζε, ε 

νπνία δεηά ην δηνξηζκφ ελφο δηαηηεηή ή, αλ ε ζπκθσλία δηαηηεζίαο θαηαδεηθλχεη έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν δηαηηεηή, θαιεί ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο λα ππνβάιιεη ηελ δηαθνξά ζηνλ 

δηαηηεηή απηφλ
252

. Σα κέξε είλαη απφ ην λφκν ειεχζεξα θαζνξίζνπλ ην ρξφλν έλαξμεο ηεο 

δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά αλ ζπκθσλεζεί κηθξφηεξνο ρξφλνο απφ απηφλ πνπ πξνβιέπεη ν 

λφκνο, ηφηε ην δηθαζηήξην κπνξεί λα επηκεθχλεη ηε ζπκθσλεζείζα ρξνληθή πεξίνδν.    

Βαζηθφ, ζπλεπψο, πξναπαηηνχκελν εθαξκνγήο θαη έλαξμεο ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο 

είλαη ε χπαξμε ζρεηηθήο ζπκθσλίαο αλάκεζα ζηα κέξε πνπ επηζπκνχλ λα ππνβάιινπλ ηελ 

δηαθνξά ηνπο ζηελ αγγιηθή λαπηηθή δηαηηεζία, ε νπνία αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

«εθνχζησλ» δηαηηεζηψλ
253

. Ζ ζπκθσλία, φκσο, απηή απαηηείηαη λα ηθαλνπνηεί δχν ζπλζήθεο : 

ε πξψηε, λα αθνξά «δηαηηήζηκε» δηαθνξά, λα κπνξεί δειαδή λα επηδησρζεί ε ιχζε ηεο κε 

δηαηηεζία ψζηε λα κελ πάζρεη αθπξφηεηαο θαη ε δεχηεξε, λα είλαη έγγξαθε ψζηε λα 

θαιχπηεηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο δηαηηεζίαο. ηνηρείν ηεο εγθπξφηεηαο, θπζηθά, ηεο 

ζπκθσλίαο είλαη ε δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα ησλ ζπκβαιινκέλσλ
254

, ελψ δελ ηζρχεη ην ίδην 

γηα ηελ ππνγξαθή ηεο απφ απηνχο
255

.   

ζνλ αθνξά ζηελ πξψηε ζπλζήθε, θάζε δηαθνξά ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζην αληηθείκελν ηεο 

νπνίαο ηα δηαθσλνχληα κέξε έρνπλ δηθαίσκα δηάζεζεο θαη ζπκβηβαζκνχ, κπνξεί λα επηιπζεί 

κε δηαηηεζία. Δμάιινπ, απφ ην 1606, ηζρχεη πάγηα ζηελ αγγιηθή δηαηηεζία ε αξρή φηη γεληθά, 

ζε φιεο ηηο ελαγψγηκεο απαηηήζεηο φπνπ δεηείηαη λα ηθαλνπνηεζνχλ κφλν πιηθέο δεκίεο, ε 

δηαηηεηηθή απφθαζε είλαη ηζρπξή απφ ην λφκν
256

. ρεηηθά κε ηελ δεχηεξε ζπλζήθε, παξφιν 

πνπ θαη ε πξνθνξηθή ζπκθσλία - ζπάληα ζηελ πξάμε - γηα παξαπνκπή κηαο δηαθνξάο ζε 

                                                
251 Σν πξφζθαην λνκηθφ πιαίζην πεξηιακβάλεη ηνπο Νφκνπο Γηαηηεζίαο ηνπ 1950 θαη ηνπ 1996, κε ελδηάκεζεο 

ηξνπνπνηήζεηο ην 1975 θαη 1979, φπσο έρεη ήδε εθηεζεί ζηελ παξάγξαθν 1.3.2 ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ, ζει. 14-
16.  
252 Arbitation Act 1996, άξζξν 14, βι. Παξάξηεκα Λ, ζει. 156-157.   
253 Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πξνέιεπζεο ησλ δηαηηεζηψλ, δηαθξίλνληαη ηξείο θαηεγνξίεο : α) νη εθνχζηεο 

(Voluntary) δηαηηεζίεο, β) νη θαη‟ εληνιή ηνπ δηθαζηεξίνπ (By Order of Court) δηαηηεζίεο θαη γ) νη 

λνκνζεηεκέλεο (Statutory) δηαηηεζίεο. Βι. ζρ. Γεκεηξίνπ, ζει. 82-84.    
254 Γηθαηνπξαθηηθά αλίθαλνη γηα ην αγγιηθφ δίθαην είλαη νη αλήιηθνη, νη πησρεχζαληεο θαη νη πάζρνληεο απφ 

πλεπκαηηθή λφζν [άξζξν 102 λ. πεξί Γηαλνεηηθήο Τγείαο (Mental Health Act) 1959], Γεκεηξίνπ, ζει. 111-115.  
255 Έγγξαθε ζεσξείηαη θαη ε ζπκθσλία πνπ έγηλε κε αληαιιαγή γξαπηψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο.  
256 Λφγσ ησλ δχν απηψλ θξηηεξίσλ, εμαηξνχληαη ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο νη αμηφπνηλεο πξάμεηο, νη δηαθνξέο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ παξάλνκεο ή αλήζηθεο ζπλαιιαγέο ή δηθαηνπξαμίεο, νη ππνζέζεηο αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ 

πνπ αθνξνχλ ζηελ δεκφζηα ηάμε θ.α.  
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δηαηηεζία είλαη ηζρπξή, έγθπξε θαη απνδεθηή απφ ην αγγιηθφ δίθαην, ν έγγξαθνο ηχπνο 

επηβάιιεηαη γηα ιφγνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαηηεζίαο. Δπεηδή ε πξνθνξηθή ζπκθσλία 

ξπζκίδεηαη απφ ην common law
257

 θαη δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ 

δηαηηεζίαο, έρεη εμαηξεηηθά αξλεηηθέο ζπλέπεηεο : α) ν δηάδηθνο πνπ αληηιακβάλεηαη φηη 

εηηάηαη, κπνξεί λα απνζχξεη ην δηαηηεηή πνπ φξηζε, αλαηξέπνληαο έηζη ην ζχλνιν ηεο 

δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο, β) ε αληηθαηάζηαζε ελφο κνλαδηθνχ δηαηηεηή ή ηνπ επηδηαηηεηή 

απαηηεί πάληα ζπκθσλία ησλ κεξψλ ή ησλ δηαηηεηψλ, ρσξίο δπλαηφηεηα αξσγήο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ (ηνπ High Court ζπγθεθξηκέλα), γ) ε δηαηηεηηθή απφθαζε θεξχζζεηαη 

δπζθνιφηεξα εθηειεζηή θαη δ) αθφκε θη φηαλ επηηπγράλεηαη ε έθδνζε ηεο δηαηηεηηθήο 

απφθαζεο, ε δπλαηφηεηα εθηέιεζήο ηεο ζηελ αιινδαπή ππνλνκεχεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

πλζήθεο ηεο Νέαο Τφξθεο
258

, ε νπνία πξνυπνζέηεη αλαγθαία ηελ χπαξμε έγγξαθεο 

ζπκθσλίαο δηαηηεζίαο
259

.  

Οη δχν θπξηφηεξεο
260

 κνξθέο κε ηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη ε έγγξαθε ζπκθσλία δηαηηεζίαο 

θαη ζην αγγιηθφ δίθαην είλαη είηε σο «φξνο» ή «ξήηξα», ε νπνία πεξηέρεηαη ζε άιιε έγγξαθε 

ζπκθσλία είηε σο μερσξηζηή θαη νινθιεξσκέλε ζπκθσλία δηαηηεζίαο ζε απηνηειέο θείκελν. 

ηαλ ε ζπκθσλία δηαηηεζίαο ιακβάλεη ηε κνξθή ξήηξαο ή φξνπ ζην θείκελν άιινπ 

εγγξάθνπ, πξφθεηαη γηα  πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη ζπκβαιιφκελνη ζηε ζπκθσλία δελ 

απνθιείνπλ ηελ έγεξζε δηαθσληψλ ή δηαθνξψλ θαηά ηελ ελέξγεηα ηεο δηθαηνπξαμίαο ηνπο θαη 

επηζπκνχλ νη ηπρφλ αλαθχπηνπζεο δηαθνξέο ηνπο λα επηιπζνχλ δηαηηεηηθά, θαη‟ απνθιεηζκφ 

ηεο δηθαζηηθήο αληηδηθίαο. ην θείκελν, ινηπφλ, ηεο θχξηαο ζχκβαζεο παξεηζάγνπλ «φξν» 

(clause), δηα ηνπ νπνίνπ θαζηδξχεηαη δηαηηεζία, ζηελ πεξίπησζε δηαθνξψλ θαηά ηελ ελέξγεηα 

ηεο ζχκβαζεο απηήο. Σππηθή πεξίηπσζε απνηειεί ε ξήηξα δηαηηεζίαο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ζρεδφλ πάγηα ηα λαπινζχκθσλα (charter parties)
261

, γηα ηελ νπνία έρεη θξηζεί φηη επηβάιιεηαη 

                                                
257 Σν αγγιηθφ δίθαην δελ είλαη θσδηθνπνηεκέλν, φπσο ζπκβαηλεη κε ην ειιεληθφ θαη ηα πεξηζζφηεξα επξσπατθά 

επεηξσηηθά δίθαηα ηνπ απνθαινχκελνπ «ιαηηλνγεξκαληθνχ» ζπζηήκαηνο δηθαίνπ. Γηαθξίλεηαη ζε «ηεζεηκέλν» 

(Statute law) θαη άγξαθν - εζηκηθφ δίθαην (Common Law). ην πξψην πεξηιακβάλνληαη φζνη λφκνη θαηά 

θαηξνχο ζεζπίδνληαη θαη ζην δεχηεξν βαζηθέο, θπξίσο, αξρέο ηνπ Γηθαίνπ (Principles), πξνερφλησο ηνπ θπζηθνχ 

Γηθαίνπ, αληηιήςεηο πνπ απερνχλ ην πεξί δηθαίνπ αίζζεκα ηεο θνηλσλίαο, φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ απφ ηελ 

δηθαζηεξηαθή πξαθηηθή. Κη φηαλ κηα «λνκηθή» ζρέζε δε ξπζκίδεηαη απφ εηδηθά ζεζπηζκέλν λφκν, ηφηε 

ξπζκίδεηαη απφ ην common law. Βι. Γεκεηξίνπ, ζει. 84-86.    
258 Γηεζλήο πλζήθε ηνπ 1958 πεξί Αλαγλψξηζεο θαη Δθηέιεζεο ησλ Αιινδαπψλ Γηαηηεηηθψλ Απνθάζεσλ. 
259 Άξζξν 2§1 Γ.. Νέαο Τφξθεο 1958 (φ.π.), βι. Σζαβδαξίδε, ζει. 483. 
260 Γηαηηεζία κπνξεί λα θαζηδξπζεί θαη κε «Jointer Document» («αλαθεξφκελν» έγγξαθν, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηε ζπκθσλία δηαηηεζίαο θαη ζην νπνίν παξαπέκπεη ν φξνο δηαηηεζίαο ηεο θχξηαο ζχκβαζεο, πνπ 

απνηειεί ην «αλαθέξνλ» έγγξαθν), ξεηψο εμαηξνπκέλσλ ησλ δηαθνξψλ επί αθηλήησλ ή εκπξάγκαησλ 

δηθαησκάησλ επί απηψλ, ε κε δηαηηεζία επίιπζε ησλ νπνίσλ ρξήδεη, φρη κφλν γξαπηήο ζπκθσλίαο, αιιά θαη 

ππνγξαθήο ησλ ζπκθσλνχλησλ ζην έγγξαθν ηεο παξαπνκπήο. Βι. Γεκεηξίνπ, ζει. 92-93.    
261 «Έλα απφ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα φπνπ ε λνκηθή ζεσξία δηαθέξεη δξακαηηθά απφ ηελ πξαηθηθή 

πνπ αθνινπζείηαη ζηηο ζπλαιιαγέο, είλαη ε θαηάξηηζε ησλ λαπινζπκθψλσλ. Θεσξεηηθά, ην πεξηερφκελν θάζε 

ζχκβαζεο είλαη ζαθέο θαη νη δηακάρεο αθνξνχλ ζηελ εξκελεία ησλ φξσλ ηεο. ηελ πεξίπησζε ησλ 

λαπινζπκθψλσλ φκσο, ζπρλά ακθηζβεηείηαη ην ίδην ην πεξηερφκελν ηεο ζπκθσλίαο. Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη 
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λα αλαγξάθεηαη θαη ζηηο θνξησηηθέο, γηα λα ηζρχεη έλαληη νπνηνπδήπνηε θνκηζηή, ρσξίο λα 

αξθεί ε απιή ξήηξα παξαπνκπήο ζε φινπο ηνπο φξνπο ηνπ λαπινζπκθψλνπ
262

. Μάιηζηα, νη 

δηαηηεηηθέο ξήηξεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ λαπινζπκθψλσλ ζπλερίδνπλ 

λα επηιέγνπλ σο εθαξκνζηέν ην αγγιηθφ δίθαην θαη σο ηφπν δηαηηεζίαο ην Λνλδίλν
263

. 

εκαληηθφ δήηεκα απνηειεί ε εξκελεία
264

 θαη αλεχξεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο ζπκθσλίαο 

                                                                                                                                                   
κε ηε κεζνιάβεζε κεζηηψλ (brokers), νη νπνίνη αληαιιάζζνπλ ζρεδφλ ζπλζεκαηηθά κελχκαηα, πνπ θαηαιήγνπλ 

ζπλήζσο ζε έλα ηειηθφ, ην νπνίν αλαθεθαιαηψλεη ηε ζπκθσλία (“recap”). Σππηθφ λαπινζχκθσλν ππνγξάθεηαη 

ζπλήζσο αξγφηεξα αιιά είλαη δπλαηφλ λα κελ ππνγξαθεί πνηέ, θαζψο, θαηά ην αγγιηθφ δίθαην, ε ππνγξαθή ηνπ 

λαπινζπκθψλνπ δελ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο ζπκθσλίαο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ηα 

ηέιεμ (ή «ηειεηππηθά κελχκαηα») πνπ αληειιάγεζαλ απνηεινχλ ηε κνλαδηθή πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο 
φξνπο ηεο ζχκβαζεο», Εσγξαθάθεο, ζει. 70, επ‟ αθνξκή ηεο απφθαζεο “The Petr Schmidt”, Swiss Bank 

Corporation v. Novorissiysk Shipping Company, Queen‟s Bench, 7 Ννεκβξίνπ 1994. Δθηελήο αλάιπζε ηνπ 

ζέκαηνο ησλ ξεηξψλ δηαηηεζίαο ζηα λαπινζχκθσλα έρεη γίλεη ζηελ παξάγξαθν 2.3 ηνπ δεπηέξνπ θεθαιαίνπ, 

ζει. 25-31.   
262 Πεξί ηνπ ζέκαηνο απηνχ ζην αγγιηθφ δίθαην, ν Υ. Εσγξαθάθεο ππνζηεξίδεη: «Πνιύ ζπρλά, νη θνξησηηθέο πνπ 

έρνπλ εθδνζεί δπλάκεη ελόο πξνϋπάξρνληνο λαπινζπκθώλνπ πεξηιακβάλνπλ ζηνπο όξνπο ηνπο κηα γεληθή 

παξαπνκπή ζηνπο όξνπο ηνπ λαπινζπκθώλνπ απηνύ. Έρεη όκσο θξηζεί λνκνινγηαθά όηη απηή ε απιή παξαπνκπή 

δελ είλαη αξθεηή γηα λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηνλ όξν πεξί επίιπζεο ησλ δηαθνξώλ, πνπ ελδερνκέλσο ππάξρεη ζην 

λαπινζύκθσλν. Οπνηαδήπνηε ηέηνηα ζπκθσλία, γηα λα είλαη ηζρπξή, πξέπεη λα είλαη απνιύησο ζαθήο ηόζν ζρεηηθά 

κε ην πεξηερόκελό ηεο, όζν θαη ζρεηηθά κε ηα κέξε πνπ έρνπλ δεζκεπζεί. Αλ ινηπόλ δελ ππάξρεη ξεηή αλαθνξά, 

ζηελ ίδηα ηε θνξησηηθή, όηη ε ελζσκάησζε ησλ όξσλ ηνπ λαπινζπκθώλνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ 

πξόβιεςε πεξί Δηαηηεζίαο, ηόηε δελ είλαη δπλαηόλ λα ζεσξεζεί όηη ε ξήηξα απηή δεζκεύεη θάπνηνλ ηξίην, ν 

νπνίνο έηπρε λα είλαη θνκηζηήο ηεο θνξησηηθήο.» (Daval Aciers D’ Usinor et de Sacilor and others v. Armare 

S.R.L., “The Nerano”, Court of Appeal, 15/2/1995), Εσγξαθάθεο, ζει. 72. Καη ν Φ. Γεκεηξίνπ αλαθέξεη 

ζρεηηθά: «...θαηά ηαο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο είλαη παγίσο απνδεθηόλ ππό ησλ Αγγιηθώλ Γηθαζηεξίσλ, όηη ν πεξί 

δηαηηεζίαο όξνο δεζκεύεη κόλνλ ηα κέξε ελ ηε ζπκβάζεη εηο ηελ νπνίαλ ελζσκαηνύηαη ν όξνο νύηνο. Μόλνλ, 

ζπλεπώο, δηαθνξαί πξνθύπηνπζαη εθ ηεο πεξηερνύζεο ηελ πεξί δηαηηεζίαο ξήηξαλ ζπκβάζεσο είλαη δεθηηθαί 

δηαηηεηηθήο επηιύζεσο. Καη εηο ην ακέζσο αλσηέξσ «ηππηθόλ» παξάδεηγκα (... «Σππηθή» πεξίπησζηο πξόθεηηαη ε 

Arbitration Clause, ε δηαιακβαλόκελε ζρεδόλ παγίσο εηο ηα Charter Parties. Δηο ηα Bills of Lading εμ άιινπ...), 

έρεη θξηζεί όηη δηαθνξαί αλαθαηλόκελαη εθ ηνπ Charter Party (όπεξ πεξηέρεη ηνλ όξνλ δηαηεζίαο) είλαη 

παξαπεκπηέαη εηο ηελ δηαηηεζίαλ, όρη όκσο θαη δηαθνξαί αλαθύπηνπζαη εθ ηνπ Bill of Lading, αλεμαξηήησο αλ εηο 

ην ηειεπηαίνλ ηνύην δηαιακβάλεηαη ν όξνο “with other conditions as per charter party”. Οπδεκίαλ έρεη λνκηθήλ 

ζεκαζίαλ ην όηη ν λαπισηήο είλαη ν ίδηνο θαη ν παξαιήπηεο ηνπ θνξηίνπ. Αζθαιώο, δηάθνξνλ είλαη ην δήηεκα, 

όηαλ εηο ην Bill of Lading  ελζσκαηνύηαη ν πεξί δηαηηεζίαο όξνο ή γίλεηαη εηδηθή θαη ξεηή κλεία ηνπ όξνπ 

ηνύηνπ, ηνπ δηαιακβαλνκέλνπ εηο ην Charter Party.», Γεκεηξίνπ, ζει. 96-97. Ο Αβξακέαο, κεηά ηε γεληθή 

εμέηαζε ηεο αγγιηθήο πξαθηηθήο ζην ζέκα ηεο ελζσκάησζεο ησλ φξσλ ηνπ λαπινζπκθψλνπ ζηε θνξησηηθή, 

θηάλεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ζην αγγιηθό δίθαην, κε γεληθή παξαπνκπή γίλεηαη δεθηή ε ελζσκάησζε όισλ 

ησλ άιισλ ξεηξώλ πιελ ησλ ξεηξώλ πεξί δηαηηεζίαο θαη δηθαηνδνζίαο, γηα ηηο νπνίεο ρξεηάδεηαη εηδηθή 

κλεία ζην ζώκα ηεο θνξησηηθήο. Π. Αβξακέαο, «Η ελζσκάησζε ησλ όξσλ ηνπ λαπινζπκθώλνπ ζηε 

θνξησηηθή», Ναπη.Γλε 2003, η.3νο , ζει. 366.            
263 Βι. ζρ. αλση. παξάγ. 4.1, ζει. 70-75.  
264 Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην ζρφιην ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ ίζσο άγγινπ δηθαζηή ηνπ 20νπ αηψλα, ηνπ Λφξδνπ 

Denning, απφ ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο ζηελ ππφζεζε «the Hadjitsakos» : «Σα κέξε έρνπλ ζπκθσλήζεη φηη 

νπνηαδήπνηε δηαθνξά ζα ιχλεηαη ζην Λνλδίλν θαη φηη Γηαηηεηέο ζα είλαη άλζξσπνη ηνπ εκπνξίνπ (ηεο λαπηηιίαο 
- “commercial men”). Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο είλαη πνιχ απιφο. Δίραλ  (ηα κέξε) έλα εκπνξηθφ έγγξαθν, πνπ 

είρε ζπληαρζεί απφ αλζξψπνπο ηνπ εκπνξίνπ θαη πνπ εθαξκνδφηαλ απφ αλζξψπνπο ηνπ εκπνξίνπ. Αλ πξνέθππηε 

θάπνηα δηαθνξά ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία απηνχ ηνπ εγγξάθνπ, ήζειαλ λα εξκελεπζεί απφ αλζξψπνπο ηνπ 

εκπνξίνπ. Κη απηφ γηαηί ζεσξνχζαλ φηη εθείλνη ήηαλ ζε θαιχηεξε ζέζε λα δψζνπλ ηελ νξζή εξκελεία. Με απηφ 

ελλνψ ηελ εξκελεία πνπ ηα κέξε ζθφπεπαλ λα έρεη ην θείκελν. Δηδηθά, δελ ήζειαλ ην θείκελν λα εξκελεπζεί απφ 

δηθεγφξνπο. Ίζσο επεηδή γλψξηδαλ ηηο αδπλακίεο ησλ δηθεγφξσλ. Σείλνπλ λα εξκελεχνπλ ηηο ζπκθσλίεο θαηά 

γξάκκα. Αλαιχνπλ θάζε πξφηαζε κε ζρνιαζηηθή πξνζνρή θαη ζπρλά δηαθσλνχλ κεηαμχ ηνπο. Τπνζέζεηο έρνπλ 

θζάζεη κέρξη ην Αλψηαην Γηθαζηήξην (House of Lords), ζην νπνίν ε γλψκε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ηξηψλ 

δηθαζηψλ ππεξίζρπζε ηεο γλψκεο ησλ δχν, θαζψο επίζεο θαη φισλ ησλ ππνινίπσλ ηεζζάξσλ ησλ θαησηέξσλ 

δηθαζηεξίσλ, απιά θαη κφλν ζηελ εξκελεία ησλ ιέμεσλ. Κη φκσο θαλέλαο δε κπνξεί λα πεη φηη κηα εξκελεία 

είλαη πην νξζή απφ θάπνηαλ άιιε». Εσγξαθάθεο, ζει. 70.     



 79 

δηαηηεζίαο, ζεκειηψδεο έξγν ησλ δηαηηεηψλ θαη ηνπ δηθαζηεξίνπ, γηα ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ 

θαηά λφκν ηζρχ ηεο, θαζψο βαζηθή θαη πξνέρνπζα ζεκαζία ζην ρψξν ησλ ζπκβάζεσλ έρεη, 

θαηά ζεκειηψδε αξρή ηνπ αγγιηθνχ δηθαίνπ, ε εθδεινχκελε «πξφζεζε» ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ (intention). ηηο πεξηπηψζεηο ζαθνχο δήισζεο ηεο πξφζεζεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, 

νπνηαδήπνηε ζπκθσλία ηνπο - άξα θαη ε ζπκθσλία δηαηηεζίαο - ηφηε κφλν θαζίζηαηαη άθπξε 

θαη λφκσ αλίζρπξε, φηαλ ε δεινχκελε βνχιεζε ηνπο αληηζηξαηεχεηαη ην λφκν θαη γεληθά 

αληηβαίλεη ζηε δεκφζηα ηάμε, ππφ ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ. ηαλ, φκσο, ηα κέξε δελ 

εθθξάδνπλ ξεηά ηε βνχιεζή ηνπο ή δελ δειψλνπλ ξεηά «αληίζεηε» σο πξνο νξηζκέλν δήηεκα 

βνχιεζε, ηφηε ν λφκνο ζπλάγεη ηεθκήξηα
265

 ή, άιισο, ηελ εμππαθνπφκελε πξφζεζε ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ε νπνία δηαηππψλεηαη απφ ην λφκν θαη θαζίζηαηαη δεζκεπηηθή γηα ηα 

κέξε, ηα φξγαλα ηεο δηαηηεζίαο θαη ηα δηθαζηήξηα.  

Γπν γλσζηνί «ξεηνί» φξνη, πνπ δειψλνπλ θαζαξά θαη πέξαλ ακθηβνιίαο ηελ βνχιεζε 

ησλ κεξψλ γηα ππνβνιή ηεο δηαθνξάο ηνπο ζε δηαηηεζία, είλαη νη επνλνκαδφκελνη «Scott v. 

Avery Clause» θαη «Attlantic Shipping Clause». Σν πεξηερφκελν ηνπ πξψηνπ φξνπ, πνπ πήξε 

ην φλνκά ηνπ απφ ηε ζρεηηθή ππφζεζε, είλαη φηη «θαλείο απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο θαη γηα 

θακία δηαθνξά πνπ αλαθχεηαη απφ ηε κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαγή δε ζα θαηαθχγεη ζην ηαθηηθφ 

δηθαζηήξην, αλ ε ζπγθεθξηκέλε δηαθνξά πξνεγνπκέλσο δελ θξηζεί απφ ηε ζπκθσλεκέλε 

δηαηηεζία»
266

. Ζ έλλνηα ηνπ δεχηεξνπ φξνπ, πνπ απνηειεί πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ πξψηνπ 

θαη έρεη ην φλνκα ελφο ησλ δηαδίθσλ ηεο ππφζεζεο «Atlantic Shipping and Trading Co. v. 

Dreyfus (L) and Co» (House of Lords, 1922), είλαη φηη «εάλ εληφο ξεηά θαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ 

απφ ηελ έγεξζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ ζπκβιεζέλησλ ζηελ πεξηιακβάλνπζα ηε ξήηξα 

απηή ζχκβαζε κεξψλ, δε ιάβεη ρψξα παξαπνκπή ηεο δηαθνξάο απηήο ζηε ζπκθσλεζείζα 

δηαηηεζία, θάζε απαίηεζε, νπνηνπδήπνηε ησλ κεξψλ θαηά ηνπ άιινπ, πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 

δηαθνξά απηή, ζα παξαγξαθεί»
267

.  

Μεηαβνιή ή ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ πεξί δηαηηεζίαο ζπκθψλνπ, είηε πξνθνξηθνχ 

(common law) είηε γξαπηνχ (Arbitration Act) είλαη αλεπίηξεπηε, εθηφο αλ ππάξρεη ζρεηηθή 

ακνηβαία ζπκθσλία ησλ κεξψλ θαη κφλν γηα ην ρξφλν πξηλ ηελ έθδνζε ηεο δηαηηεηηθήο 

                                                
265 Σεθκήξην ζπλήζσο ζπλάγεηαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε θξάζε «αλ δελ εθθξάδεηαη αληίζεηε 

πξφζεζε» (“unless a contrary intention is expressed”).  
266 Πξφθεηηαη γηα ηελ ππφζεζε “Scott v. Avery”, House Of Lords, 1856. Αλ θαη θάζε ζπκθσλία δηαηηεζίαο πνπ 

ζθνπεχεη ζηνλ απφιπην απνθιεηζκφ ηεο παξέκβαζεο ησλ δηθαζηεξίσλ ζε νξηζκέλεο δηαθνξέο ή δεηήκαηα ηεο 

δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη άθπξε σο αληίζεηε ζηε δεκφζηα ηάμε, έρεη θξηζεί θαη γίλεηαη παγίσο δεθηφ απφ 

ηελ αγγιηθή λνκνινγία φηη ν ζπγθεθξηκέλνο φξνο είλαη έγθπξνο θαη κπνξεί λα ζπλνκνινγεζή απφ ηα κέξε πνπ 

ην επηζπκνχλ.  
267 Ο φξνο απηφο δελ είλαη απφιπηνο, θαζψο, βάζεη ηνπ λφκνπ, ην δηθαζηήξην έρεη ηελ επρέξεηα λα επηκεθχλεη 

ηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν παξαπνκπήο ηεο δηαθνξάο ζηε δηαηηεζία (Αrbitration Act 1996, άξζξν 12, βι. 

Παξάξηεκα Λ, ζει. 156).   
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απφθαζεο. Οχηε ν δηαηηεηήο δηθαηνχηαη λα κεηαβάιιεη, νηθεία βνπιήζεη, ηνπο φξνπο ηεο 

δηαηηεηηθήο ζπκθσλίαο, εθηφο αλ ηνπ δεηεζεί απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο. Ζ αλάθιεζε ηεο 

ζπκθσλίαο δηαηηεζίαο πνπ ζπλήθζε πξνθνξηθά (by parol) είλαη ειεχζεξε, νπνηεδήπνηε πξηλ 

ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο, ελψ ε εγγξάθσο ζπλεκκέλε είλαη αλέθθιεηε, εθηφο αληίζεηεο 

ξεηήο ζπκθσλίαο ησλ κεξψλ
268

 θαη κπνξεί λα αλαθιεζεί κφλν κε, γηα ζπγθεθξηκέλνπο 

ιφγνπο, άδεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ
269

. Βεβαίσο, ηα κέξε κπνξνχλ κε φξν λα ζπκθσλήζνπλ ην 

«αλέθθιεην» ηεο δηαηηεηηθήο ζπκθσλίαο. Δθφζνλ φκσο δε ζπκβεί απηφ, ιεηηνπξγεί ν 

«εμππαθνπφκελνο» φξνο, θαηά ηνλ νπνίν ην ζχκθσλν είλαη αλέθθιεην θαη ε απφθαζε ηνπ 

δηαηηεηή δεζκεπηηθή. Μαηαίσζε, ηέινο, ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο δελ απνθιείεη, θαη‟ 

αλάγθε, ηε ιεηηνπξγία ηνπ φξνπ δηαηηεζίαο, παξά κφλν αλ ζπκθσλνχλ επ‟ απηνχ θαη ηα δχν 

κέξε. Γηαθνξεηηθά, ε ζρεηηθή δηαθσλία κεηαμχ ηνπο εκπίπηεη ζην πεδίν ησλ δηαθνξψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχκβαζε, άξα ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ δηαηηεηή. Οχηε ν ζάλαηνο ελφο 

κέξνπο παχεη ηελ ηζρχ ηνπ ζπκθψλνπ δηαηηεζίαο, εθηφο αληίζεηεο ζπκθσλίαο ησλ κεξψλ, ε 

νπνία εθηειείηαη απφ ή ελάληηα ζηνπο δηαδφρνπο ηνπ.                    

 

4.2.2 Η δηαδηθαζία 

Ζ δηαηηεηηθή δηαδηθαζία είλαη, γεληθά, ειαζηηθή, απινχζηεξε θαη ζπλήζσο ηαρχηεξε θαη 

ιηγφηεξν δαπαλεξή απφ ηελ δηθαζηηθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ. Πνιχ ζπρλά, κάιηζηα, νη 

δηάδηθνη απνθαζίδνπλ λα δηεθπεξαηψζνπλ θάπνηα δηαηηεζία ρσξίο ηε βνήζεηα δηθεγφξσλ, 

ηδηαίηεξα φηαλ ην χςνο ηεο δηαθνξάο είλαη ζρεηηθά ρακειφ. Δίλαη αιήζεηα φηη ε θαηλνκεληθά 

απιή θαη ειαζηηθή δηαδηθαζία δίλεη ηελ πξψηε εληχπσζε φηη θάηη ηέηνην είλαη δπλαηφ. 

Παξφια απηά, ππάξρνπλ πνιιέο ιεπηνκέξεηεο πνπ ρξεηάδνληαη πξνζνρή. Μηα απφ απηέο είλαη 

θαη ν δηνξηζκφο ηνπ δηαηηεηή (ή ησλ δηαηηεηψλ), ν νπνίνο απνηειεί θαη ηελ ελαξθηήξηα πξάμε 

ηεο δηαηηεηηθήο δίθεο. ηαλ ηνλ δηαηηεηή νξίδνπλ ηα κέξε, απηφο ζπληειείηαη, πέξα απφ ηελ 

εθινγή θαη αλαθνίλσζή ηνπ ζηνλ ίδην ηνλ δηαηηεηή, κε ηελ απνδνρή ηνπ απφ ηνλ δηνξηζζέληα 

θαη ηελ αλαγγειία ηνπ ζηα κέξε ηεο δηαηηεζίαο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ν δηνξηζκφο ηνπ 

δηαηηεηή κπνξεί λα γίλεη θαη απφ ην δηθαζηήξην
270

.    

ηαλ δεηείηαη απφ έλαλ δηαηηεηή λα απνδερηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζε κία λαπηηθή δηαηηεζία, 

δελ είλαη απαξαίηεην λα απνθαιπθζεί πιήξσο ε ηαπηφηεηα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. Δίλαη 

αλαγθαία ε δηεπθξίλεζε φηη ν «εληνιέαο» είλαη, γηα παξάδεηγκα, εθλαπισηήο - κε ηελ 

πεξαηηέξσ επηζήκαλζε φηη είλαη πινηνθηήηεο ή εθνπιηζηήο (registered or disponent owner) - 

                                                
268 Arbitration Act 1996, άξζξν 23, βι. Παξάξηεκα Λ, ζει. 159. 
269 .π., άξζξν 24, βι. Παξάξηεκα Λ, ζει. 159-160.  
270 .π., άξζξν 18, βι. Παξάξηεκα Λ, ζει. 157-158.   
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ή λαπισηήο. Οξηζκέλνη δηαηηεηέο ζπλεζίδνπλ λα απνδέρνληαη ηνπνζεηήζεηο απφ 

ζπγθεθξηκέλε κφλν θαηεγνξία ζπλαιιαζζνκέλσλ αιιά ε πξαθηηθή απηή, αλ θαη 

αθνινπζείηαη ζπρλά, δε ζπληζηάηαη. 

Κακία θπζηθή ή λνκηθή αληθαλφηεηα δελ εκπνδίδεη, θαη‟ αξρήλ, νπνηνδήπνηε πξφζσπν 

λα εθιεγεί δηαηηεηήο, εθηφο νξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ
271

. Ζ επίιπζε θάπνησλ δηαθνξψλ απαηηεί 

άηνκα κε «εηδηθέο» γλψζεηο, ελψ ε ηδηφηεηα ηνπ ελ ελεξγεία δηθαζηή ή ηνπ κάξηπξα (ζηελ 

ίδηα ππφζεζε) είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηαηηεηή, φπσο θαη ε ηδηφηεηα ηνπ 

ππαιιήινπ ζε θάπνην απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. ηηο λαπηηθέο δηαηηεζίεο, εηδηθφηεξα, 

πξνηηκνχληαη πιένλ δηαηηεηέο πνπ, εθηφο απφ εκπεηξία ζηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, έρνπλ 

θαη λνκηθέο γλψζεηο. Θεκειηψδεο θαζήθνλ ηνπ δηαηηεηή είλαη ε δίθαηε θαη ίζε αληηκεηψπηζε 

ησλ κεξψλ θαη δηθαίσκά ηνπ λα δηθάζεη φια ηα ππαρζέληα ζηελ δηαηηεζία ηνπ δεηήκαηα.  

Καηά ην αγγιηθφ δίθαην, ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην κπνξεί λα απνηειείηαη απφ α) έλαλ 

κνλαδηθφ δηαηηεηή, β) δχν δηαηηεηέο θαη έλαλ επηδηαηηεηή (umpire ή chairman) θαη γ) ηξείο ή 

πεξηζζφηεξνπο δηαηηεηέο, φπνπ ν έλαο ζα ιεηηνπξγεί εθ ηνπ λφκνπ σο πξφεδξνο ηνπ 

δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, αλάινγα πάληα κε ηε ζπκθσλία ησλ κεξψλ. Σα δεηήκαηα, 

εληνχηνηο, ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζην 

πιαίζην ηεο δηαηηεζίαο, ζην παξειζφλ δεκηνχξγεζαλ - θαη, ελ κέξεη, δεκηνπξγνχλ αθφκε - 

αξθεηά πξνβιήκαηα. Ο νξηζκφο κνλαδηθνχ δηαηηεηή (sole arbitrator) είλαη ε ζνθφηεξε 

επηινγή ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο είλαη ζρεηηθά κηθξφ, 

παξφιν πνπ δελ πξνηηκάηαη απφ ηνπο ζπλαιιαζζνκέλνπο θαη, γηα ην ιφγν απηφ, δελ 

εκθαλίδεηαη ζπρλά ζηελ πξάμε. ηαλ, φκσο, ε ζπκθσλία πεξί δηαηηεζίαο δελ κλεκνλεχεη ηελ 

αξηζκεηηθή ζχλζεζε ηνπ δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, επηβάιιεηαη εθ ηνπ λφκνπ ε ιχζε ηνπ 

κνλαδηθνχ δηαηηεηή
272

. ζνλ αθνξά ζηνλ ηξίην δηαηηεηή, αθήλεηαη, απφ ην λφκν, ζηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ κεξψλ λα απνθαζίζνπλ γηα ην ξφιν ηνπ σο επηδηαηηεηή (umpire)
273

 ή 

σο πξνέδξνπ (chairman)
274

 ηνπ δηθαζηεξίνπ, θαζνξίδνληαο έηζη θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ. ε 

πεξίπησζε, φκσο, πνπ ηα κέξε φξηζαλ ηξηκειή ζχλζεζε ρσξίο λα εμεηδηθεχζνπλ ην ξφιν ηνπ 

ηξίηνπ δηαηηεηή, απηφο ζεσξείηαη εθ ηνπ λφκνπ (ex lege), φρη πιένλ επηδηαηηεηήο αιιά 

πξφεδξνο ηεο ζχλζεζεο
275

.  

Πξψηε ελέξγεηα ηνπ δηαηηεηή είλαη λα θαιέζεη ζε ζπλάληεζε ηα δηάδηθα κέξε γηα 

γλσξηκία θαη απφ θνηλνχ ξχζκηζε θάπνησλ πξνδηθαζηηθψλ δεηεκάησλ, φπσο ν θαζνξηζκφο 

                                                
271 Ηδηφηεηεο φπσο παξαθξνζχλε, αλειηθφηεηα, επηθήξπμε, ςεπδνξθία, δηάδηθνο, αλεληηκφηεηα θαη κεξνιεςία 

δελ καξηπξνχλ ηελ θαηαιιειφηεηα γηα δηαηηεζία. Γεκεηξίνπ, ζει. 152-153.  
272 Arbitration Act 1996, άξζξν 15(3), βι. Παξάξηεκα Λ, ζει. 157.    
273 .π., άξζξν 20, βι. Παξάξηεκα Λ, ζει. 158. 
274 .π., άξζξν 21, βι. Παξάξηεκα Λ, ζει. 158-159.  
275 Ο ζεζκφο ηνπ πξνέδξνπ θάλεη γηα πξψηε θνξά ηελ εκθάληζή ηνπ ζην αγγιηθφ δίθαην δηαηηεζίαο.  
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ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο (φηαλ δηεμάγεηαη), ε αλαγθαία ηπρφλ 

ακνηβαία επίδεημε εγγξάθσλ, ε θαηάζεζε πξνηάζεσλ θ.ά. Γελ επηηξέπεηαη λα δηελεξγείηαη 

θακία δηαδηθαζηηθή πξάμε εξήκελ ελφο ησλ κεξψλ, εθηφο αλ απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα, 

παξά ηελ εκπξφζεζκε θαη πξνζήθνπζα θιήηεπζή ηνπ. Τπνρξέσζε ηνπ δηαηηεηή είλαη λα 

ηεξήζεη, απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο, φιε ηελ δηαηηεηηθή δηαδηθαζία πνπ, βάζεη ηεο ειεπζεξίαο 

πνπ ηνπο δίλεη ν λφκνο, ηπρφλ φξηζαλ ηα κέξε ζηελ πεξί δηαηηεζίαο ζπκθσλία ηνπο θαη «λα 

παξεθθιίλεη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηθνλνκηθέο δηαηάμεηο κέρξη ην ζεκείν απφ φπνπ αξρίδεη ε 

αζέηεζε ηεο νπζίαο ηεο δηθαηνζχλεο ήηνη ε δηάπξαμε νπζηαζηηθήο αδηθίαο
276

». 

Καηά ηα ινηπά, νη λαπηηθέο δηαηηεζίεο κπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ ζηηο «άηππεο» (informal 

arbitrations) θαη ζε εθείλεο κε απζηεξφ ηππηθφ (formal arbitrations), αλάινγα κε ηελ επηινγή 

ησλ κεξψλ, ρσξίο λα απνθιείνληαη θαη νη ελδηάκεζεο θαηαζηάζεηο. Οη πξψηεο εμειίζζνληαη 

κε βάζε κφλν έγγξαθα (“documents - only” arbitrations),  πνπ απνζηέιινληαη ζηνπο δηαηηεηέο 

κέζσ ησλ δηθεγφξσλ ησλ κεξψλ. Οη δηαηηεηέο θαηαιήγνπλ ζηελ απφθαζε ρσξίο ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη δεχηεξεο πξνρσξνχλ ζην ξπζκφ ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζείηαη ελψπηνλ ηνπ Δκπνξνδηθείνπ (Commercial Court), ζε 

θηιηθφηεξν, βέβαηα, θιίκα. Άιιν έλα γλψξηζκα ησλ δηαηηεζηψλ απζηεξνχ ηππηθνχ είλαη ε 

θαζνιηθή εθαξκνγή ηνπ ζπδεηεηηθνχ ζπζηήκαηνο (adversarial system) θαηά ηελ πξφνδν ηεο 

αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο. ηνηρεία ηνπ αλαθξηηηθνχ ζπζηήκαηνο (inquisitorial system), πνπ 

εθαξκφδεηαη θπξίσο ζηηο δηαηηεζίεο ηεο επεηξσηηθήο Δπξψπεο, εκθαλίδνληαη πεξηζηαζηαθά., 

ρσξίο, φκσο, λα ακθηζβεηείηαη ε θπξηαξρία ηνπ ζπδεηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο ζπλδπαζκφο, 

πάλησο, ζηνηρείσλ θαη ησλ δχν ζρνιψλ ζηε δηαηηεηηθή δηαδηθαζία ζα ζπκβάιιεη ζηελ πην 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηεο
277

.    

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο λαπηηθήο δηαηηεζίαο ηνπ Λνλδίλνπ, είλαη ε νινθιήξσζε ηεο 

αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο θαηά θαλφλα ζε ζπλερφκελεο ζπλεδξίεο. Ζ πξαθηηθή απηή είλαη 

απφιπηα ζπκβαηή κε ηελ επίζεο θξαηνχζα ζπλήζεηα ηεο ακνηβαίαο επίδεημεο εγγξάθσλ  

(discovery) πξηλ απφ ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία, ψζηε λα απνθεχγνληαη αηθληδηαζκνί. Σν 

κφλν, ίζσο, κεηνλέθηεκα ηεο ρξνληθήο ζχκπηπμεο είλαη ε δπζρέξεηα εμεχξεζεο ειεχζεξσλ 

εκεξνκεληψλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ζπλεδξηψλ - είηε ησλ πξσηνείζαθησλ είηε ησλ εμ 

αλαβνιήο ππνζέζεσλ - ηδηαίηεξα ζηηο ζεκαληηθφηεξεο δηαηηεζίεο πνπ νδεγνχλ ζε πνιπήκεξεο 

δηαδηθαζίεο
278

.       

                                                
276 Halsbury’s Laws of England, 1973, παξάγ. 592, Γεκεηξίνπ, ζει. 190.   
277 Βι. Σζαβδαξίδε, ζει. 488-489.  
278 Σζαβδαξίδεο, ζει. 488.  
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Ζ δηαηηεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη θαηά ην ρξφλν πνπ θξίλνπλ νη δηαηηεηέο, ελψ ην 

(αξκφδην ηαθηηθφ) δηθαζηήξην κπνξεί λα παξαηείλεη ην ρξφλν έθδνζεο ηεο απφθαζεο. Πξέπεη 

λα είλαη έγγξαθε, αηηηνινγεκέλε θαη λα αλαγξάθεη ηφπν δηαηηεζίαο θαη εκεξνκελία έθδνζεο. 

Δπίζεο, ε δηαηηεηηθή απφθαζε είλαη νξηζηηθή θαη δεζκεπηηθή γηα ηα κέξε θαη γηα φπνηνλ 

εγείξεη απαίηεζε κέζσ απηψλ. ια ηα παξαπάλσ, βεβαίσο, εθηφο αληίζεηεο ζπκθσλίαο ησλ 

κεξψλ. Ωο εκεξνκελία έθδνζεο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο απφθαζεο απφ ηνλ 

δηαηηεηή, ελψ, αλ είλαη πεξηζζφηεξνη, ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο απφ ηνλ ηειεπηαίν.  

Σα κέξε κπνξνχλ, κεηά απφ αίηεζε ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ ηαθηηθνχ δηθαζηεξίνπ (ηνπ 

High Court ζπγθεθξηκέλα) θαη κε ηελ άδεηά ηνπ, λα ακθηζβεηήζνπλ ηελ δηαηηεηηθή απφθαζε 

(challenge the award) ή λα ηελ εθεζηβάιινπλ (appeal) γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ν λφκνο
279

. Έηζη, είλαη δπλαηή ε επηθχξσζε, ηξνπνπνίεζε, 

αθχξσζε, αλαπνκπή ηεο απφθαζεο ζην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην γηα αλαζεψξεζε αιιά θαη ε 

θήξπμή ηεο σο κε δεζκεπηηθήο. Με εηδηθή ζπκθσλία ησλ κεξψλ, ε έθεζε κπνξεί λα 

απνθιεηζηεί θαη ε απφθαζε λα είλαη, απφ ηελ έθδνζή ηεο, αλέθθιεηε.  

Ζ δηαηηεηηθή απφθαζε εθηειείηαη, κε άδεηα ηνπ ηαθηηθνχ δηθαζηεξίνπ, ζχκθσλα κε 

ηνπο ηζρχνληεο γηα ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο ή δηαηαγέο δηθνλνκηθνχο θαλφλεο εθηέιεζεο, 

φπσο νξίδεη ην άξζξν 66 ηνπ «Νφκνπ πεξί Γηαηηεζίαο 1996», ελψ δελ επεξεάδεηαη ην 

θαζεζηψο ηνπ «Νφκνπ πεξί Γηαηηεζίαο 1950» γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε ησλ 

δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ ή νη δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο λφκνπ δηαηηεζίαο (1996) γηα ηελ 

αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε ησλ δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ ηεο χκβαζεο ηεο Νέαο Τφξθεο ηνπ 

1958. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ζην θφζηνο ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο, απηφ θαζνξίδεηαη θαη 

επηδηθάδεηαη κε απφθαζε ηνπ δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ κε θαηακεξηζκφ αλάκεζα ζηα κέξε, 

εθηφο αληίζεηεο ζπκθσλίαο ηνπο, κε βάζε ηε γεληθή αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο
280

· ην θφζηνο, 

δειαδή, επηκεξίδεηαη αλάινγα κε ηελ επζχλε θάζε κέξνπο ζηελ ππφζεζε θαη ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζηε δίθε.                 

                                                
279 Arbitration Act 1996, άξζξα 67-71, βι. Παξάξηεκα Λ, ζει. 160-165.  
280 .π., άξζξν 61, βι. Παξάξηεκα Λ, ζει. 160.  
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4.3 Ζ ΝΑΤΣΗΚΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ ΣΖ «ΔΝΩΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΩΝ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ 

ΛΟΝΓΗΝΟΤ» (“L.M.A.A.”)  

Ζ «Έλσζε Ναπηηιηαθψλ Γηαηηεηψλ Λνλδίλνπ» (“L.M.A.A.” - ζην εμήο ε Έλσζε)
281

, 

αληίζεηα απφ ηελ γεληθά επηθξαηνχζα άπνςε, δελ είλαη ηίπνηα παξαπάλσ απφ ην ζπλαζπηζκφ 

ησλ ελεξγψλ ζηε λαπηηθή δηαηηεζία ηνπ Λνλδίλνπ δηαηηεηψλ. Γελ έρεη νχηε ηελ δηνίθεζε νχηε 

ηελ ππφ θακία έλλνηα δηαρείξηζε ησλ δηαηηεζηψλ πνπ δηελεξγνχλ ηα κέιε ηεο, παξφιν πνπ, σο 

έλσζε, επηδηψθεη ηελ πξνψζεζε ηεο «ινλδξέδηθεο» λαπηηθήο δηαηηεζίαο θαη, θαηά θαηξνχο, 

ηεο δίλεηαη απφ ηηο ζπκθσλίεο δηαηηεζίαο ησλ εθάζηνηε κεξψλ ε εμνπζία λα δηνξίδεη 

δηαηηεηέο. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε κηαο ζπκθσλίαο δηαηηεζίαο είλαη απηά πνπ δηνξίδνπλ ηνπο 

δηαηηεηέο ηνπο θαη απηνί είλαη πνπ δηνηθνχλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κέξε ή ηνπο ζπκβνχινπο 

ηνπο, ηηο δηαηηεζίεο. Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα πξαγκαηηθέο «θαηά πεξίπησζε/ηπραίεο» (ad hoc) 

θαη φρη γηα δηνηθνχκελεο δηαηηεζίεο.  

Οη δηαηηεζίεο, ζπλεπψο, ηεο  Έλσζεο δηεμάγνληαη αηνκηθά απφ ηνπο δηαηηεηέο θαη φρη 

απφ ηελ ίδηα ηελ Έλσζε, ε νπνία δελ απνηειεί έλαλ νξγαληζκφ δηαρείξηζεο ζεζκηθψλ 

δηαηηεζηψλ, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ην ICC ηνπ Παξηζηνχ. Απιψο, ε Έλσζε έζεζε ηελ βάζε 

γηα ηελ εμαζθάιηζε κηαο δηαδηθαζηηθήο ελφηεηαο ζηηο λαπηηθέο δηαηηεζίεο ηνπ Λνλδίλνπ, 

ζεζπίδνληαο έλα ζρεηηθά εχρξεζην θαλνληζηηθφ πιαίζην, πνπ δηεπθνιχλεη, θαηά έλαλ ηξφπν, 

ηελ ππαγσγή ησλ λαπηηιηαθψλ δηαθνξψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαηηεζία.  

Καηά ηελ ίδξπζή ηεο, ζηα 1960, ε Έλσζε άληιεζε ηα κέιε ηεο απφ ην Βαιηηθφ Κέληξν. 

Έηζη, νη δηαηηεηέο ηεο ήηαλ θπξίσο κεζίηεο θαη άιινη επαγγεικαηίεο ηεο λαπηηιίαο. ηηο κέξεο 

καο, απηφ έρεη αιιάμεη. Οη ζεκεξηλνί λαπηηιηαθνί δηαηηεηέο, ηνπιάρηζηνλ ηνπ Λνλδίλνπ, είλαη 

φινη άλζξσπνη - θαη κφλν άλδξεο, δπζηπρψο - κε λνκηθφ ππφβαζξν. Κάπνηνη έρνπλ δνπιέςεη 

ζε δηθεγνξηθέο εηαηξείεο, άιινη έρνπλ εμαζθήζεη ην επάγγεικα ηνπ δηθεγφξνπ θαη νξηζκέλνη 

έρνπλ εξγαζηεί ζε P&I Clubs, αθνχ πήξαλ ηελ άδεηα αζθήζεσο ηνπ δηθεγνξηθνχ 

επαγγέικαηνο. Οη λνκηθνί, βέβαηα, δελ έιεηπαλ απφ ηε λαπηηθή δηαηηεζία ηνπ Λνλδίλνπ νχηε 

πξηλ απφ πελήληα ρξφληα, φηαλ απηή δηεμαγφηαλ απφ κεζίηεο - κέιε ηνπ Βαιηηθνχ Κέληξνπ 

πνπ δεηνχζαλ ηε βνήζεηα ησλ πξψησλ, φηαλ δηαθσλνχζαλ ζε θάπνην λνκηθφ δήηεκα. Απηφ 

φκσο απνηεινχζε ηελ εμαίξεζε θαη φρη ηνλ θαλφλα, φπσο ζπκβαίλεη ζήκεξα.  

Σν θαηλφκελν απηφ, εληνχηνηο, έρεη αξρίζεη λα πξνθαιεί ηα παξάπνλα ησλ 

απεπζπλνκέλσλ ζηε δηαηηεζία, φηη ζε απηήλ δελ ιακβάλνπλ κέξνο σο δηαηηεηέο αξθεηνί 

«άλζξσπνη ηνπ εκπνξίνπ» (commercial men), αξθεηνί άλζξσπνη πνπ λα απαζρνινχληαη ζηε 

λαπηηιηαθή βηνκεραλία. Καη, παξφιν πνπ ππάξρεη κηα δφζε αιήζεηαο ζε απηφ, ε θαηάζηαζε 

                                                
281 Βι. ζρ. παξάγ. 1.3.3, ζει. 16-18.  
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δελ άιιαμε ρσξίο ιφγν. Ζ πνιππινθφηεηα ζηελ πξαγκαηηθή αιιά θαη λνκηθή βάζε ησλ 

ππνζέζεσλ, πνιχ κεγαιχηεξε απφ φ,ηη πξηλ ζαξάληα ρξφληα θαη ε πνιχ πην ιεπηνκεξήο θαη 

«λνκηθίζηηθε» δηελέξγεηα ησλ δηαηηεζηψλ νδήγεζαλ ζηε ζπκκεηνρή φιν θαη πεξηζζφηεξσλ 

δηθεγφξσλ ζηε δηαδηθαζία. Τπάξρεη, φκσο, θη άιιε κηα αηηία : θάπνπ ζηα 1970, νη 

πινηνθηήηεο, νη λαπισηέο θαη νη κεζίηεο ηνπο απνθάζηζαλ λα κελ αληηθαηαζηήζνπλ ηελ 

απεξρφκελε γεληά ησλ εζσηεξηθψλ δηεπζπληψλ ηνπο (insurance and claims managers) πνπ 

αζρνινχληαλ κε ηηο δηαηηεζίεο σο ηφηε, ελφζσ, ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, ηα P&I Clubs, πνπ 

επίζεο βνεζνχζαλ ηνπο πινηνθηήηεο ζε νξηζκέλα ζέκαηα ησλ δηαηηεζηψλ, άξρηζαλ λα 

πξνζιακβάλνπλ δηθεγφξνπο σο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε εκπινθή 

ησλ δηθεγφξσλ ζρεδφλ ζε θάζε ππφζεζε.  

Έηζη, θαζψο νη δηθεγφξνη ζεσξνχζαλ φηη κηα ηππηθή δηαδηθαζία ζα ήηαλ θαιχηεξε γηα 

ηε δηεμαγσγή ηεο δηαηηεζίαο, νη δηαηηεηέο φηη ηα κέξε ζα έπξεπε λα ιχλνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο 

φπσο απηά επέιεγαλ θαη νη εληνιείο ηνπο (πινηνθηήηεο, λαπισηέο) φηη θαιχηεξα ζα ήηαλ λα 

αθνινπζήζνπλ ηηο ζπκβνπιέο ησλ δχν πξνεγνπκέλσλ, νη δηαηηεηέο - «άλζξσπνη ηνπ 

εκπνξίνπ» κεηαηξάπεθαλ ζε δηαηηεηέο - δηθεγφξνπο. Καη απηφ πνπ καξηπξεί ηελ εηξσλία ηνπ 

ζέκαηνο, είλαη φηη, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε, δηακαξηχξνληαη νη ίδηνη δηθεγφξνη πνπ 

ηελ πξνθάιεζαλ θαη πνπ ηελ δηαησλίδνπλ, δηνξίδνληαο ηα ίδηα πξφζσπα μαλά θαη μαλά. Ζ 

Έλσζε, φκσο, δελ είλαη ζε ζέζε λα θάλεη θάηη γη‟ απηφ, αθνχ ηα κέξε θαη νη ζχκβνπινί ηνπο 

επηιέγνπλ ηνπο δηαηηεηέο πνπ δηνξίδνπλ, ζπλερίδνληαο λα πξνηηκνχλ φζνπο είλαη 

εμνηθεησκέλνη κε ην λφκν. Παξφια απηά, ν δηαηηεηήο, ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ζα έβξηζθε 

θαλείο έλα θξάκα εκπεηξίαο ζηε λαπηηιία θαη ζρεηηθψλ λνκηθψλ γλψζεσλ, ίζσο λα 

απνηεινχζε ηελ βέιηηζηε επηινγή.  

Αλαθνξηθά κε ην είδνο ησλ ππνζέζεσλ (cases) ηηο νπνίεο αλαιακβάλνπλ νη δηαηηεηέο 

ηεο Έλσζεο, πξέπεη λα εηπσζεί φηη, αλ θαη επξχ, δελ είλαη απεξηφξηζην. Δηδηθφηεξα, ηα κέιε 

ηεο Έλσζεο δελ αζρνινχληαη κε ηηο «πγξέο» ππνζέζεηο, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ζπγθξνχζεηο 

θαη αβαξίεο πινίσλ, αιιά κε δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ θπξίσο απφ λαπινζχκθσλα, 

θνξησηηθέο, ζπκβάζεηο αγνξαπσιεζίαο θαη λαππήγεζεο πινίσλ θ.ιπ., νη νπνίεο ζπάληα 

δεκνζηνπνηνχληαη. Δπίζεο, ην κέγεζνο ησλ ππνζέζεσλ δηαηηεζίαο πνπ θηάλνπλ ζηα κέιε ηεο 

Έλσζεο πνηθίιιεη ζεκαληηθά φπσο θαη ε αθξνακαηηθή δηαδηθαζία (αλ εθαξκφδεηαη). ην έλα 

άθξν, πξνθχπηνπλ ππνζέζεηο φπνπ ην αληηθείκελν ηεο επίδηθεο δηαθνξάο είλαη ιηγφηεξν απφ 

20.000 δνιιάξηα θαη είλαη αζχκθνξε ε εθδίθαζή ηνπο, αθνχ ηα έμνδα είλαη πεξηζζφηεξα, ελψ 

ζην άιιν άθξν δελ ιείπνπλ νη ππνζέζεηο φπνπ ε δηαθνξά αλάκεζα ζηα κέξε αλέξρεηαη ζηα 

700 εθ. δνιιάξηα! ηηο κηθξέο ππνζέζεηο, ε αθξνακαηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα δηαξθέζεη απφ 
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δχν κέξεο έσο δχν εβδνκάδεο (ην ζπλεζέζηεξν)∙ ζηελ ππφζεζε πνπ πξναλαθέξζεθε, ησλ 700 

εθ. δνιιαξίσλ, ε αθξνακαηηθή δηαδηθαζία δηήξθεζε 300 εκέξεο (!), φρη ζπλερφκελεο βέβαηα.  

 Σν δηαδηθαζηηθφ θνκκάηη ηεο λαπηηθήο δηαηηεζίαο ηεο Έλσζεο δηεμάγεηαη κε βάζε ηνπο 

ηειεπηαίνπο «Καλφλεο» πνπ έρεη ζπληάμεη θαη ηζρχνπλ απφ ην έηνο 2006 (LMAA Terms 

2006)
282

, νη νπνίνη εθαξκφδνληαη ζηηο δηαηηεζίεο εθείλεο φπνπ νη δηαηηεηέο απνδέρνληαη ηνλ 

δηνξηζκφ ηνπο ππφ ην θσο ησλ θαλφλσλ, πξαθηηθή πνπ θαίλεηαη λα αθνινπζείηαη θαηά πάγηα 

ζπλήζεηα απφ ηα κέιε ηεο Έλσζεο. Σελ ίδηα δπλαηφηεηα, πάλησο, έρνπλ θαη λαπηηιηαθνί 

δηαηηεηέο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ Έλσζε, ελψ ηελ ηζρχ ησλ θαλφλσλ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κε 

ζπκθσλία ηνπο εμαξρήο θαη ηα ίδηα ηα κέξε
283

.   

Σέινο, νη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάιινπλ ηελ δηαθνξά ηνπο ζηε λαπηηθή δηαηηεζία ηεο 

Έλσζεο Ναπηηιηαθψλ Γηαηηεηψλ Λνλδίλνπ κπνξνχλ λα ην θάλνπλ είηε νξίδνληάο ην ζηε 

κεηαμχ ηνπο ζπκθσλία δηαηηεζίαο είηε επηιέγνληαο ηελ αλαγξαθή ζηελ θχξηα ζχκβαζή ηνπο 

ηεο ξήηξαο δηαηηεζίαο πνπ εμέδσζε ην 2006 ε Έλσζε ζε ζπλεξγαζία κε ηε BIMCO, ε νπνία 

θέξεη ηελ νλνκαζία «BIMCO/LMAA ARBITRATION CLAUSE»
284

 θαη αληηθαζηζηά ηηο 

πξνεγνχκελεο δηαηηεηηθέο ξήηξεο ηεο.   

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαηηεηηθή ξήηξα εηζάγεη, ζε ζρέζε κε ηηο ζπλήζεηο δηαηηεηηθέο ξήηξεο 

ησλ λαπινζπκθψλσλ, κηα θαηλνηνκία: δίλεη ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηελ επρέξεηα λα 

επηιέμνπλ είηε ηελ δηαδηθαζία ηεο δηαηηεζίαο (ππφ ζηνηρείν α ηεο ξήηξαο) είηε ηελ δηαδηθαζία 

ηεο δηακεζνιάβεζεο (mediation - ππφ β). Μάιηζηα, ε δηακεζνιάβεζε κπνξεί λα επηιεγεί, 

αθφκε θαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηαηηεζίαο
285

.  

ην πξψην κέξνο (a) ηεο ξήηξαο νξίδεηαη σο εθαξκνζηέν ην αγγιηθφ δίθαην, σο ηφπνο 

δηαηηεζίαο ην Λνλδίλν θαη αλαγξάθεηαη φηη ε δηαηηεζία ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο 

ηζρχνληεο θαλφλεο ηεο Έλσζεο (LMAA), ελψ ζηε ζπλέρεηα θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ 

δηαηηεηψλ θαη ν ηξφπνο δηνξηζκνχ ηνπο. Δπίζεο, αλαθέξεηαη φηη γηα δηαθνξέο πνπ δελ 

ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ US$50.000 ζα ελεξγνπνηείηαη ε Γηαδηθαζία Μηθξνδηαθνξψλ ηεο 

Έλσζεο (LMAA Small Claims Procedure). ην δεχηεξν κέξνο (b), θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία 

επηινγήο ηεο δηακεζνιάβεζεο, ε νπνία κπνξεί λα δηεμάγεηαη, απφ δηαθνξεηηθή αηηία, θαη 

παξάιιεια κε ηελ δηαηηεζία
286

. Ζ δηακεζνιάβεζε είλαη εκπηζηεπηηθή θαη ηα φπνηα έγγξαθα 

δελ γλσζηνπνηνχληαη νχηε ζην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην, πάληα κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ λφκνπ θαη 

ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο.    

                                                
282 Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ Καλφλσλ ηεο Έλσζεο βι. www.lmaa.org.uk.   
283 ρεηηθή αλαθνξά ζηνπο Καλφλεο ηεο Έλσζεο Ναπηηιηαθψλ Γηαηηεηψλ Λνλδίλνπ έρεη γίλεη ζηελ παξάγξαθν 

1.3.3, ζει. 17-18.  
284 Βι. Παξάξηεκα Σ, ζει 116-117.  
285 BIMCO/LMAA ARBITRATION CLAUSE, ππφ (b), φ.π.  
286 .π., ππφ (v).  

http://www.lmaa.org.uk/
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5. «ΠΑΡΑΓΟΗ ΦΟΡΣΙΟΤ» (“DELIVERY OF CARGO”) - «ΔΤΘΤΝΗ 

ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΣΙΟ» (“CARGO LIABILITY”) : ΘΔΧΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ 

 

5.1 ΠΔΓΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΑΓΓΛΗΚΖ ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ 

Ζ εκπνξηθή λαπηηιία απνηειεί θνκκάηη ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο θαη ηνπ εκπνξίνπ, 

αθηεξσκέλν ζηηο κεηαθνξέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη ν θιάδνο πνπ παξέρεη ππεξεζίεο 

ζαιάζζηαο κεηαθνξάο αγαζψλ θαη εκπνξεπκάησλ. Ζ αγνξά ηνπ θιάδνπ απηνχ, ε λαπηηιηαθή 

αγνξά, δελ είλαη εληαία, αιιά απνηειεί έλα ζχλνιν δηαθνξεηηθψλ αγνξψλ, νη δηαθνξέο ησλ 

νπνίσλ εδξάδνληαη ζηνλ ηχπν ηνπ κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ, ηνπ πινίνπ θαη ηεο ππεξεζίαο πνπ 

απηφ παξέρεη, ζηηο απαηηήζεηο ησλ ζαιάζζησλ δηαδξνκψλ θαη ηνλ γεσγξαθηθφ 

θαηακεξηζκφ
287

.     

Με βάζε, ινηπφλ, ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, ε λαπηηιηαθή αγνξά δηαθξίλεηαη θπξίσο ζε α) 

αγνξά κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ (bulk shipping market)
288

 θαη αγνξά γξακκψλ (liner 

shipping market)
289

 θαη β) αγνξά «ειεχζεξσλ» πινίσλ (“tramp” ships)
290

 θαη αγνξά πινίσλ 

«γξακκψλ» (“liner” ships)
291

. Οη δηαθξίζεηο απηέο, ζηε «γιψζζα ηεο δνπιεηάο» 

κεηαθξάδνληαη ζε «bulk» θαη «liner» λαπηηιία θαη ζε «tramp» θαη «liner» λαπηηιία, φπνπ νη 

φξνη «bulk» θαη «tramp» ζρεδφλ ηαπηίδνληαη, αθνχ ηα ρχδελ θνξηία κεηαθέξνληαη ζπλήζσο 

απφ ειεχζεξα πινία θαη φρη απφ πινία γξακκψλ
292

.  

ηελ tramp λαπηηιία, ν εθλαπισηήο (πινηνθηήηεο/εθνπιηζηήο/δηαρεηξηζηήο)-

κεηαθνξέαο, πνπ είλαη ζπλήζσο εηαηξία, εθλαπιψλεη ην πινίν ηνπ ζηνλ λαπισηή, πνπ 

πηζαλφηαηα είλαη θαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ θνξηίνπ ή ν ελδηαθεξφκελνο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θαη 

αλαιακβάλεη, ππφ φξνπο, ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέζεη ζηνλ λαπισηή φιε ηελ κεηαθνξηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ πινίνπ ηνπ γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ επηζπκεηή κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ ηνπ, 

                                                
287 Γθηδηάθεο, Παπαδφπνπινο, Πισκαξίηνπ, ζει. 39, 41.  
288 Σν ρχδελ θνξηίν δηαθξίλεηαη, κε ηε ζεηξά ηνπ, ζε ρχδελ μεξφ (π.ρ. ζηηεξά) θαη ρχδελ πγξφ (π.ρ. πεηξέιαην) 

θνξηίν. Γθηδηάθεο, Παπαδφπνπινο, Πισκαξίηνπ, ζει. 41.   
289 ηελ αγνξά γξακκψλ κεηαθέξεηαη «γεληθφ θνξηίν» (general cargo) πνπ είλαη, ζπλήζσο, κνλαδνπνηεκέλν (ζε 

παιέηεο, ζαθηά θ.ιπ.) θαη πνιχ κηθξφ γηα λα ζπκπιεξψζεη ηελ ρσξεηηθφηεηα ελφο πινίνπ, γη‟ απηφ θαη ηα πινία 
γξακκψλ κεηαθέξνπλ πνιιά είδε θνξηίσλ. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε γεληθνχ θνξηίνπ είλαη ηα 

εκπνξεπκαηνθηβψηηα (containers). Γθηδηάθεο, Παπαδφπνπινο, Πισκαξίηνπ, ζει. 41-42.    
290 Δίλαη ηα πινία πνπ πεγαίλνπλ φπνπ ππάξρεη δήηεζε γηα κεηαθνξά θνξηίνπ, ρσξίο άιινπο πεξηνξηζκνχο, κε 

απνηέιεζκα λα «αιεηεχνπλ» ζε φιεο ηηο ζάιαζζεο ηνπ θφζκνπ. Έηζη πξνέθπςε ε νλνκαζία «tramp», πνπ ζηα 

ειιεληθά κεηαθξάδεηαη σο «αιήηεο, πεξηπιαλψκελνο, άζηεγνο», ρσξίο φκσο λα πεξηέρεη θαλέλα ζθνπφ 

ππνηίκεζεο ησλ πινίσλ απηψλ. Γθηδηάθεο, Παπαδφπνπινο, Πισκαξίηνπ, ζει. 45.     
291 Απφ ηε ιέμε «line» πνπ ζεκαίλεη γξακκή. Σα πινία απηά εθηεινχλ πξνθαζνξηζκέλα δξνκνιφγηα κεηαμχ 

ζπγθεθξηκέλσλ ιηκέλσλ, φπνπ έρεη αλαπηπρζεί κηα ηαθηηθή γξακκή εθηέιεζεο ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ εμαηηίαο 

ηνπ φγθνπ ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ πνπ δηεμάγεηαη αλάκεζά ηνπο. πλήζσο κεηαθέξνπλ γεληθά θνξηία. 

Γθηδηάθεο, Παπαδφπνπινο, Πισκαξίηνπ, ζει. 45.    
292 Γθηδηάθεο, Παπαδφπνπινο, Πισκαξίηνπ, ζει. 47-48.  
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έλαληη δηαπξαγκαηεχζηκνπ θαη ππνθείκελνπ ζηνπο λφκνπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο 

ηηκήκαηνο, ηνπ ιεγφκελνπ «λαχινπ». Ζ ζπκθσλία αλάιεςεο ησλ εθαηέξσζελ ππνρξεψζεσλ 

απφ ηα αλσηέξσ κέξε νλνκάδεηαη «ζχκβαζε λαχισζεο» θαη ελζσκαηψλεηαη ζε έγγξαθν πνπ 

πεξηέρεη φινπο ηνπο φξνπο πνπ ηα κέξε ζπλνκνιφγεζαλ φηη ζα ηελ δηέπνπλ. Δίλαη ην γλσζηφ 

ζηνλ θφζκν ηεο λαπηηιίαο «λαπινζχκθσλν», ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ηζρχνο θαη ηεο 

εγθπξφηεηαο ηνπ νπνίνπ δελ απνηειεί ε ππνγξαθή ηνπ απφ ηα κέξε, αιιά αξθνχλ νη 

αληαιιαγέο ησλ γξαπηψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο (telex, fax, e-mails) πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ 

ηαπηφηεηα ησλ κεξψλ θαη ηε βνχιεζή ηνπο γηα ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. 

Σν λαπινζχκθσλν είλαη ην βαζηθφ ζπκβφιαην κεηαθνξάο ζηελ ειεχζεξε αγνξά ηεο 

λαπηηιίαο θαη δηαθξίλεηαη απφ ηε θνξησηηθή, ε νπνία, ελψ είλαη ην αληίζηνηρν ζπκβφιαην ζηε 

λαπηηιία γξακκψλ, γηα ηνλ πινηνθηήηε θαη ηνλ λαπισηή ηεο tramp λαπηηιίαο απνηειεί απιή 

απφδεημε θφξησζεο θαη παξαιαβήο ησλ εκπνξεπκάησλ. Οη φξνη, ζπλεπψο, ηνπ 

λαπινζπκθψλνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθνί, αθνχ ζε απηνχο ζα βαζηζηεί φιε ε δηαδηθαζία ηεο 

θφξησζεο, κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο ησλ εκπνξεπκάησλ. Σν ίδην ζεκαληηθή είλαη θαη ε 

δηαηχπσζή ηνπο, γηαηί δηαθνξεηηθή ρξήζε ησλ ιέμεσλ νδεγεί, πνιιέο θνξέο, ζε δηαθνξεηηθή 

εξκελεία ησλ φξσλ θαη ζε δηαθνξεηηθφ απφ ην ζθνπνχκελν απφ ηα κέξε απνηέιεζκα.  

Ζ ζχγρπζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ησλ φξσλ ησλ λαπινζπκθψλσλ 

πξνθαιεί, ζπρλά, δηαθνξέο αλάκεζα ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ηα νπνία, γηα λα ηηο ιχζνπλ, 

ελίνηε απεπζχλνληαη ζηε δηθαηνζχλε. Καη, επεηδή ε πιεηνλφηεηα ησλ λαπινζπκθψλσλ 

ζπληάζζεηαη, θαηά παξάδνζε, ζχκθσλα κε ην αγγιηθφ λαπηηθφ δίθαην, ην νπνίν θαη 

πξνβιέπεηαη σο εθαξκνζηέν ζηηο ζρέζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, νη δηαθνξέο 

ππνβάιινληαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηα αγγιηθά δηθαζηήξηα, κε επηινγή είηε ηεο ηαθηηθήο 

δηαδηθαζίαο είηε ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία θαη πξνηηκάηαη απφ ην λαπηηιηαθφ 

θφζκν, θπξίσο, ίζσο, γηα ηε κπζηηθφηεηα πνπ ηελ δηαθξίλεη. 

Ζ λνκνινγία ησλ αγγιηθψλ δηθαζηεξίσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην αγγιηθφ λαπηηθφ δίθαην 

(πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ην common law, ηελ - πεξηνξηζκέλε - λαπηηιηαθή λνκνζεζία θαη ηηο 

δηεζλείο λαπηηιηαθέο ζπκβάζεηο πνπ πηνζεηεί θαηά θαηξνχο) είλαη ε βάζε πάλσ ζηελ νπνία 

ζπληάζζνληαη ηα λαπινζχκθσλα θαη δηαηππψλνληαη νη φξνη ηνπο. Πξφθεηηαη γηα κηα 

επαλαιακβαλφκελε δηαδηθαζία, έλαλ θχθιν [ζχληαμε λαπινζπκθψλσλ (αγγιηθφ δίθαην) → 

ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ λαπινζπκθψλσλ → ππαγσγή αλαθπφκελσλ δηαθνξψλ ζηα αγγιηθά 

δηθαζηήξηα → εξκελεία φξσλ ησλ λαπινζπκθψλσλ ζηηο απνθάζεηο ησλ αγγιηθψλ 

δηθαζηεξίσλ → ζχληαμε ηξνπνπνηεκέλσλ ππφ ην θσο ησλ λέσλ εξκελεηψλ λαπινζπκθψλσλ 

→ ρξήζε ηξνπνπνηεκέλσλ λαπινζπκθψλσλ θ.ν.θ.] ν νπνίνο θαηαδεηθλχεη, εθηφο απφ ηελ 
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αηηία εκπινθήο ηεο ζε απηέο, ηνλ θπξίαξρν ξφιν ηεο αγγιηθήο λνκνινγίαο ζηηο παγθφζκηεο 

λαπηηιηαθέο ζπλαιιαγέο.  

Καηά ζπλέπεηα, νη φξνη ππφ ηνπο ηίηινπο «παξάδνζε θνξηίνπ» θαη «επζχλε γηα ην 

θνξηίν» αθελφο ιεηηνπξγνχλ ζηα πιαίζηα ηεο tramp λαπηηιίαο, εθφζνλ απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

κέξνο ησλ λαπινζπκθψλσλ. Αθεηέξνπ ζρεηίδνληαη, φπσο θαη νη ινηπνί ζηα λαπινζχκθσλα 

φξνη, κε ηηο απνθάζεηο ησλ αγγιηθψλ δηθαζηεξίσλ· ε έλλνηά ησλ φξσλ απηψλ, φπσο θαη ε 

εξκελεία ησλ λαπινζπκθψλσλ γεληθφηεξα, ζηεξίδεηαη ζηηο απνθάζεηο επί ησλ 

εθδηθαδφκελσλ ζηα αγγιηθά ηαθηηθά θαη δηαηηεηηθά δηθαζηήξηα ππνζέζεσλ, ηνλ φγθν ησλ 

νπνίσλ παξαδνζηαθά πξνζθέξεη ε tramp λαπηηιία. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, νη δχν φξνη 

απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο, ε αλάιπζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη κε βάζε 

δηθαζηηθέο απνθάζεηο ηνπ Λνλδίλνπ.                     

 

 

Δηθόλα 5-1 

 
Δηθόλα 5-2 

Σα πινία κεηαθνξάο ρύδελ θνξηίνπ (εηθ. 5-1) θαη εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (εηθ. 5-2) εμππεξεηνύλ 

ηελ «tramp» θαη ηε «liner» λαπηηιία αληίζηνηρα.  
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5.2 «ΠΑΡΑΓΟΖ ΦΟΡΣΗΟΤ» (“DELIVERY OF CARGO”) 

 O φξνο «delivery of cargo», πνπ απνδίδεηαη ζηα ειιεληθά σο «παξάδνζε θνξηίνπ», 

απαληάηαη ζηα λαπινζχκθσλα πνπ ππνγξάθνληαη ζηελ λαχισζε ηαμηδίνπ (voyage charter), 

ζηελ λαχισζε πινίνπ γπκλνχ (bareboat charter), ζηελ λαχισζε εξγνιαβηθήο κεηαθνξάο 

(Contract of Affreightment) θαη ζηελ λαχισζε ζπλερφκελσλ ηαμηδίσλ (consecutive voyages 

charter) θαη αθνξά ηελ ππνρξέσζε ηνπ κεηαθνξέα λα παξαδψζεη ην θνξηίν ζηνλ παξαιήπηε 

ηνπ. ηε λαχισζε ηαμηδίνπ, εξγνιαβηθήο κεηαθνξάο θαη ζπλερφκελσλ ηαμηδίσλ ε ππνρξέσζε 

απηή βαξχλεη ηνλ πινηνθηήηε, ελψ ζηελ λαχισζε πινίνπ γπκλνχ ηνλ λαπισηή, αθνχ απηφο 

αλαιακβάλεη ηελ κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε λαχισζε. 

Δηδηθφηεξα, ν φξνο ηεο παξάδνζεο θνξηίνπ έρεη δηακνξθσζεί ζχκθσλα κε ην αγγιηθφ 

εζηκηθφ - άγξαθν δίθαην (common law) θαη πξνβιέπεη φηη ν πινηνθηήηεο / κεηαθνξέαο 

ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην θνξηίν ζηνλ παξαιήπηε, ζην ιηκάλη πξννξηζκνχ θαη ζηελ ίδηα 

θαιή θαηάζηαζε φπσο ην παξέιαβε. Ζ έλλνηά ηνπ, φκσο, εμεηδηθεχεηαη, αλάινγα κε ηελ θαηά 

πεξίπησζε θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ζηηο ππνζέζεηο πνπ θάζε θνξά εθδηθάδνληαη  

χκθσλα κε ηελ πεξηπησζηνινγηθή απηή εθαξκνγή, ζε πεξίπησζε δεκίαο (damage), 

απψιεηαο (loss) ή κε παξάδνζεο ηνπ θνξηίνπ (non - delivery), ν παξαιήπηεο έρεη δηθαίσκα 

λα αμηψζεη απνδεκίσζε (Ben Shipping Co Ltd v. An Bord Bainne / Société Francaise Bunge 

SA v. Belcan NV). ηαλ ην θνξηίν παξαδίδεηαη ζε δηαθνξεηηθφ πξννξηζκφ θαη δελ είλαη 

δπλαηφ λα απνθηεζεί αιινχ, ν παξαιήπηεο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ην θφζηνο ηεο κεηαθνξάο. 

Απηφ, κάιηζηα, ελεξγνπνηεί θαη ην γεληθφ θαλφλα ηνπ δηθαίνπ ηεο απνδεκίσζεο, φηη ην κέξνο 

πνπ δεκηψζεθε απφ ηελ αζέηεζε ηνπ ζπκβνιαίνπ απφ ην άιιν κέξνο, δηθαηνχηαη ζε 

απνδεκίσζε πνπ ζα ηνλ επαλαθέξεη ζηελ πξνηέξα ηεο αζέηεζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ θαηάζηαζε. 

Οη δεκίεο πνπ ζα αλαγλσξηζηνχλ δελ ζα είλαη εηδηθέο ή έκκεζεο, αιιά απηέο πνπ θπζηθά θαη 

άκεζα πξνθιήζεθαλ απφ ηελ αζέηεζε ηνπ ζπκβνιαίνπ απφ κέξνπο ηνπ πινηνθηήηε.  

Δπεηδή ν παξαιήπηεο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ παξάδνζε ησλ αγαζψλ ζηνλ 

θαζνξηζκέλν ηφπν, αλ ν πινηνθηήηεο δελ κπνξέζεη λα θξαηήζεη ηε ζπκθσλία απηή, ε άκεζε 

θαη θπζηθή ζπλέπεηα είλαη φηη ν έκπνξνο ζα θαλνλίζεη ηε ζπλέρεηα ηεο κεηαθνξάο θαη ζα 

ρξεψζεη ζηνλ πινηνθηήηε ην ινγηθφο θφζηνο ηεο κεηαθνξάο απηήο. Καη δελ βειηηψλεη ηε ζέζε 

ηνπ πινηνθηήηε, αλ ηζρπξηζηεί φηη ν παξαιήπηεο νθείιεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ή λα κεδελίζεη 

ηε δεκία ηνπ πνπιψληαο αιινχ. Δίλαη δηθαίσκα ηνπ παξαιήπηε λα ηεξεζνχλ ηα 

ζπκθσλεκέλα θαη δελ ππνρξενχηαη λα δερηεί αλεπηζχκεηεο κεζφδνπο απφδνζεο [Monarch 

Steamship Co. Ltd. v. A/B Karlshamns Oljefabriker (1949) 1 All E.R. 1].  Πεξαηηέξσ, ζε 

πεξίπησζε κε παξάδνζεο ηνπ θνξηίνπ, νη δεκίεο ζα πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ βάζεη ηεο 
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αγνξαζηηθήο αμίαο πνπ ζα είραλ θηάλνληαο ζην ιηκέλα εθθφξησζεο, αθαηξνπκέλνπ ηνπ ηπρφλ 

ελαπνκείλαληνο απιήξσηνπ λαχινπ. Ο ηδηνθηήηεο, δειαδή, ηνπ θνξηίνπ ζα πξέπεη λα 

απνδεκησζεί κε ηξφπν ψζηε λα επαλέιζεη ζηελ θαηάζηαζε πνπ ζα ήηαλ αλ ην θνξηίν 

παξαδηδφηαλ κε αζθάιεηα θαη δελ ραλφηαλ [Rodocanachi, Sons & Co. v. Milburn Brothers 

(1886), 18 Q.B.D. 67].  Ζ δηαδηθαζία παξάδνζεο ηνπ θνξηίνπ νινθιεξψλεηαη φηαλ νιφθιεξν 

ην θνξηίν είλαη ζηελ άκεζε δηάζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ παξαιήπηε ηνπ (British Shipowners 

v. Grimond, Chartered Bank v. British India SN Co.).  

Καηά γεληθφ θαλφλα, ηζρχεη φηη ν πινηνθηήηεο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη απφ ηελ άλσ 

πιεπξά ηνπ πινίνπ (“over the ship‟s side”). πνηεο θη αλ είλαη νη ζπλζήθεο παξάδνζεο, ην έλα 

κέξνο πξέπεη λα παξαδψζεη θαη ην άιιν λα παξαιάβεη ζπγρξφλσο θαη θαηά ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία. πλεπψο, ζε απηήλ ηελ δηαδηθαζία νθείινπλ λα παξίζηαληαη ακθφηεξα ηα κέξε. 

Ο πινηνθηήηεο ελεξγεί απφ ην θαηάζηξσκα ή θάπνην ζεκείν ηνπ πινίνπ ηνπ, αιιά πάληα 

βξίζθεηαη πάλσ ζην πινίν, ελψ ε ζέζε ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ηνπ είλαη δίπια ζην πινίν, 

φπνπ πξέπεη λα ηνπ παξαδσζεί ην εκπφξεπκα. Αιιά θαη ν πινηνθηήηεο νθείιεη λα βξίζθεηαη 

εθεί πνπ πξέπεη λα παξαδψζεη ην εκπφξεπκα. Δπηπιένλ, ν πινηνθηήηεο ππνρξενχηαη λα 

ηνπνζεηήζεη ην θνξηίν κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα επλνεί ηελ παξαιαβή ηνπ απφ ηνλ 

παξαιήπηε. ε ηέηνηα, δειαδή, απφζηαζε απφ ην πινίν, φζε ρξεηάδεηαη γηα λα κπνξέζεη ν 

παξαιήπηεο λα μεθηλήζεη ηηο εξγαζίεο παξαιαβήο ηνπ. ηαλ, ινηπφλ, πινηνθηήηεο ελεξγεί 

θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, θάζε θαζπζηέξεζε ζηελ εθθφξησζε βαξχλεη ηνλ παξαιήπηε [Petersen 

v. Freebody & Co. (1895) 2 Q.B. 294].  

Οπζηαζηηθά, ηελ εθθφξησζε θαη παξάδνζε ηνπ θνξηίνπ εθηεινχλ νη πξάθηνξεο ηνπ 

πινηνθηήηε θαη ηνπ παξαιήπηε ηνπ θνξηίνπ, νπφηε ν πινηνθηήηεο εθηειεί πιήξσο ηελ 

ππνρξέσζή ηνπ γηα παξάδνζε ηνπ θνξηίνπ φηαλ ν πξάθηνξαο / αληηπξφζσπνο ηνπ παξαιήπηε 

έρεη ζηα ρέξηα ηνπ ην θνξηίν
293

. Ο πινίαξρνο, σο αληηπξφζσπνο ηνπ πινηνθηήηε, έρεη 

ππνρξέσζε λα παξαδψζεη ην θνξηίν ζην πξφζσπν πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ θνξησηηθή ή ζηνπο 

πξάθηνξεο / αληηπξνζψπνπο ηνπ (Bourne v. Gatliffe) θαη δελ επζχλεηαη αλ παξαδψζεη ζε 

νπνηνλδήπνηε δελ παξνπζηάδεη ηε θνξησηηθή [“The Stettin” (1889), 14 P.D. 142]. 

Γεληθφηεξα, δελ επζχλεηαη αλ, ελεξγψληαο θαιή ηε πίζηε
294

, παξαδψζεη ην θνξηίν ζηνλ 

θαηνλνκαδφκελν ζην λαπινζχκθσλν αληηζπκβαιιφκελν ή ζην πξφζσπν πνπ παξνπζηάδεη 

                                                
293 Γθηδηάθεο, Παπαδφπνπινο, Πισκαξίηνπ, ζει. 544.  
294 «ηαλ ν πινίαξρνο δελ έρεη θακία εηδνπνίεζε ή γλψζε γηα ηίπνηα άιιν, παξά κφλν φηη ππάξρνπλ άιια κέξε 

ηεο θνξησηηθήο, έλα απφ ηα νπνία δπλαηφλ λα έρεη κεηαβηβαζηεί, δηθαηνινγείηαη ή απαιιάζζεηαη αλ παξαδψζεη 

ζχκθσλα κε ην ζπκβφιαηφ ηνπ ζην πξφζσπν πνπ εκθαλίδεηαη σο θνκηζηήο ηεο θνξησηηθήο πνπ ηνπ 

παξνπζηάδεηαη», Lord Blackburn, Glyn Mills & Co. v. East and West India Dock Co., (1882), 47 L.T. 309, 

Ivamy E.R. Hardy, Casebook on Shipping Law, London 1982, ζει. 68.      
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πξψην ηελ θνξησηηθή, πξνζηαηεχνληαο έηζη ηε θήκε ηνπ πινηνθηήηε [Glyn Mills & Co. v. 

East and West India Dock Co., (1882), 47 L.T. 309].  

O πινηνθηήηεο απαιιάζζεηαη απφ ηελ επζχλε ηεο πξνζσπηθήο παξάδνζεο ησλ αγαζψλ, 

φηαλ απηφ πξνβιέπεηαη ξεηά ζην λαπινζχκθσλν [Chartered Bank v. British India SN Co / 

Pacific Milk Industries (M) Bhd v. Koninklinjke]. Σν κφλν πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη είλαη φηη ν 

παξαιήπηεο ηνπ θνξηίνπ είλαη απηφο πνπ ππέδεημε ν λαπισηήο θαη δε ρξεηάδεηαη λα εξεπλά ην 

δηθαίσκα θαηνρήο ηνπ ππνδεηθλπφκελνπ παξαιήπηε επί ηνπ θνξηίνπ. Αλ ελεξγήζεη φπσο ηνπ 

ππνδεηθλχεη ν λαπισηήο ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ παξαιήπηε, ν λαπισηήο δελ 

δηθαηνχηαη λα ηζρπξηζηεί φηη ε παξάδνζε έγηλε ζε ιαλζαζκέλν παξαιήπηε [Farenco Shipping 

Co Ltd v. Daebo Shipping Co Ltd (The "Bremen Max") English Commercial Court: Teare J: 

[2008] EWHC 2755]. Βέβαηα, ζε ζχληνκα ηαμίδηα ή φηαλ παξεκβάιινληαη δηάθνξεο 

πσιήζεηο θαη παξαδφζεηο, είλαη δπλαηφλ ην πινίν λα θηάζεη ζην ιηκέλα εθθφξησζεο πξηλ ε 

θνξησηηθή θηάζεη ζηα ρέξηα ηνπ ηειηθνχ παξαιήπηε. ηαλ, ηφηε, δεηείηαη απφ ηνλ πξάθηνξα 

ηνπ πινηνθηήηε λα παξαδψζεη ην θνξηίν ρσξίο ηελ θνξησηηθή, κπνξεί είηε λα αξλεζεί είηε λα 

ξηζθάξεη, θάλνληαο παξάδνζε ελ πιήξε γλψζεη ηεο παξεπφκελεο επζχλεο ηνπ απέλαληη ζηνλ 

δηθαηνχρν ηδηνθηήηε ηνπ θνξηίνπ θαη / ή ησλ θαηφρσλ ηεο θνξησηηθήο, αλ ην θνξηίν 

παξαδνζεί ζην ιάζνο πξφζσπν [The Sagona, A/S Hansen - Tangens Rederi III v. Total 

Transport Corp. (1984), 1 Lloyd’s Rep. 194 (QBD (Com.Ct.))]
295

. Καλέλαο, φκσο, νχηε ν 

ρξνλνλαπισηήο, δελ δηθαηνχηαη λα δηαηάμεη ηνλ πινίαξρν λα παξαδψζεη ην θνξηίν ρσξίο ηελ 

επίδεημε κηαο απζεληηθήο θνξησηηθήο θαη ν ρξφλνο πνπ ζα ραζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

άξλεζήο ηνπ δελ ζα κεηξάεη σο ρξφλνο κε κίζζσζεο ηνπ πινίνπ («off-hire» time) [The 

Houda, Kuwait Petroleum Corp. v. I.& D. Oil Carriers Ltd. (1994), 2 Lloyd’s Rep. 541 

(C.A.)]
296

     

Σέινο, ζηελ πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηεο κεηαθνξάο ησλ αγαζψλ, νη παξαιήπηεο 

δηθαηνχληαη απνδεκίσζε θαη ε δεκία ηνπο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ 

αγνξαζηηθή αμία ησλ αγαζψλ θαηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο ζπκθσλεκέλεο παξάδνζεο θαη 

ηελ αγνξαζηηθή ηνπο αμία ηε ζηηγκή ηεο πξαγκαηηθήο ηνπο παξάδνζεο. Σν πνζφ, δειαδή, ηεο 

απνδεκίσζεο ζηνρεχεη λα επαλαθέξεη, φζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη, ην δεκησκέλν κέξνο ζηελ 

θαηάζηαζε πνπ ζα βξηζθφηαλ, ρσξίο ηελ πξφθιεζε ηεο δεκίαο ιφγσ αζέηεζεο ηνπ 

ζπκβνιαίνπ [C. Czarnikow Ltd. v. Koufos (1967), 2 Lloyd’s Rep. 457].  

     

                                                
295 Christof F. Lüddeke, Marine Claims - A guide for the handling and prevention of marine claims, London, 

New York, Hong-Kong 1996, ζει. 44.  
296 .π., ζει. 45.  
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5.3 «ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑ ΣΟ ΦΟΡΣΗΟ» (“CARGO LIABILITY”) 

Ο εηδηθφο φξνο «επζχλε γηα ην θνξηίν» πεξηιακβάλεηαη ζπλήζσο ζηα λαπινζχκθσλα 

γηα λα ξπζκίζεη ηελ επζχλε ηνπ πινηνθηήηε θαη ηνπ λαπισηή γηα δεκία ή απψιεηα ηνπ 

θνξηίνπ. Βέβαηα, ζε αληίζεζε κε ηε ζρέζε κεηαθνξέα - θνξησηή, ε ζρέζε πινηνθηήηε - 

λαπισηή δελ ππφθεηηαη ζε ππνρξεσηηθνχο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ επζχλε γηα ην θνξηίν. 

Οξηζκέλα λαπινζχκθσλα ηείλνπλ λα πεξηνξίδνπλ ζε κηθξφ ή κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ επζχλε 

ηνπ πινηνθηήηε, ελψ άιια ελζσκαηψλνπλ απηνχζηνπο ηνπ δηεζλείο θαλνληζκνχο.  

Δληνχηνηο, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, ν φξνο ηεο επζχλεο γηα ην θνξηίν 

εκθαλίδεηαη ππφ ηε κνξθή ηεο επνλνκαδφκελεο ξήηξαο «Paramount» (“Paramount Clause”) ε 

νπνία, παξά ηηο πνηθίιεο δπλαηέο δηαηππψζεηο ηεο, θπξίσο πξνβιέπεη ηε ζπκθσλία ησλ κεξψλ 

γηα εθαξκνγή ησλ Καλφλσλ Υάγεο - Βίζκππ (“Hague - Visby Rules”)
297

 ζε ηπρφλ δεκία ηνπ 

θνξηίνπ.  

Δηδηθφηεξα, ε ξήηξα απηή κπνξεί λα πξνβιέπεη : α) φηη φιεο νη θνξησηηθέο πνπ 

εθδίδνληαη ζε ζρέζε κε ην λαπινζχκθσλν ζα δηέπνληαη απφ ηνπο Καλφλεο ή β) φηη ν 

θαηακεξηζκφο ηεο επζχλεο γηα ην θνξηίν, ππφ ην λαπινζχκθσλν, ζα δηέπεηαη απφ ηνπο 

Καλφλεο ή γ) φηη νιφθιεξν ην λαπινζχκθσλν ζα δηέπεηαη απφ ηνπο Καλφλεο.  

Σππηθή δηαηχπσζε ηεο ξήηξαο «Paramount» είλαη ε αθφινπζε : «Οη Καλφλεο ηεο Υάγεο 

φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ ην Πξσηφθνιιν ησλ Βξπμειιψλ ηνπ 1968 ζα εθαξκφδνληαη ζε 

απηφ ην λαπινζχκθσλν θαη ζε νπνηαδήπνηε θνξησηηθή εθδίδεηαη ππφ απηφ. Οη λαπισηέο ζα 

εμαζθαιίδνπλ φηη φιεο νη θνξησηηθέο πνπ εθδίδνληαη ππφ απηφ ην λαπινζχκθσλν ζα 

πεξηέρνπλ έλαλ φξν πνπ πεξηιακβάλεη απηνχο ηνπο θαλφλεο» (Ναπινζχκθσλν Multiform, 

έθδ. 1986, φξνο 33)
298

. Ζ «BIMCO»
299

, ν κεγαιχηεξνο ηδησηηθφο λαπηηιηαθφο νξγαληζκφο, 

έρεη εθδψζεη ηελ δηθή ηεο ξήηξα «Paramount», ηελ νπνία νλνκάδεη «Γεληθή Ρήηξα 

Paramount» (“General Clause Paramount”)
300

.  

O φξνο «επζχλε γηα ην θνξηίν», πνπ παξνπζηάδεηαη σο ξήηξα «Paramount», έρεη σο 

λνκηθφ ππφβαζξν, φηαλ πεξηιακβάλεηαη ζηα λαπινζχκθσλα, ηνλ αγγιηθφ λφκν γηα ηε 

ζαιάζζηα κεηαθνξά αγαζψλ ηνπ 1992 (Garriage of Goods by Sea Act - C.O.G.S.A. 1992), ν 

                                                
297 Οη θαλφλεο Υάγεο - Βίζκππ απνηεινχλ ην πεξηερφκελν ηεο «Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηελ Δλνπνίεζε 

Οξηζκέλσλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηηο Φνξησηηθέο», πνπ ππνγξάθεθε ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 24 Απγνχζηνπ 1924, 

φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα Πξσηφθνιια ηεο 23εο Φεβξνπαξίνπ 1968 θαη ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 1979 (πεξί 

Δηδηθψλ Σξαβεθηηθψλ Γηθαησκάησλ - Special Drawing Rights) θαη θαζνξίδνπλ ην ειάρηζην επίπεδν επζχλεο ηνπ 

κεηαθνξέα ζε ζχκβαζε κεηαθνξάο, ην νπνίν δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί.   
298 “The Hague Rules as amended by the Brussels Protocol 1968 shall apply to this charter party and to any bills 

of lading issued hereunder. The charterers shall procure that all bills of lading issued under this charter party 

shall contain a clause to include these rules” (Multiform, ed. 1986, clause 33).   
299 “Baltic and International Maritime Council” - «Βαιηηθφ θαη Γηεζλέο Ναπηηιηαθφ πκβνχιην»  
300 Βι. Παξάξηεκα Μ, ζει 166.   
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νπνίνο ελζσκάησζε ζε έλα εληαίν ζχλνιν ηελ δηεζλή λαπηηιηαθή λνκνζεζία, φπσο απηή 

δηακνξθψλεηαη απφ ηνπο Καλφλεο Υάγεο - Βίζκππ, ην αγγιηθφ εζηκηθφ δίθαην (common law) 

θαη ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Ζ.Π.Α.
301

. 

ηελ Διιάδα, νη Καλφλεο Υάγεο - Βίζκππ έγηλαλ εζσηεξηθφ δίθαην κε ηελ θχξσζε ηνπ λφκνπ 

ππ‟αξηζκ. 2107/1992, αλ θαη ν Κψδηθαο Ηδησηηθνχ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ κέρξη ηφηε πεξηείρε 

αλάινγεο δηαηάμεηο.  

Σελ επζχλε γηα ην θνξηίν θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηή θαηαλέκεηαη αλάκεζα ζηα κέξε ηνπ 

λαπινζπκθψλνπ νξηνζεηνχλ νη Καλφλεο Υάγεο - Βίζκππ ζηα άξζξα ηνπο, ξπζκίδνληαο 

θπξίσο ηηο ππνρξεψζεηο, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο απαιιαγέο απφ ηελ επζχλε ηνπ κεηαθνξέα - 

πινηνθηήηε ζε ζρέζε κε ην θνξηίν. ε γεληθέο γξακκέο, ε επζχλε ηνπ κεηαθνξέα 

ζπλνςίδεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3§2
302

 ησλ θαλφλσλ θαη νξηζκέλεο επηθπιάμεηο, ζηελ 

ππνρξέσζή ηνπ λα πξνβαίλεη κε ηνλ ηξφπν πνπ αξκφδεη θαη κε επηκέιεηα (properly and 

carefully) ζηελ θφξησζε, ζηνηβαζία, κεηαθνξά, θχιαμε θαη εθθφξησζε ησλ κεηαθεξφκελσλ 

πξαγκάησλ. 

Ζ λνκνινγία ησλ αγγιηθψλ δηθαζηεξίσλ έρεη αζρνιεζεί πνιιέο θνξέο κε ην ζέκα θαη 

έρεη εξκελεχζεη ηνπο αλσηέξσ θαλφλεο γηα ηελ επζχλε ησλ κεξψλ ηνπ λαπινζπκθψλνπ γηα 

ην θνξηίν. ζνλ αθνξά ζηελ επηκέιεηα πνπ πξέπεη λα θαηαβάιιεη ν κεηαθνξέαο 

εθπιεξψλνληαο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ην θνξηίν, ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ηεο Μεγάιεο 

Βξεηαλίαο απνθάλζεθε ζηελ ππφζεζε Albacora [Albacora SRL v. Westcott and Laurance 

Line (1966) 2 Lloyd’s Rep. 53, 192, 257] φηη ε πξνζζήθε ηεο έθθξαζεο «κε ηνλ ηξφπν πνπ 

αξκφδεη» ζηελ «επηκέιεηα» πξνζζέηεη θάηη επηπιένλ ζην βαζκφ ηεο επηκέιεηαο πνπ πξέπεη λα 

επηδεηθλχεη ν κεηαθνξέαο γηα ηε κεηαρείξηζε ηνπ θνξηίνπ. Ζ φιε δηαηχπσζε ηεο §2 ηνπ 

άξζξνπ 3 εξκελεχζεθε απφ ην Γηθαζηήξην σο εμήο : φηη ν κεηαθνξέαο πξέπεη λα εθηειεί ηηο 

εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηάηαμε απηή κε βάζε έλα «πγηέο» (sound) ζχζηεκα. Έλα 

ζχζηεκα πνπ δελ είλαη αλάγθε λα αληαπνθξίλεηαη ζε θάζε αδπλακία θαη ηδηνζπζηαζία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θνξηίνπ, φκσο, αληηθεηκεληθά, πξέπεη λα είλαη «πγηέο» ζε ζρέζε κε φιεο ηηο 

πεξηζηάζεηο θαη κε ηε γεληθή πξαθηηθή πνπ αθνινπζνχλ νη ζαιάζζηνη κεηαθνξείο πξαγκάησλ 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν θνξηίν, ελφςεη πάλησο θαη ηεο γλψζεο ηελ νπνία έρεη ν κεηαθνξέαο ή 

φθεηιε λα έρεη φζνλ αθνξά ζηε θχζε ησλ κεηαθεξφκελσλ πξαγκάησλ
303

. Απφ ηελ άπνςε 

                                                
301 Οη θαλφλεο Υάγεο - Βίζκππ δελ έρνπλ θπξσζεί αθφκε απφ ηηο Ζ.Π.Α.   
302 Βι. Παξάξηεκα Ν, ζει. 167.   
303 Α. Κηάληνπ - Πακπνχθε, Ναπηηθό Γίθαην6, η. 2νο , Θεζ/λίθε - Αζήλα 2007, ζει. 370-371. Ζ ππφζεζε επί ηεο 

νπνίαο απoθάλζεθε ην House of Lords αθνξνχζε θνξηίν παζηψλ ςαξηψλ, ην νπνίν θνξηψζεθε ζε ιηκέλα ηεο 

θσηίαο κε πξννξηζκφ ιηκέλα ηεο Βφξεηαο Ηηαιίαο, ρσξίο λα έρνπλ δνζεί απφ ηνλ θνξησηή εηδηθέο νδεγίεο γηα 

ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ θνξηίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο. ηνλ ιηκέλα πξννξηζκνχ ηα ςάξηα βξέζεθαλ ζε 

πνηνηηθψο ρεηξφηεξε θαηάζηαζε απφ απηήλ ζηελ νπνία είραλ παξαδνζεί πξνο κεηαθνξά, ελψ δηαπηζηψζεθε εθ 
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απηή, ε επηκέιεηα θαη ε αληίζηνηρε επζχλε ηνπ κεηαθνξέα ζρεηηθά κε ην θνξηίν εκθαλίδεηαη 

λα είλαη απζηεξφηεξε απφ ηελ «πξνζήθνπζα επηκέιεηα» θαη ηελ αληίζηνηρε επζχλε ηνπ 

ζρεηηθά κε ην θνξηίν
304

.      

ζνλ αθνξά ζηελ δπλαηφηεηα απαιιαγήο ηνπ κεηαθνξέα απφ ηελ επζχλε ηνπ γηα ην 

θνξηίν, έρεη θξηζεί φηη ε φιε ζχκβαζε κεηαθνξάο ππφθεηηαη ζηνπο Καλφλεο (Υάγεο - 

Βίζκππ), αιιά ην ζεκείν κέρξη ην νπνίν εθηείλνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ κεηαθνξέα γηα ηελ 

θνξηνεθθφξησζε ην απνθαζίδνπλ ηα κέξε. πλεπψο, αλ ν κεηαθνξέαο απνθάζηζε λα 

θνξηψζεη, ζηνηβάζεη ή εθθνξηψζεη ην θνξηίν, πξέπεη λα ην θάλεη κε ηνλ ηξφπν πνπ αξκφδεη 

θα κε επηκέιεηα, κε θάζε πξνζηαζία πνπ ηνπ παξέρεη ην άξζξν 4
305

 ησλ Καλφλσλ. Αιιά νη 

Καλφλεο δελ θαζηζηνχλ αλίζρπξε κηα ζπκθσλία πνπ κεηαηνπίδεη ηελ επζχλε γηα ηηο εξγαζίεο 

απηέο ζηνλ θνξησηή, ηνλ λαπισηή ή ηνλ αληηζπκβαιιφκελν [Pyrene v. Scindia Navigation 

(1954), 2 Q.B. 402 / G H Renton & Co. Ltd v. Palmyra Trading Coorporation of Panama 

(1957), A.C. 149 / Jindal Iron and Steel Co. Ltd and others v. Islamic Solidarity Shipping Co. 

Jordan Inc. (The Jordan II) (2005), H.o.L.1 Lloyd’s Rep. 57 
306

 / Σhe Arawa (1977) 2 Lloyd’s 

Rep. 416, 424-425]. ηαλ νη λαπισηέο έρνπλ, βάζεη ηνπ λαπινζπκθψλνπ, ηελ επζχλε γηα ηε 

ζηνηβαζία, νη πινηνθηήηεο δελ επζχλνληαη έλαληη ησλ λαπισηψλ γηα ηηο δεκίεο πνπ επήιζαλ 

ιφγσ ηεο κε αξκφδνπζαο (improper) ζηνηβαζίαο ηνπ θνξηίνπ, αθφκε θη αλ έηζη ην πινίν 

θαηέζηε αλαμηφπινν. Τπφ ην ζπγθεθξηκέλν φξν ηνπ λαπινζπκθψλνπ, νη πινηνθηήηεο δελ 

νθείινπλ λα παξέκβνπλ ζηελ δηαδηθαζία θφξησζεο ησλ λαπισηψλ γηα λα δηαζθαιίζνπλ ην 

αμηφπινν ηεο ζηνηβαζίαο [Canadian Transport Ltd v Court Line Ltd (1940) AC 934 / The 

Imvros (1999) 1 Lloyd’s Rep 848 / Compania Sud American Vapores v MS ER Hamburg 

Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co KG (The "ER Hamburg") (2006) EWHC 483 (Comm)]. Οη 

πινηνθηήηεο επζχλνληαη αλ δελ θαηαθέξνπλ λα κεηαθέξνπλ ην θνξηίν κε ηνλ ηξφπν πνπ 

αξκφδεη θαη κε επηκέιεηα, σο νξίδεη ην άξζξν 3§2 ησλ Καλφλσλ. Οη ίδηνη θέξνπλ ην βάξνο 

απφδεημεο ηεο απαιιαγήο ηνπο απφ ηελ επζχλε ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ησλ Καλφλσλ, ελψ ν 

φξνο «δηαρείξηζε ηνπ πινίνπ» δελ πεξηιακβάλεη ακέιεηα ζηελ δηαρείξηζε ησλ θαηαπειηψλ 

[Gosse Millerd Ltd. v. Canadian Government Merchant Marine Ltd (1928), All E.R. Rep. 97].   

Ζ επζχλε, φκσο, ηνπ κεηαθνξέα ζε πεξίπησζε κεξηθήο θπζηθήο δεκίαο ηνπ θνξηίνπ, πνπ είρε 

                                                                                                                                                   
ησλ πζηέξσλ φηη ηα παζηά ςάξηα απηνχ ηνπ ηχπνπ δελ κπνξνχλ λα αληέμνπλ έλα ηφζν κεγάιν ηαμίδη ρσξίο 

ςχμε, γεγνλφο πνπ αγλννχζε ν κεηαθνξέαο. Δλ φςεη απηνχ, ην δηθαζηήξην έθξηλε φηη ν κεηαθνξέαο, κελ έρνληαο 

ιφγν λα ππνζέζεη φηη ην θνξηίν απαηηνχζε ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε, είρε ιεηηνπξγήζεη αθνινπζψληαο έλα «πγηέο 

ζχζηεκα ελέξγεηαο» θαη φηη ε δεκία ηνπ θνξηίνπ πξνθιήζεθε φρη απφ έιιεηςε ηεο επηκέιεηαο πνπ πξνζήθεη ζηε 

θχζε ηνπ θνξηίνπ, αιιά απφ εγγελέο ειάηησκα απηνχ. Κηάληνπ - Πακπνχθε, ζει. 371, ππνζεκ. 3.     
304 Ζ άπνςε απηή έρεη επηβιεζεί ζην αγγιηθφ δίθαην, φπνπ αθνινπζείηαη ηφζν απφ ηα δηθαζηήξηα φζν θαη απφ 

ηνπο ζπγγξαθείο, έρεη επεθηαζεί δε θαη ζηα δηθαζηήξηα ησλ Ζ.Π.Α. Βι. Κηάληνπ - Πακπνχθε, ζει. 371.   
305 Βι. Παξάξηεκα Ν, ζει. 167-169.  
306 L.M.A.A. Law Review, 2004 -2007.  
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σο ζπλέπεηα ηελ νιηθή απψιεηα ηεο αμίαο ηνπ σο θαηεζηξακκέλνπ θνξηίνπ, ζα πεξηνξηζηεί, 

θαηά ην άξζξν 4§5(α) ησλ Καλφλσλ, κε αλαθνξά ζην βάξνο ηνπ θνξηίνπ πνπ ππέζηε ηε 

θπζηθή δεκία θαη φρη ζην ζπλνιηθφ βάξνο ηνπ κεηαθεξζέληνο θνξηίνπ, θαζψο ε έθθξαζε 

«απψιεηεο ή δεκίεο πνπ πξνθαινχληαη ζε εκπνξεχκαηα» (“goods lost of damaged”), 

εξκελεπφκελε κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ δηθαίνπ ησλ ζπκβάζεσλ, αλαθέξεηαη, θπξίσο, ζε δχν 

θαηεγνξίεο εκπνξεπκάησλ : ζε απηά πνπ ράλνληαη ή θαηαζηξέθνληαη νινζρεξψο 

(«απψιεηεο») θαη ζε απηά πνπ ζψδνληαη κελ (δελ ράλνληαη) αιιά έρνπλ ππνζηεί θζνξέο 

(«δεκίεο») [(1) Serena Navigation Ltd (2) The London Steamship Owners Mutual Insurance 

Association Ltd -v- (1) Dera Commercial Establishment and (2) Standard Chartered PLC, 

(The Limnos), [2008] EWHC (C.C. - Q.B.D.) 1036].           

Ζ ελζσκάησζε ηεο ξήηξαο «Paramount» ζην λαπινζχκθσλν, ρσξίο άιια ιφγηα ή 

ζηνηρεία, ζεκαίλεη φηη ελζσκαηψλνληαη φινη νη Καλφλεο. Αλ ηα κέξε ζθνπεχνπλ λα 

ελζσκαηψζνπλ κέξνο ησλ Καλφλσλ ή κφλν ην ππνρξεσηηθφ κέξνο ησλ Καλφλσλ, ην 

αλαθέξνπλ. Δλ ηε απνπζία ηέηνηαο εμεηδίθεπζεο, ηζρχεη ε ελζσκάησζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

Καλφλσλ [The Agios Lazaros (1976), 2 Lloyd’s Rep. 47] 
307

. Ζ έλαξμε ηζρχνο ησλ Καλφλσλ 

Υάγεο - Βίζκππ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην έρεη σο ζπλέπεηα ν φξνο «Paramount» ζε 

λαπινζχκθσλν πνπ δηέπεηαη απφ ην αγγιηθφ δίθαην λα ελζσκαηψλεη ηνπο Καλφλεο απηνχο. 

Παξφια απηά, είλαη κφλν έλαο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηελ πξφζεζε ησλ «λαπηηινκέλσλ», 

νπφηε δίλεη απιά κηα έλδεημε ελζσκάησζεο ησλ Καλφλσλ [Seabridge Shipping AB v. AC 

Orsleff’s EFTS’s A/S (The M/V Fjellvang) (1999), 2 Lloyd’s Rep 685]. Ζ βνχιεζε / πξφζεζε 

ησλ κεξψλ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ Καλφλσλ ζην λαπινζχκθσλν. «Σα 

κέξε ελφο λαπινζπκθψλνπ ζπρλά επηζπκνχλ ηελ ελζσκάησζε ησλ Καλφλσλ ζηε ζπκθσλία 

ηνπο. Αιιά κε απηφ δελ ελλννχλ φηη επηζπκνχλ λα ελζσκαηψζνπλ ην «γξάκκα» (αθξηβή 

ιφγηα) ησλ Καλφλσλ. Δπηζπκνχλ λα εηζάγνπλ ζηε ζπκβαηηθή ηνπο ζρέζε ηηο ίδηεο 

πξνδηαγξαθέο ππνρξεψζεσλ, επζχλεο, δηθαησκάησλ θαη αζπιίαο πνπ ηζρχνπλ, θαηά ηνπο 

Καλφλεο, γηα ην κεηαθνξέα θαη ην θνξησηή»
308

 [Adamastos Shipping Co. v. Anglo-Saxon 

Petroleum (The Saxon Star) (1959), AC 133, 154].            

Αλαθνξηθά, ηέινο, κε ην βάξνο απφδεημεο ηεο επζχλεο γηα ηελ απψιεηα ή δεκία ηνπ 

θνξηίνπ θαηά ηε κεηαθφξησζε, απηφ, εθφζνλ έρεη απνδεηρηεί ε απψιεηα ή ε δεκία ηνπ 

θνξηίνπ απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ, κεηαηνπίδεηαη ζην κεηαθνξέα, ν νπνίνο, γηα λα απαιιαγεί, 

                                                
307 Σφηε, θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο «The Agios Lazaros» ην 1976, δελ ίζρπαλ αθφκε, ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, νη Καλφλεο Υάγεο - Βίζκππ, νη νπνίνη ηέζεθαλ ζε ηζρχ ην 1978 κε ηελ αγγιηθή λνκνζεζία «Carriage 

of Goods by Sea Act  (COGSA) 1971», αιιά κφλν νη Καλφλεο ηεο Υάγεο, φπνπ θαη αλαθέξεηαη ε απφθαζε.   
308 Viscount Simonds (The Saxon Star), S. Girvin, Carriage of Goods by Sea, Oxford - New York 2007, ζει. 

235. 
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πξέπεη λα απνδείμεη φηη ε δεκία πξνήιζε απφ αηηία πνπ θαζηεξψλεη ην αλεχζπλν ηνπ άξζξνπ 

4§2 ησλ Καλφλσλ. Αλ ην θαηαθέξεη απαιιάζζεηαη, εθηφο αλ ν ηδηνθηήηεο ηνπ θνξηίνπ 

κπνξέζεη λα απνδείμεη ηελ αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ κεηαθνξέα γηα επηκέιεηα θαηά ην 

άξζξν 3§2 ησλ Καλφλσλ Υάγεο - Βίζκππ [The Glendarroch (1894), P 226 (CA), 234-235]
309

.   

 

 

 

 

 

 
 

Δηθόλα 5-3 : Η ξήηξα «Paramount» όπσο αλαγξάθεηαη ζην λαπινζύκθσλν BIMCHEMVOY        

(έθδ. 2008). 

 

 

 

 

                                                
309 H έλλνηα ηνπ βάξνπο απφδεημεο έρεη θξηζεί θαη‟αλαινγηθή εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο απφθαζεο, ε νπνία 

εθδφζεθε πνιχ πξηλ ηζρχζνπλ νη Καλφλεο Υάγεο - Βίζκππ.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

Ζ δηαηηεζία είλαη έλαο πνιχ παιηφο ζεζκφο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε λαπηηθή δηαηηεζία, 

αλ θαη φρη ζηνλ ίδην βαζκφ. Γίλεη ζηνπο αλζξψπνπο ηεο λαπηηιίαο ηελ επθαηξία λα ιχζνπλ ηηο 

δηαθνξέο ηνπο ζε έλα πην θηιηθφ θαη ιηγφηεξν ηππηθφ, ζε ζρέζε κε ηα ηαθηηθά δηθαζηήξηα, 

πεξηβάιινλ. Δίλαη, κελ, έλαο δηθαηνδνηηθφο ζεζκφο, ρσξίο φκσο ηηο δπζρεξείο θαη 

ιεπηνκεξεηαθέο δηαδηθαζίεο ηεο ηαθηηθήο δηθαηνζχλεο. Απηφ, βέβαηα, δε ζεκαίλεη φηη νη 

απνδέθηεο ηεο δηαηηεηηθήο θξίζεο κπνξνχλ λα αγλνήζνπλ ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο ζπλέπεηέο 

ηεο. Οη ίδηνη ηελ επηιέγνπλ θαη νθείινπλ λα δερηνχλ ηελ απφθαζε ηνπ δηαηηεηή σο ηέηνηα θη 

φρη σο απιή ζπκβνπιή, γηαηί δελ πξφθεηηαη γηα κηα απιή κεζνιάβεζε αιιά γηα έλαλ λνκηθά 

ζεζκνζεηεκέλν θαη αλαγλσξηζκέλν κεραληζκφ επηβνιήο δηθαζηηθήο θξίζεσο.  

Ζ λαπηηθή δηαηηεζία γλψξηζε κεγάιε αλάπηπμε ζηελ Αγγιία, φπνπ θαη ζπλερίδεη λα 

εμειίζζεηαη. Σν Λνλδίλν είλαη έλαο ηεξάζηηνο πφινο έιμεο ηεο παγθφζκηαο λαπηηιηαθήο 

θνηλφηεηαο θαη δελ παξαδίδεη ηα πξσηεία νχηε ζην ρψξν ηεο λαπηηθήο δηαηηεζίαο, αθνχ 

θαηέρεη, αθφκε, φια ηα ερέγγπα γηα λα θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ, νη 

νπνίνη, αλ θαη παξαπνληνχληαη γηα ην θφζηνο θαη ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη, σζηφζν δελ 

πξνηίζεληαη λα ην εγθαηαιείςνπλ. ε απηφ ζπκβάιιεη, ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ, ε «Έλσζε 

Ναπηηιηαθψλ Γηαηηεηψλ Λνλδίλνπ», ππνδερφκελε θαη απνδερφκελε, θάζε ρξφλν, πάλσ απφ 

1.280 ππνζέζεηο λαπηηθήο δηαηηεζίαο. 

Παξφια απηά, ηα ππφινηπα λαπηηιηαθά θέληξα ηνπ θφζκνπ δελ απνζαξξχλνληαη θαη 

δηεθδηθνχλ έλα κέξνο ησλ δηαηηεηηθψλ ππνζέζεσλ. Σν Παξίζη, ε ηγθαπνχξε, ην Σφθπν, ην 

Υνλγθ - Κνλγθ, ε Νέα Τφξθε θαηαβάιινπλ αμηέπαηλεο πξνζπάζεηεο λα πείζνπλ ηνπο 

«λαπηηινκέλνπο» φηη παξέρνπλ πνηνηηθέο ππεξεζίεο.  

Παξφκνηα πξνζπάζεηα θάλεη θαη ν Πεηξαηάο, ν νπνίνο, αλ θαη απφ ηα κεγαιχηεξα 

ιηκάληα ηεο Μεζνγείνπ, δελ έρεη θαηαθέξεη λα «ηξαβήμεη» ηε λαπηηθή δηαηηεζία. Καη, ηξαγηθή 

εηξσλία, νη ππνζέζεηο πνπ, θαηά θφξνλ, απεπζχλνληαη ζην Λνλδίλν αθνξνχλ ζε πινία 

ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ. Αιιά, ηελ θαηάζηαζε απηή επειπηζηεί λα αιιάμεη ε «Έλσζε 

Ναπηηθήο Γηαηεζίαο Πεηξαηά» πνπ έρεη ηδξπζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη παιεχεη, παξά ηα 

πνιιά εκπφδηα πνπ ζπλαληά, λα απνδείμεη ηελ αμία ηεο, αλ κε ηη άιιν, ζηνπο ζπκπαηξηψηεο 

ηεο... Θα πξέπεη, ζαθψο, λα δνπιέςεη, λα δνθηκαζηεί θαη λα πεηχρεη γηα λα θεξδίζεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπο, γηαηί, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, απηφ πνπ έρεη ζεκαζία γηα ηνπο Έιιελεο 

πινηνθηήηεο είλαη λα θάλεη ζσζηά ηε δνπιεηά ηεο θαη λα θέξεη ηα πνζνχκελα απνηειέζκαηα. 

Αιιά ζα πξέπεη θαη απηνί, απφ ηελ πιεπξά ηνπο, λα ηεο δψζνπλ ηελ απαξαίηεηε επθαηξία λα 

ην θάλεη. Γηαηί, ζεσξψ φηη έρεη ηηο πξνυνπνζέζεηο λα πξαγκαηνπνηήζεη ην ζηφρν ηεο. 
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Ζ λαπηηθή δηαηηεζία ηνπ Λνλδίλνπ, φκσο, εθηφο απφ ηε ζεκαληηθή ππεξεζία πνπ 

παξέρεη ζηελ αμηφπηζηε επίιπζε ησλ λαπηηιηαθψλ δηαθνξψλ, παίδεη κεγάιν ξφιν θαη ζηελ 

δηακφξθσζε ησλ ζπλζεθψλ κέζα ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί ε παγθφζκηα εκπνξηθή λαπηηιία. Οη 

απνθάζεηο ηεο, απφ θνηλνχ κε ηηο απνθάζεηο ησλ ηαθηηθψλ αγγιηθψλ δηθαζηεξίσλ, 

επεξεάδνπλ θαη αιιάδνπλ ζπλερψο ηνπο φξνπο ησλ λαπινζπκθψλσλ. Ζ επίιπζε, επνκέλσο, 

ησλ δηαθνξψλ ζηε λαπηηιία είλαη άξξεθηα ζπλδεκέλε κε ηελ εξκελεία ησλ λαπινζπκθψλσλ, 

γη‟ απηφ θαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο λνκνινγίαο φπσο θαη ε ελεκέξσζε γηα ηηο 

λεψηεξεο εθδφζεηο ησλ λαπινζπκθψλσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε.  

Γχν ζεκαληηθνί φξνη πνπ αλαγξάθνληαη ζηα λαπινζχκθσλα είλαη ε «παξάδνζε 

θνξηίνπ» θαη ε «επζχλε γηα ην θνξηίν». Σν πεξηερφκελφ ηνπο παξακέλεη βαζηθά ζηαζεξφ 

αιιά ε έλλνηά ηνπο ζπλερψο κεηαβάιιεηαη, αλάινγα κε ηηο αιιαγέο ζηε λαπηηιία, ηελ 

ηερλνινγία θ.ά. Καηά ζπλέπεηα, πξέπεη πάληα λα αληηκεησπίδνληαη ππφ ην θσο ησλ εθάζηνηε 

εμειίμεσλ, φπσο απηέο αληαλαθιψληαη ζηελ αγγιηθή λνκνινγία θαη ζην αγγιηθφ δίθαην 

γεληθφηεξα. Έλα δίθαην ην νπνίν, ηνπιάρηζηνλ πξνο ην παξφλ, «δηεπζχλεη» ηηο λαπηηιηαθέο 

ζπλαιιαγέο θαη ζέηεη ηνπο «θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ». Σνπο ξεπζηνχο θαλφλεο ελφο αέλανπ 

παηρληδηνχ, πνπ εδξάδεηαη ζηελ αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ γηα επηβίσζε θαη επηθνηλσλία κε ηνπο 

άιινπο αλζξψπνπο θαη ηελ πεξηέξγεηά ηνπ γηα νηηδήπνηε θαηλνχξγην. Καη ζην νπνίν παηρλίδη, 

νη Έιιελεο θαη ε ειιεληθή λαπηνζχλε απνδεδεηγκέλα αξηζηεχνπλ θαη θπξηαξρνχλ εδψ θαη 

πάξα πνιιά ρξφληα.  
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The Bunker Summit - Greece 2007, Athens 8-11 May.   

6. HARRIS, B. (2008): Maritime Arbitration in the U.S. and the U.K., Past, Present 

and Future: The View from London, The Tulane Maritime Law Center, William 

Tetley Maritime Law Lecture, 4/3/2008.   
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ΗΣΟΣΟΠΟΗ (INTERNET SITES) 

ΓΗΑΗΣΖΗΑ 

1. www.lcia-arbitration.com (London Court of International Arbitration) 

2. www.londonarbitrators.org  

3. www.ciarb.org (Chartered Institute of London Arbitrators) 

4. www.lmaa.org.uk (London Maritime Arbitrators Association - LMAA) 

5. www.smany.org (Society of Maritime Arbitrators New York) 

6. www.globalarbitrationreview.com (GAR) 

7. www.hkiac (Hong-Kong International Arbitration Centre) 

8. www.mararbpiraeus.eu (Piraeus Maritime Arbitration Association) 

 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ 

9. www.opsi.gov.uk (Ννκνζεζία Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ)  

10. www.bailii.org (British and Irish Legal Information Institute) 

11. www.mcgill.ca/maritimelaw (Tetley‟s Maritime and Admiralty Law, Mcgill 

University, Faculty of Law, Canada)    

12. www.onlinedmc.com.uk/shipping-and-trasport.htm (David Martin - Clark, 

Maritime Arbitrator) 

13. www.jmlc.org (The Journal of Maritime Law and Commerce) 

14. www.maritimelawyers.gr  

15. www.dsanet.gr (Σξάπεδα Ννκηθψλ Πιεξνθνξηψλ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ 

Αζελψλ) 

16. http://lawdb.intrasoftnet.com (Σξάπεδα Ννκηθψλ Πιεξνθνξηψλ «ΝΟΜΟS»)  

 

ΓΗΔΘΝΔΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ - ΗΓΡΤΜΑΣΑ 

17. www.bimco.org 

18. www.uncitral.org  

19. www.publications.parliament.uk  

20. www.comitemaritime.org (Comité Maritime International) 

21. www.imo.org (International Maritime Organization)  

22. http://egov.yen.gr (Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο)  

http://www.lcia-arbitration.com/
http://www.londonarbitrators.org/
http://www.ciarb.org/
http://www.lmaa.org.uk/
http://www.smany.org/
http://www.globalarbitrationreview.com/
http://www.hkiac/
http://www.mararbipiraeus.eu/
http://www.opsi.gov.uk/
http://www.bailii.org/
http://www.mcgill.ca/maritimelaw
http://www.onlinedmc.com.uk/shipping-and-trasport.htm
http://www.jmlc.org/
http://www.maritimelawyers.gr/
http://www.dsanet.gr/
http://lawdb.intrasoftnet.com/
http://www.bimco.org/
http://www.uncitral.org/
http://www.publications.parliament.uk/
http://www.comitemaritime.org/
http://www.imo.org/
http://www.yen.gr/


 104 

23. www.hsa.gr (Hellenic Shipbrokers Association - Διιεληθή Έλσζε Ναπινκεζηηψλ)   

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΔ - ΛΔΞΗΚΑ 

24. www.heal-link.gr 

25. www.unioncatalog.gr (πιινγηθφο Καηάινγνο Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ 

Βηβιηνζεθψλ)  

26. www.lib.auth.gr (Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Α.Π.Θ.)  

27. http://nebula.lib.auth.gr (Βηβιηνζήθε Ννκηθήο Α.Π.Θ.) 

28. http://eebo.chadwyck.com 

29. www.wordreference.com 

30. www.wikipedia.com  

http://www.hsa.gr/
http://www.heal-link.gr/
http://www.unioncatalog.gr/
http://www.lib.auth.gr/
http://nebula.lib.auth.gr/
http://eebo.chadwyck.com/
http://www.wordreference.com/
http://www.wikipedia.com/
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  

 

Α. ΣΟ ΓΗΚΑΗΟ ΣΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ (THE LAW OF ARBITREMENT)  

 

 

 

 

Πεγή : http://eebo.chadwyck.com  

 

 

 

 

 

 

http://eebo.chadwyck.com/
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Β. ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΑΗΣΖΗΑ ΔΝΩΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΩΝ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ 

ΛΟΝΓΗΝΟΤ (LMAA TERMS 2006) - ΑΠΟΠΑΜΑ  

 

 

APPLICATION 

4. These Terms apply to arbitral proceedings commenced on or after 1st January 2006. 

Section 14 of the Arbitration Act 1996 (“the Act”) shall apply for the purpose of 

determining on what date arbitral proceedings are to be regarded as having commenced. 

5. These Terms shall apply to an arbitration agreement whenever the parties have 

agreed that they shall apply and the parties shall in particular be taken to have so 

agreed: 

(a) whenever the dispute is referred to a sole arbitrator who is a full Member of the 

Association and whenever both the original arbitrators appointed by the parties are full 

Members of the Association, unless both parties have agreed or shall agree otherwise; 

(b) whenever a sole arbitrator or both the original arbitrators have been appointed on 

the basis that these Terms apply to their appointment. 

Whenever a sole arbitrator or both the original arbitrators have been appointed on the 

basis referred to at (b), such appointments or the conduct of the parties in taking part in 

the arbitration thereafter shall constitute an agreement between the parties that the 

arbitration agreement governing their dispute has been made or varied so as to 

incorporate these Terms and shall further constitute authority to their respective 

arbitrators so to confirm in writing on their behalf. 

6. In the absence of any agreement to the contrary the parties to all arbitral proceedings 

to which these Terms apply agree: 

(a) that the law applicable to their arbitration agreement is English law; and 

(b) that the seat of the arbitration is in England. 

7. (a) Subject to paragraph (b), the arbitral proceedings and the rights and obligations of 

the parties in connection therewith shall be in all respects governed by the Act save to 

the extent that the provisions of the Act are varied, modified or supplemented by these 

Terms. 

  

 

Πεγή : www.lmaa.org.uk  

http://www.lmaa.org.uk/
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Γ.  FACTS AND FIGURES: STATISTICS 

 

 

NUMBER OF INTERNATIONAL CASES ADMINISTERED BY ARBITRAL INSTITUTIONS  

Arbitral 

Institution 

Yr 

2000 

Yr 

2001 

Yr 

2002 

Yr 

2003 

Yr 

2004 

Yr 

2005 

Yr 

2006 

Yr 

2007 

Yr 

2008 

ICC^ 541 566 593 580 561 521 593 599 663 

CIETAC (China)  543 562 468 422 461 427 442 429 548 

LCIA (UK)  87 71 88 104 87 118 133 137 213 

SCC (Sweden) 66 68 50 77 45 53 64 81 74 

SIAC (Singapore)  37 39 34 23 39 29 47 55 71 

BAC (China)  11 20 19 33 30 53 53 37 59 

KCAB (South Korea)  40 65 47 38 46 53 47 59 47 

JCAA (Japan)  8 16 8 14 15 9 11 15 12 

KLRCA (Malaysia)  20 3 3 5 3 7 1 2 8 

PDRC (Philippines)  0 1 2 0 0 0 1 1 0 

AAA-ICDR (USA)  510 649 672 646 614 580 586 621 703 

VIAC (Vietnam)  23 16 19 16 32 22 23 21 # 

BCICAC (Canada) 3 4 4 4 4 2 5 3 # 

HKIAC* (China)  NA NA NA NA NA NA NA NA # 

Notes: 

All statistics published here have been obtained from the respective institutions named. 

 

^ The ICC International Court of Arbitration does not maintain separate statistics for 

international and French domestic cases administered by them. 

 

# The statistics from these institutions are not available yet. 

Πεγή: Singapore International Arbitration Centre – SIAC, 23/11/2009 
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Γ. ΠΡΟΣΤΠΟ ΝΟΜΟ UNCITRAL ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 

ΓΗΑΗΣΖΗΑ - ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1, ΑΡΘΡΟ 1 

 

 

Πεγή : www.uncitral.org  

http://www.uncitral.org/
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Δ. ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ 4220/1961  

 

ΝΓ 4220/1961: ύμβαζη περί εκηέλεζης αλλοδαπών διαιηηηικών αποθάζεων (28418) 

 

Αρθρο 0 

 

   Ν.Γ. 4220 ηεο 19/19 /βξίνπ 1961. Πεξί θπξψζεσο  
   ηεο ελ Ν. Τφξθε ηελ 10ελ Ινπλίνπ 1958  
   ππνγξαθείζεο ζπκβάζεσο πεξί αλαγλσξίζεσο θαη 
   εθηειέζεσο αιινδαπψλ δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ  
   (Α` 173). 

Αρθρο ΠΡΩΣΟΝ 

 

                               Αξζξνλ πξψηνλ.  

 

       Κπξνχηαη θαη έρεη πιήξε ηζρχλ λφκνπ ε ελ Νέα Τφξθε  ππνγξαθείζα  απφ   

     10  Ινπλίνπ  1958 ζχκβαζηο "πεξί αλαγλσξίζεσο θαη εθηειέζεσο αιινδαπψλ   

     δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ", εηο ελ πξνζερψξεζε θαη ε Διιάο δηά ηεο απφ  22   

     Γεθεκβξίνπ  1958  δειψζεσο  απηήο,  ηεο  νπνίαο  ζπκβάζεσο ην θείκελνλ   

     έπεηαη ελ γαιιηθψ πξσηνηχπσ θαη ειιεληθή κεηαθξάζεη:   

 
     

                                   ΤΜΒΑΙ  

 

       Πεξί   Αλαγλσξίζεσο   θαη   Δθηειέζεσο   ησλ  Αιινδαπψλ  Γηαηηεηηθψλ   

     Απνθάζεσλ.  

 

       Αξζξνλ 1.- 1. Η παξνχζα χκβαζηο εθαξκφδεηαη  επί  ηεο  αλαγλσξίζεσο   

     θαη  εθηειέζεσο  ησλ  δηαηηεηηθψλ  απνθάζεσλ  ησλ  εθδνζεηζψλ  επί ηνπ   

     εδάθνπο Κξάηνπο δηαθφξνπ εθείλνπ ελ ησ νπνίσ επηδεηείηαη ε αλαγλψξηζηο   

     θαη εθηέιεζηο ησλ  απνθάζεσλ,  θαη  πξνεξρνκέλσλ  εθ  δηαθνξψλ  κεηαμχ   

     θπζηθψλ  ή  λνκηθψλ  πξνζψπσλ.  Δθαξκφδεηαη  σζαχησο  επί  δηαηηεηηθψλ   

     απνθάζεσλ αίηηλεο δελ ζεσξνχληαη σο εκεδαπαί απνθάζεηο ελ ησ Κξάηεη ελ   

     ησ νπνίσ επηδεηείηαη ε αλαγλψξηζηο θαη εθηέιεζίο ησλ.  

 

       2. Νννχληαη σο "δηαηηεηηθαί απνθάζεηο" νπρί κφλνλ  αη  απνθάζεηο  αη   

     εθδνζείζαη  ππφ  δηαηηεηψλ δηνξηζζέλησλ δηα ζπγθεθξηκέλαο πεξηπηψζεηο,   

     αιι` σζαχησο θαη εθείλαη αίηηλεο εμεδφζεζαλ  ππφ  κνλίκσλ  δηαηηεηηθψλ   

     νξγάλσλ εηο ηα νπνία ηα κέξε ππεβιήζεζαλ.  

 

       3.  Καηά  ηελ  ζηηγκήλ  ηεο ππνγξαθήο ή ηεο επηθπξψζεσο ηεο παξνχζεο   

     πκβάζεσο, ηεο πξνζρσξήζεσο εηο ηαχηελ ή ηεο  γλσζηνπνηήζεσο  ηεο  ππφ   

     ηνπ  άξζξνπ  10 πξνβιεπνκέλεο επεθηάζεσο, παλ Κξάηνο ζα δχλαηαη, βάζεη   

     ηεο ακνηβαηφηεηνο λα δειψζε φηη ζα εθαξκφζε ηελ χκβαζηλ κφλνλ επί ηεο   

     αλαγλσξίζεσο θαη  εθηειέζεσο  απνθάζεσλ  εθδνζεηζψλ  επί  ηνπ  εδάθνπο   

javascript:open_artl('28418','1','0','3')
javascript:open_artl('28418','1','ΠΡΩΤΟΝ','3')
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     εηέξνπ  ζπκβαιινκέλνπ  Κξάηνπο.  Θα  δχλαηαη  σζαχησο λα δειψζε φηη ζα   

     εθαξκφζε ηελ  χκβαζηλ  απνθιεηζηηθψο  επί  δηαθνξψλ  πξνεξρνκέλσλ  εμ   

     ελλφκσλ  ζρέζεσλ,  ζπκβαηηθψλ  ή  εμσζπκβαηηθψλ  αίηηλεο ζεσξνχληαη σο   

     εκπνξηθαί ππφ ηνπ δηθαίνπ ηνπ (ηνπ Κξάηνπο ην νπνίνλ πξνβαίλεη εηο ηελ   

     ελ ιφγσ δήισζηλ).  

 

       Αξζξνλ 2.- 1.  Δθαζηνλ  ησλ  ζπκβαιινκέλσλ  Κξαηψλ  αλαγλσξίδεη  ηελ   

     ζπκθσλίαλ  δηά  ηεο  νπνίαο  ηα  κέξε  ππνρξενχληαη λα ππνβάιισζηλ εηο   

     δηαηηεζίαλ απάζαο ηαο δηαθνξάο ή σξηζκέλαο εθ  ησλ  δηαθνξψλ,  αίηηλεο   

     αλεθχεζαλ  ή  ζα  εδχλαλην  λα  αλαθπψζη  κεηαμχ  ησλ, αλαθνξηθψο πξνο   

     ζπγθεθξηκέλελ έλλνκνλ ζρέζηλ, ζπκβαηηθήλ ή εμσζπκβαηηθήλ, αλαθεξνκέλελ   

     εηο ζέκα επηδεθηηθφλ ξπζκίζεσο δηά δηαηηεζίαο.  

 

       2.  Ννείηαη  δηά  ηνπ  φξνπ  "έγγξαθνο  ζπκθσλία"  δηαηηεηηθή  ξήηξα   

     πεξηιεθζείζα  ελ ζπκβάζεη, ή ζπλππνζρεηηθφλ, άηηλα ππεγξάθεζαλ ππφ ησλ   

     κεξψλ, ή πεξηέρνληαη εηο αληαιιαγήλ επηζηνιψλ ή ηειεγξαθεκάησλ.  

 

       3. Σν Γηθαζηήξηνλ ελφο  ησλ  ζπκβαιινκέλσλ  Κξαηψλ,  επηιακβαλφκελνλ   

     αγσγήο  επί  ζέκαηνο σο πξνο ην νπνίνλ ηα κέξε έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλίαλ   

     ελ ηε ελλνία ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζα παξαπέκπε ηα κέξε εηο δηαηηεζίαλ,   

     ηε αηηήζεη ελφο εμ απηψλ, εθηφο εάλ δηαπηζηψλε φηη ε ελ ιφγσ  ζπκθσλία   

     είλαη άθπξνο, αλελεξγήο ή κε επηδεθηηθή εθαξκνγήο.  

 

       Αξζξνλ  3.-  Δθαζηνλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ ζα αλαγλσξίδε ην θχξνο   

     δηαηηεηηθήο ηηλφο απνθάζεσο θαη ζα επηηξέπε ηελ εθηέιεζηλ ηεο ηνηαχηεο   

     απνθάζεσο   ζπκθψλσο   πξνο   ηνπο   δηθνλνκηθνχο   θαλφλαο    νίηηλεο   

     αθνινπζνχληαη ελ ησ εδάθεη έλζα γίλεηαη ε επίθιεζηο ηεο απνθάζεσο, ππφ   

     ηαο  ελ  ηνηο  επνκέλνηο  άξζξνηο  αλαγξαθνκέλαο  πξνυπνζέζεηο. Γελ ζα   

     επηβάιισληαη,  δηά  ηελ  αλαγλψξηζηλ  ή  εθηέιεζηλ   ησλ   δηαηηεηηθψλ   

     απνθάζεσλ  επί ησλ νπνίσλ εθαξκφδεηαη ε παξνχζα χκβαζηο, πξνυπνζέζεηο   

     αηζζεηψο απζηεξφηεξαη  νχηε  δηθαζηηθά  έμνδα  αηζζεηψο  αλψηεξα,  ησλ   

     επηβαιινκέλσλ  δηά  ηελ  αλαγλψξηζηλ  ή εθηέιεζηλ εκεδαπψλ δηαηηεηηθψλ   

     απνθάζεσλ.  

 

       Αξζξνλ 4.- 1.  Γηά  λα  επηηχρε  ηελ  ππφ  ηνπ  πξνεγνπκέλνπ  άξζξνπ   

     πξνβιεπνκέλελ  αλαγλψξηζηλ  θαη  εθηέιεζηλ,  εθείλν  εθ ησλ κεξψλ φπεξ   

     αηηείηαη ηελ αλαγλψξηζηλ θαη εθηέιεζηλ δένλ λα πξνζθνκίζε  ηαπηνρξφλσο   

     πξνο ηελ αίηεζηλ:  

 

        α) ην πξσηφηππνλ ηεο απνθάζεσο δεφλησο βεβαησκέλνλ ή αληίγξαθνλ ηνπ   

     πξσηνηχπνπ  ηνχηνπ  πιεξνχλ ηαο δηά ηελ απζεληηθφηεηά ηνπ απαηηνπκέλαο   

     πξνυπνζέζεηο.  
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        β) Σν πξσηφηππνλ ηεο ζπκθσλίαο ηεο πξνβιεπνκέλεο ππφ ηνπ άξζξνπ 2 ή   

     αληίγξαθνλ  πιεξνχλ  ηαο  δηά  ηελ  απζεληηθφηεηά   ηνπ   απαηηνπκέλαο   

     πξνυπνζέζεηο.  

 

       2.   Δάλ   ε  ξεζείζα  απφθαζηο  ή  ε  ξεζείζα  ζπκθσλία  δελ  είλαη   

     ζπληεηαγκέλε εηο επίζεκνλ  γιψζζαλ  ηεο  ρψξαο  ελ  ηε  νπνία  γίλεηαη   

     επίθιεζηο  ηεο  απνθάζεσο,  εθείλν  εθ  ησλ  κεξψλ  φπεξ  αηηείηαη ηελ   

     αλαγλψξηζηλ θαη εθηέιεζηλ ηεο απνθάζεσο δένλ λα πξνζθνκίζε  κεηάθξαζηλ   

     ησλ  εγγξάθσλ  ηνχησλ  εηο  ηελ  γιψζζαλ  ηαχηελ. Η κεηάθξαζηο δένλ λα   

     θπξσζή  ππφ  επηζήκνπ  ή  νξθηζζέληνο  επί  ηνχησ  κεηαθξαζηνχ  ή  ππφ   

     δηπισκαηηθνχ ή πξνμεληθνχ πξάθηνξνο.  

 

       Αξζξνλ  5.-  1. Η αλαγλψξηζηο θαη εθηέιεζηο ηεο απνθάζεσο δχλαηαη λα   

     απνξξηθζή κφλνλ, ηε αηηήζεη ηνπ κέξνπο  ελαληίνλ  ηνπ  νπνίνπ  γίλεηαη   

     επίθιεζηο  ηαχηεο,  εθ`  φζνλ  ηνχην  (ην  κέξνο)  πξνζθνκίδε  εηο ηελ   

     αξκνδίαλ αξρήλ ηεο ρψξαο έλζα επηδεηείηαη ε αλαγλψξηζηο θαη  εθηέιεζηο   

     ηελ απφδεημηλ φηη:  

 

        α)  ηα  εηο ηελ ζπκθσλίαλ πεξί εο ην άξζξνλ 2 κέξε, είρνλ βάζεη ηνπ   

     επ` απηψλ εθαξκνζηένπ δηθαίνπ, αληθαλφηεηα  ηηλά,  ή  φηη  ε  ελ  ιφγσ   

     ζπκθσλία δελ είλαη έγθπξνο βάζεη ηνπ δηθαίνπ εηο ην νπνίνλ ηα κέξε ηελ   

     ππήγαγνλ, θαη ελ ειιείςεη ελδείμεσο πεξί ηνχηνπ, βάζεη ηνπ δηθαίνπ ηεο   

     ρψξαο ελ ηε νπνία εμεδφζε ε απφθαζηο ή  

 

        β)  εθείλν  εθ  ησλ κεξψλ ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη επίθιεζηο ηεο   

     απνθάζεσο  δελ  ήην  δεφλησο  πιεξνθνξεκέλνλ  πεξί  ηνπ  νξηζκνχ   ηνπ   

     δηαηηεηνχ ή πεξί ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηαηηεζίαο ή φηη ηνπ ήην αδχλαηνλ   

     δη`  άιινλ  ηηλά  ιφγνλ  λα  πνηήζεηαη ρξήζηλ ησλ εηο ηελ δηάζεζίλ ηνπ   

     κέζσλ ή   

 

        γ) ε απφθαζηο αλαθέξεηαη εηο  δηαθνξάλ  κε  πξνβιεπνκέλελ  ππφ  ηνπ   

     ζπλππνζρεηηθνχ,   ή   κε   πεξηιακβαλνκέλελ   εηο  ηαο  δηαηάμεηο  ηεο   

     δηαηηεηηθήο ξήηξαο, ή φηη πεξηιακβάλεη  απνθάζεηο  ππεξβαηλνχζαο  ηνπο   

     φξνπο  ηνπ  ζπλππνζρεηηθνχ ή ηεο δηαηηεηηθήο ξήηξαο ελ ηνχηνηο, εάλ αη   

     δηαηάμεηο ηεο απνθάζεσο, αη αλαθεξφκελαη εηο ζέκαηα άηηλα  ππεβιήζεζαλ   

     εηο   ηελ   δηαηηεζίαλ,  δχλαληαη  λα  απνρσξηζζψζηλ  εθείλσλ  αίηηλεο   

     αλαθέξνληαη εηο ζέκαηα κε ππνβιεζέληα εηο ηελ  δηαηηεζίαλ,  αη  πξψηαη   

     δχλαληαη λα αλαγλσξηζζνχλ θαη εθηειεζζνχλ ή   

 

        δ)  ε  ζπγθξφηεζηο  ηνπ  δηαηηεηηθνχ  δηθαζηεξίνπ  ή  ε  δηαηηεηηθή   

     δηαδηθαζία δελ ήην  ζχκθσλνο  πξνο  ηελ  ζπκθσλίαλ  ησλ  κεξψλ,  ή  ελ   

     ειιείςεη ζπκθσλίαο φηη δελ ήην ζχκθσλνο πξνο ην δίθαηνλ ηεο ρψξαο έλζα   
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     έιαβε ρψξαλ ε δηαηηεζία ή   

 

        ε) ε απφθαζηο δελ θαηέζηε εηζέηη δεζκεπηηθή δηά ηα κέξε ή εθπξψζε ή   

     αλεζηάιε  ππφ αξκνδίαο αξρήο ηεο ρψξαο, ελ ηε νπνία, ή θαηά ην δίθαηνλ   

     ηεο νπνίαο, εμεδφζε ε απφθαζηο.  

 

       2. Η αλαγλψξηζηο θαη  εθηέιεζηο  δηαηηεηηθήο  απνθάζεσο  ζα  δχλαηαη   

     σζαχησο  λ`  απνξξηθζή,  εάλ  ε αξκνδία αξρή ηεο ρψξαο έλζα δεηείηαη ε   

     αλαγλψξηζηο θαη εθηέιεζηο δηαπηζηψλε:  

 

        α) φηη, θαηά ην δίθαηνλ ηεο ελ  ιφγσ  ρψξαο,  ην  αληηθείκελνλ  ηεο   

     δηαθνξάο δελ είλαη επηδεθηφλ ξπζκίζεσο δηά δηαηηεζίαο ή   

  

        β)  φηη  ε αλαγλψξηζηο θαη εθηέιεζηο ηεο απνθάζεσο ζα ήην αληίζεηνο   

     πξνο ηελ δεκνζίαλ ηάμηλ ηεο ελ ιφγσ ρψξαο.  

 

       Αξζξνλ 6.- Δάλ ε αθχξσζηο ή ε αλαζηνιή ηεο απνθάζεσο δεηήηαη απφ ηελ   

     ελ άξζξσ 5, παξ. 1, ε, αλαθεξνκέλελ αξκνδίαλ αξρήλ, ε αξρή ελψπηνλ ηεο   

     νπνίαο γίλεηαη επίθιεζηο  ηεο  απνθάζεσο,  δχλαηαη,  εάλ  θξίλε  ηνχην   

     ζθφπηκνλ,  λα  αλαβάιε  λ`  απνθαλζή  επί ηεο εθηειέζεσο ηεο απνθάζεσο   

     δχλαηαη επίζεο,ηε αηηήζεη ηνπ κέξνπο φπεξ επηδεηεί  ηελ  εθηέιεζηλ  λα   

     δηαηάμε ην έηεξνλ κέξνο λα παξάζρε ηαο θαηαιιήινπο εγγπήζεηο.  

 

       Αξζξνλ  7.-  1.  Αη  δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο δελ ζίγνπλ ηελ   

     ηζρχλ ησλ πνιπκεξψλ  ή  δηκεξψλ  ζπκθσληψλ  ησλ  ζπλαθζεηζψλ  ππφ  ησλ   

     ζπκβαιινκέλσλ  Κξαηψλ,  ησλ  αθνξσζψλ  ηελ  αλαγλψξηζηλ  θαη εθηέιεζηλ   

     δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ θαη δελ ζηεξνχλ νπδέλ ελδηαθεξφκελνλ  κέξνο  ηνπ   

     δηθαηψκαηνο  ην  νπνίνλ  ζα  εδχλαην  λα  έρε  φπσο  πνηήζεηαη  ρξήζηλ   

     δηαηηεηηθήο απνθάζεσο θαηά ηνλ ηξφπνλ θαη θαζ` φ κέηξνλ ηνχην  γίλεηαη   

     δεθηφλ  ππφ  ηεο λνκνζεζίαο ή ππφ ησλ ζπκβάζεσλ ηεο ρψξαο φπνπ γίλεηαη   

     επίθιεζηο ηεο απνθάζεσο.  

 

       2. Σν Πξσηφθνιινλ ηεο Γελεχεο ηνπ 1923 πεξί δηαηηεηηθψλ ξεηξψλ θαη ε   

     ζχκβαζηο  ηεο  Γελεχεο  ηνπ  1927  δηά  ηελ  εθηέιεζηλ  ησλ  αιινδαπψλ   

     δηαηηεηηθψλ  απνθάζεσλ  ζα παχζνπλ λα παξάγνπλ απνηειέζκαηα κεηαμχ ησλ   

     ζπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ, αθ` εο  εκέξαο,  θαη  θαζ`  ν  κέηξνλ  ηαχηα  ζα   

     δεζκεχσληαη ππφ ηεο παξνχζεο πκβάζεσο.  

 

       Αξζξνλ  8.-  1.  Η παξνχζα ζχκβαζηο παξακέλεη αλνηθηή πξνο ππνγξαθήλ   

     κέρξη ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 1958  δηά  παλ  Κξάηνο  Μέινο  ησλ  Ηλσκέλσλ   

     Δζλψλ,  σο  θαη  δηά  παλ  έηεξνλ  Κξάηνο  φπεξ  είλαη ή ζέιεη θαηαζηή   

     κεηαγελεζηέξσο  κέινο  κηάο  ή  πεξηζζνηέξσλ  εηδηθψλ  Οξγαλψζεσλ  ησλ   

     Ηλσκέλσλ  Δζλψλ ή ζπκβαιιφκελνλ κέξνο εηο ην Καηαζηαηηθφλ ηνπ Γηεζλνχο   
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     Γηθαζηεξίνπ ή ήζειε πξνζθιεζή ππφ ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ Ηλσκέλσλ   

     Δζλψλ.  

 

       2. Η παξνχζα ζχκβαζηο δένλ λα επηθπξσζή θαη  ηα  φξγαλα  επηθπξψζεσο   

     δένλ  λα  θαηαηεζψζη  παξά  ησ  Γεληθψ  Γξακκαηεί  ηνπ  Οξγαληζκνχ ησλ   

     Ηλσκέλσλ Δζλψλ.  

 

       Αξζξνλ 9.- 1. Απαληα  ηα  Κξάηε  ηα  αλαθεξφκελα  εηο  ην  άξζξνλ  8   

     δχλαληαη λα πξνζρσξήζσζηλ εηο ηελ παξνχζαλ χκβαζηλ.  

 

       2.   Η   πξνζρψξεζηο   ζα   ελεξγήηαη  δηά  ηεο  θαηαζέζεσο  νξγάλνπ   

     πξνζρσξήζεσο παξά ησ Γεληθψ Γξακκαηεί ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ.  

 

       Αξζξνλ  10.-  1.  Παλ  Κξάηνο  ζα  δχλαηαη,  θαηά  ηελ  ζηηγκήλ  ηεο   

     ππνγξαθήο, ηεο επηθπξψζεσο ή ηεο πξνζρσξήζεσο, λα δειψζε φηη ε παξνχζα   

     χκβαζηο  ζα  επεθηείλεηαη  εηο ην ζχλνινλ ησλ εδαθψλ άηηλα εθπξνζσπεί   

     επί ηνπ δηεζλνχο πεδίνπ ή εηο έλα ή πεξηζζφηεξα εμ  απηψλ.  Η  ηνηαχηε   

     δήισζηο επάγεηαη απνηειέζκαηα θαηά ηελ ζηηγκήλ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο   

     ηεο πκβάζεσο δηά ην ξεζέλ Κξάηνο.  

 

       2. Δλ ζπλερεία, πάζα πξνκνία επέθηαζηο ζα γίλεηαη δηά γλσζηνπνηήζεσο   

     απεπζπλνκέλεο  εηο ηνλ Γεληθφλ Γξακκαηέα ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ   

     θαη ζα επάγεηαη απνηειέζκαηα απφ ηεο ελελεθνζηήο εκέξαο ήηηο αθνινπζεί   

     ηελ εκεξνκελίαλ θαηά ηελ νπνίαλ ν Γεληθφο  Γξακκαηεχο  ηνπ  Οξγαληζκνχ   

     ησλ  Ηλσκέλσλ Δζλψλ έιαβε ηελ γλσζηνπνίεζηλ, ή απφ ηεο εκεξνκελίαο ηεο   

     ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο  ζπκβάζεσο  δηά  ην  ελ  ιφγσ  Κξάηνο,  εάλ  ε   

     ηειεπηαία αχηε εκεξνκελία είλαη κεηαγελεζηέξα.  

 

       3.  Ωο  πξνο  ηα εδάθε ησλ νπνίσλ ε παξνχζα χκβαζηο δελ εθαξκφδεηαη   

     θαηά ηελ εκεξνκελίαλ ηεο ππνγξαθήο ηεο επηθπξψζεσο ή ηεο πξνζρσξήζεσο,   

     έθαζηνλ ελδηαθεξφκελνλ Κξάηνο ζα εμεηάζε ηελ δπλαηφηεηα ηεο ιήςεσο ησλ   

     απαηηνπκέλσλ κέηξσλ δηά ηελ επέθηαζηλ ηεο  πκβάζεσο  επί  ησλ  εδαθψλ   

     ηνχησλ,   ππφ  ηελ  επηθχιαμηλ,  νζάθηο  ηνχην  επηβάιιεηαη  ηπρφλ  εθ   

     ζπληαγκαηηθψλ ιφγσλ, ηεο ζπγθαηαζέζεσο ησλ  Κπβεξλήζεσλ  ησλ  ελ  ιφγσ   

     εδαθψλ.  

 

       Αξζξνλ  11.- Αη θάησζη δηαηάμεηο ζα εθαξκφδσληαη επί Οκνζπνλδηαθψλ ή   

     κε εληαίσλ Κξαηψλ.  

 

        α) Οζνλ αθνξά ηα άξζξα ηεο παξνχζεο πκβάζεσο άηηλα  ππάγνληαη  εηο   

     ηελ λνκνζεηηθήλ αξκνδηφηεηα ηεο νκνζπνλδηαθήο εμνπζίαο, αη ππνρξεψζεηο   

     ηεο  νκνζπνλδηαθήο  θπβεξλήζεσο  ζα  είλαη  φκνηαη  πξνο  εθείλαο  ησλ   

     ζπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ άηηλα δελ είλαη νκνζπνλδηαθά Κξάηε.  
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        β) Οζνλ αθνξά ηα άξζξα ηεο παξνχζεο πκβάζεσο άηηλα  ππάγνληαη  εηο   

     ηελ  λνκνζεηηθήλ  αξκνδηφηεηα εθάζηεο ησλ απαξηηδφλησλ ηελ Οκνζπνλδίαλ   

     Πνιηηεηψλ  ή  Δπαξρηψλ,  αη  νπνίαη   δελ   ππνρξενχληαη   βάζεη   ηνπ   

     ζπληαγκαηηθνχ  ζπζηήκαηνο ηεο Οκνζπνλδίαο, λα ιάβνπλ λνκνζεηηθά κέηξα,   

     ε νκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζηο ζα θέξε  ηα  ελ  ιφγσ  άξζξα,  ην  ηαρχηεξνλ   

     δπλαηφλ  θαη κε επλντθήλ απηήο ζχζηαζηλ, εηο γλψζηλ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ   

     ησλ απαξηηδφλησλ ηελ Οκνζπνλδίαλ Πνιηηεηψλ ή Δπαξρηψλ.  

 

        γ) Οκνζπνλδηαθφλ Κξάηνο, Μέξνο εηο ηελ παξνχζαλ ζχκβαζηλ ζα ππνβάιε   

     ηε αηηήζεη παληφο άιινπ  ζπκβαιινκέλνπ  Κξάηνπο,  δηαβηβαδνκέλεο  απηψ   

     κέζσ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέσο ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, έθζεζηλ   

     πεξί  ηεο  λνκνζεζίαο  θαη ησλ εζίκσλ ησλ ηζρπφλησλ εηο ηελ κίαλ ή ηελ   

     άιιελ  δηάηαμηλ  ηεο  πκβάζεσο,  ππνδεηθλχνλ  ηελ  έθηαζηλ  θαζ`   ελ   

     πξνζεδφζε  ηζρχο  εηο  ηελ  ελ  ιφγσ  δηάηαμηλ δηά λνκνζεηηθήο ή άιιεο   

     πξάμεσο.  

 

       Αξζξνλ 12.- 1. Η παξνχζα ζχκβαζηο ζα ηεζή ελ ηζρχτ  ηελ  ελελεθνζηήλ   

     εκέξαλ  ήηηο  ζα  αθνινπζήζε ηελ εκεξνκελίαλ ηεο θαηαζέζεσο ηνπ ηξίηνπ   

     νξγάλνπ επηθπξψζεσο ή πξνζρσξήζεσο.  

 

       2. Γη` έθαζηνλ εθ ησλ Κξαηψλ φπεξ ζέιεη  επηθπξψζε  ηελ  χκβαζηλ  ή   

     πξνζρσξήζε   εηο   ηαχηελ   κεηά  ηελ  θαηάζεζηλ  ηνπ  ηξίηνπ  νξγάλνπ   

     επηθπξψζεσο ή πξνζρσξήζεσο, αχηε ζα  ηεζή  ελ  ηζρχτ  ηελ  ελελεθνζηήλ   

     εκέξαλ  ήηηο  αθνινπζεί ηελ εκεξνκελίαλ ηεο θαηαζέζεσο ππφ ηνπ ελ ιφγσ   

     Κξάηνπο ηνπ νξγάλνπ επηθπξψζεσο ή πξνζρσξήζεσο απηνχ.  

 

       Αξζξνλ 13.- 1. Παλ ζπκβαιιφκελνλ Κξάηνο ζα δχλαηαη λα θαηαγγείιε ηελ   

     παξνχζαλ χκβαζηλ δη` εγγξάθνπ γλσζηνπνηήζεσο απεπζπλνκέλεο  πξνο  ηνλ   

     Γεληθφλ  Γξακκαηέα  ηνπ  Οξγαληζκνχ  Ηλσκέλσλ  Δζλψλ.  Η θαηαγγειία ζα   

     επάγεηαη απνηειέζκαηα ελ έηνο κεηά ηελ εκεξνκελίαλ θαζ` ελ  ν  Γεληθφο   

     Γξακκαηεχο ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ έιαβε ηελ γλσζηνπνίεζηλ.  

 

       2.  Παλ Κξάηνο φπεξ πξνέβε εηο δήισζηλ ή γλσζηνπνίεζηλ ζπκθψλσο πξνο   

     ην άξζξνλ 10,  ζα  δχλαηαη  λα  γλσζηνπνηήζε  κεηαγελεζηέξσο  εηο  ηνλ   

     Γεληθφλ  Γξακκαηέα  ηνπ  Οξγαληζκνχ  Ηλσκέλσλ  Δζλψλ φηη ε ζχκβαζηο ζα   

     παχζε λα εθαξκφδεηαη εηο ην πεξί νπ πξφθεηηαη έδαθνο, ελ έηνο κεηά ηελ   

     εκεξνκελίαλ  θαζ`  ελ  ν  Γεληθφο  Γξακκαηεχο   έιαβε   ηελ   ηνηαχηελ   

     γλσζηνπνίεζηλ.  

 

       3.  Η  παξνχζα  χκβαζηο  ζα παξακέλε εθαξκνζηέα επί ησλ δηαηηεηηθψλ   

     απνθάζεσλ  σο  πξνο  ηαο  νπνίαο  εγέλεην  έλαξμηο   ηεο   δηαδηθαζίαο   

     αλαγλσξίζεσο ή εθηειέζεσο πξν ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο θαηαγγειίαο.  
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       Αξζξνλ  14.-  πκβαιιφκελνλ  Κξάηνο  δελ  δχλαηαη  λα επηθαιεζζή ηαο   

     δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο ελαληίνλ εηέξσλ ζπκβαιινκέλσλ Κξαηψλ,   

     εη κε θαζ` ν  κέηξνλ  θαη  απηφ  ηνχην  ππνρξενχηαη  λα  εθαξκφζε  ηελ   

     χκβαζηλ ηαχηελ.  

 

       Αξζξνλ  15.-  Ο Γεληθφο Γξακκαηεχο ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ   

     ζα γλσζηνπνηή εηο άπαληα ηα Κξάηε ηα αλαθεξφκελα ελ άξζξσ 8:  

 

        α) ηαο ππνγξαθάο θαη επηθπξψζεηο ηαο αλαθεξνκέλαο ελ άξζξσ 8,  

 

        β) ηαο πξνζρσξήζεηο ηαο αλαθεξνκέλαο ελ άξζξσ 9,  

 

        γ) ηαο δειψζεηο θαη γλσζηνπνηήζεηο ηαο αλαθεξνκέλαο εηο ηα άξζξα 1,   

     10 θαη 11.  

 

        δ)  ηελ  εκεξνκελίαλ  θαηά  ηελ νπνίαλ άξρεηαη ε ηζρχο ηεο παξνχζεο   

     πκβάζεσο θαη` εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 12,  

 

        ε) ηαο θαηαγγειίαο θαη γλσζηνπνηήζεηο ηαο αλαθεξνκέλαο ελ άξζξσ 13.  

 

       Αξζξνλ 16.- 1. Η παξνχζα χκβαζηο, ηεο νπνίαο  ηα  θείκελα  εηο  ηελ   

     Αγγιηθήλ,  Κηλεδηθήλ,  Ιζπαληθήλ,  Γαιιηθήλ,  Ρσζηθήλ  είλαη  εμ  ίζνπ   

     απζεληηθά, ζα θαηαηεζή εηο  ηα  αξρεία  ηνπ  Οξγαληζκνχ  ησλ  Ηλσκέλσλ   

     Δζλψλ.  

 

       2.  Ο  Γεληθφο Γξακκαηεχο ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ζα δηαβηβάζε   

     αληίγξαθνλ δεφλησο θεθπξσκέλνλ ηεο παξνχζεο πκβάζεσο εηο ηα Κξάηε  ηα   

     αλαθεξφκελα εηο ην άξζξνλ 8.  

 
 

Αρθρο ΓΔΤΣΔΡΟΝ 

 

                              Αξζξνλ δεχηεξνλ. 
 
       1. Η θχξσζηο ηεο παξνχζεο  ζπκβάζεσο  γίλεηαη  ππφ  ακθνηέξνπο  ηνπο  
     πεξηνξηζκνχο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζπκβάζεσο ηαχηεο. 
 
       2.  Η  ηζρχο  ηνπ  παξφληνο  Ννκ. Γ/ηνο άξρεηαη απφ ηεο δεκνζηεχζεσο  
     απηνχ εηο ηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 
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Σ. ΡΖΣΡΑ ΓΗΑΗΣΖΗΑ «BIMCO/LMAA ARBITRATION 

CLAUSE» 

 
BIMCO/LMAA ARBITRATION CLAUSE  
 

After consultation with the LMAA, BIMCO have adopted and are recommending the 

following amended arbitration clause, which the LMAA recommends for future use in 

place of the present LMAA Clause.  

 
"(a) This Contract shall be governed by and construed in accordance with English law 

and any dispute arising out of or in connection with this Contract shall be referred to 

arbitration in London in accordance with the Arbitration Act 1996 or any statutory 

modification or reenactment thereof save to the extent necessary to give effect to the 

provisions of this Clause.   

 
The arbitration shall be conducted in accordance with the London Maritime Arbitrators 

Association (LMAA) Terms current at the time when the arbitration proceedings are 

commenced.  

 

The reference shall be to three arbitrators. A party wishing to refer a dispute to 

arbitration shall appoint its arbitrator and send notice of such appointment in writing to 

the other party requiring the other party to appoint its own arbitrator within 14 calendar 

days of that notice and stating that it will appoint its arbitrator as sole arbitrator unless 

the other party appoints its own arbitrator and give notice that it has done so within the 

14 days specified. If the other party does not appoint its own arbitrator and give notice 

that it has done so within the 14 days specified, the party referring a dispute to 

arbitration may, without the requirement of any further prior notice to the other party, 

appoint its arbitrator as sole arbitrator and shall advise the other party accordingly. The 

award of a sole arbitrator shall be binding on both parties as if he had been appointed by 

agreement.  

 

Nothing herein shall prevent the parties agreeing in writing to vary these provisions to 

provide for the appointment of a sole arbitrator.   

 
In cases where neither the claim nor any counterclaim exceeds the sum of US$50,000 

(or such other sum as the parties may agree) the arbitration shall be conducted in 

accordance with the LMAA Small Claims Procedure current at the time when the 

arbitration proceedings are commenced.   

 
(b) Notwithstanding (a) above, the parties may agree at any time to refer to mediation 

any difference and/or dispute arising out of or in connection with this Contract.  
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In the case of a dispute in respect of which arbitration has been commenced under (a), 

above, the following shall apply:-  

 

(i) Either party may at any time and from time to time elect to refer the dispute or part 

of the dispute to mediation by service on the other party of a written notice (the 

"Mediation Notice") calling on the other party to agree to mediation.  

 

(ii) The other party shall thereupon within 14 calendar days of receipt of the Mediation 

Notice confirm that they agree to mediation, in which case the parties shall thereafter 

agree a mediator within a further 14 calendar days, failing which on the application of 

either party a mediator will be appointed promptly by the Arbitration Tribunal ("the 

Tribunal") or such person as the Tribunal may designate for that purpose. The mediation 

shall be conducted in such place and in accordance with such procedure and on such 

terms as the parties may agree or, in the event of disagreement, as may be set by the 

mediator.  

 

(iii) If the other party does not agree to mediate, that fact may be brought to the 

attention of the Tribunal and may be taken into account by the Tribunal when allocating 

the costs of the arbitration as between the parties.   

 

(iv) The mediation shall not affect the right of either party to seek such relief or take 

such steps as it considers necessary to protect its interest.   

 

(v) Either party may advise the Tribunal that they have agreed to mediation. The 

arbitration procedure shall continue during the conduct of the mediation but the Tribunal 

may take the mediation timetable into account when setting the timetable for steps in 

the arbitration.  

 

(vi) Unless otherwise agreed or specified in the mediation terms, each party shall bear 

its own costs incurred in the mediation and the parties shall share equally the mediator's 

costs and expenses.   

 

(vii) The mediation process shall he without prejudice and confidential and no 

information or documents disclosed during it shall be revealed to the Tribunal except to 

the extent that they are disclosable under the law and procedure governing the 

arbitration. "   

 

(Note: The parties should be aware that the mediation process may not necessarily 

interrupt time limits)  
 
 
 

Πεγή : www.lmaa.org.uk  

http://www.lmaa.org.uk/
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Ε. ΝΟΜΟ 2735/1999 - «ΝΟΜΟ ΓΗΑΗΣΖΗΑ» 

 
 

Ν 2735/1999: Γιεθνής Δμπορική Γιαιηηζία (276274) 

 

Αρθρο 0 

 
   ΦΔΚ Α` ΝΟΜΟ ΤΠ` ΑΡΙΘ. 2735 
   Γηεζλήο Δκπνξηθή Γηαηηεζία. 
    
    

 

Αρθρο 1 

 

                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  

                    ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

 

      Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή :  

 

                       ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι  

 

                    ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ  

      

                        Αξζξν 1  

 

                    Πεδίν εθαξκνγήο  

 

      1. Οη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ εθαξκφδνληαη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ  

    άξζξσλ 8, 9 θαη 36 ηνπ παξφληνο θαη ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ πνπ εθάζηνηε  

    ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα, ζηε δηεζλή εκπνξηθή δηαηηεζία, ν ηφπνο ηεο νπνίαο  

    βξίζθεηαη ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα.  

 

      2. Γηεζλήο είλαη ε δηαηηεζία φηαλ :  

 

      α) ηα κέξε έρνπλ, θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο δηαηηεζίαο, ηελ  

    εγθαηάζηαζή ηνπο ζε δηαθνξεηηθά θξάηε, ή  

 

      β) έλαο απφ ηνπο αθφινπζνπο ηφπνπο δελ βξίζθεηαη ζην θξάηνο ζην νπνίν  

    ηα κέξε έρνπλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο :  

 

      αα) ν ηφπνο ηεο δηαηηεζίαο, αλ απηφο θαζνξίδεηαη απφ ηε ζπκθσλία  

    δηαηηεζίαο ή πξνθχπηεη απφ απηήλ,  

 

      ββ) νπνηνζδήπνηε ηφπνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα εθπιεξσζεί ζεκαληηθφ  

    κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εκπνξηθή ζρέζε ή ν ηφπνο κε  

    ηνλ νπνίν ζπλδέεηαη ζηελφηεξα ην αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο ή  

 

      γ) ηα κέξε ξεηά ζπκθψλεζαο φηη ην αληηθείκελν ηεο ζπκθσλίαο  

    δηαηηεζίαο ζρεηίδεηαη κε πεξηζζφηεξεο ρψξεο.  

 

      3. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ :  
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      α) αλ έλα κέξνο έρεη πεξηζζφηεξεο απφ κία εγθαηαζηάζεηο, ζεσξείηαη σο  

    εγθαηάζηαζή ηνπ εθείλε πνπ έρεη ηε ζηελφηεξε ζρέζε κε ηε ζπκθσλία  

    δηαηηεζίαο,  

 

      β) αλ έλα κέξνο δελ έρεη εγθαηάζηαζε, ιακβάλεηαη ππφςε ε ζπλήζεο  

    δηακνλή ηνπ θαη πξνθεηκέλνπ πεξί λνκηθνχ πξνζψπνπ, ν ηφπνο φπνπ  

    δηαηεξεί γξαθείν.  
 

      4. Γηαηάμεηο λφκσλ πνπ νξίδνπλ ηηο δηαθνξέο πνπ δελ ππάγνληαη ζε  

    δηαηηεζία ή ζέηνπλ πξνυπνζέζεηο δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο ηνπ λφκνπ  

    απηνχ γηα ηελ ππαγσγή νξηζκέλσλ δηαθνξψλ ζε δηαηηεζία εμαθνινπζνχλ λα  

    ηζρχνπλ. Γηαθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 663, εδάθην 4, ηνπ Κψδηθα  

    Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, ππάγνληαη ζε δηεζλή δηαηηεζία ζχκθσλα κε ηνλ λφκν  

    απηφλ, εθφζνλ είλαη εκπνξηθέο.  

 
 

 
Αρθρο 2 

 
                            Αξζξν 2 
 
                Οξηζκνί θαη εξκελεπηηθνί θαλφλεο 
 
      Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ : 
 
      α) "Γηαηηεζία" είλαη θάζε δηαηηεζία, ζεζκνπνηεκέλε ή φρη. 
 
      β) Σν "δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην" απνηειείηαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 
    δηαηηεηέο. 
 
      γ) "Γηθαζηήξην" είλαη θξαηηθφ φξγαλν παξνρήο έλλνκεο πξνζηαζίαο. 
 
      δ) Οηαλ ηα κέξε κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ γηα έλα δήηεκα έρνπλ, κε ηελ 
    επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 28, ηελ επρέξεηα λα αλαζέηνπλ ηε ζρεηηθή απφθαζε 
    ζε ηξίην. 
 
      ε) Οπνπ απηφο ν λφκνο αλαθέξεηαη ζε ζπκθσλία ησλ κεξψλ ή ζηε 
    δπλαηφηεηά ηνπο λα πξνέιζνπλ ζε ζπκθσλία, ε ζρεηηθή αλαθνξά εθηείλεηαη 
    θαη ζηνπο θαλφλεο δηαηηεζίαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπκθσλία. 
 
      ζη) Οπνπ δηάηαμε απηνχ ηνπ λφκνπ αλαθέξεηαη ζε αγσγηθφ αίηεκα 
    εθαξκφδεηαη θαη ζε αληαγσληζηηθφ αίηεκα θαη φπνπ αλαθέξεηαη ζε απάληεζε 
    εθαξκφδεηαη θαη ζε απάληεζε ζην αληαγσγηθφ αίηεκα, κε ηελ επηθχιαμε ζε 
    θάζε πεξίπησζε ησλ άξζξσλ 25 πεξίπησζε α` θαη 32 παξ. 2 πεξίπησζε α`. 
 
 

 
Αρθρο 3 

 

                            Αξζξν 3  

 

                          Γλσζηνπνηήζεηο  

 

      1. Αλ δελ ππάξρεη αληίζεηε ζπκθσλία ησλ κεξψλ :  

 

      α) Κάζε θείκελν πνπ απνζηέιιεηαη ή δηαβηβάδεηαη ζεσξείηαη φηη έρεη  
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    παξαιεθζεί αλ παξαδφζεθε πξνζσπηθά ζηνλ παξαιήπηε ή αλ παξαδφζεθε ζηελ  

    εγθαηάζηαζή ηνπ, ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ή ηελ ηαρπδξνκηθή ηνπ δηεχζπλζε.  

    Αλ χζηεξα απφ εχινγε έξεπλα ν παξαιήπηεο δελ βξεζεί ζε θακία απφ απηέο  

    ηηο δηεπζχλζεηο, ην θείκελν ζεσξείηαη φηη έρεη παξαιεθζεί αλ απνζηαιεί  

    ή δηαβηβαζηεί ζηελ ηειεπηαία γλσζηή εγθαηάζηαζε, ζπλήζε δηακνλή ή  

    ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ηνπ παξαιήπηε κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε  

    νπνηνδήπνηε άιιν κέζν.  

 

      β) Σν θείκελν ζεσξείηαη φηη έρεη παξαιεθζεί ηελ εκέξα πνπ παξαδφζεθε  

    ή δηαβηβάζηεθε ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην εδάθην α` απηήο ηεο  

    παξαγξάθνπ.  

 

      2. Οη δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ δελ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο  

    ελψπηνλ δηθαζηεξίσλ.  

 
 

 

Αρθρο 4 

 
                          Αξζξν 4 
 
              Παξαίηεζε απφ ηελ πξνβνιή αληηξξήζεσλ 
 
      Θεσξείηαη φηη παξαηηήζεθε απφ ην δηθαίσκα λα πξνβάιεη αληίξξεζε ην 
    κέξνο πνπ γλσξίδεη φηη δελ ηεξήζεθε δηάηαμε ηνπ λφκνπ απηνχ απφ ηελ 
    νπνία επηηξέπεηαη παξέθθιηζε ή φξνο ηεο ζπκθσλίαο ηεο δηαηηεζίαο θαη 
    κεηέρεη ζηε δηαηηεζία ρσξίο λα πξνβάιεη ακέζσο αληίξξεζε ή, αλ 
    πξνβιέπεηαη πξνζεζκία, κέζα ζηελ πξνζεζκία. 
 
 

 

Αρθρο 5 

 

                            Αξζξν 5  

 

                  Δθηαζε δηθαζηηθήο παξέκβαζεο  

 

      ε δεηήκαηα πνπ ξπζκίδνληαη απφ απηφλ ην λφκν ην δηθαζηήξην  

    επεκβαίλεη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο θαη ζηελ έθηαζε πνπ πξνβιέπνληαη απφ  

    απηφλ.  

 
 

 

Αρθρο 6 

 
                             Αξζξν 6 
                  Αξκνδηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ ζε δηαδηθαζίεο 
                      αξσγήο θαη επνπηείαο ηεο δηαηηεζίαο 
 
    1. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 11 παξ. 3 θαη 4, 13 παξ. 3 θαη 14, 
    αξκφδην είλαη ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ είλαη 
    ν ηφπνο ηεο δηαηηεζίαο, δηαθνξεηηθά ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ζηελ 
    πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ εθείλνο πνπ ππνβάιιεη ηελ 
    θαηά ηα πξναλαθεξφκελα άξζξα αίηεζε, ή λα δελ ππάξρεη θαηνηθία, ηε 
    δηακνλή ηνπ. Αλ δελ ππάξρεη δηακνλή, αξκφδην είλαη ην Μνλνκειέο 
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    Πξσηνδηθείν ηεο Αζήλαο. 
 
    2. Αξκφδην γηα ηελ εθδίθαζε ηεο αγσγήο αθχξσζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην 
    άξζξν 34 παξ.2 είλαη ην Δθεηείν ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε 
    δηαηηεηηθή απφθαζε. Αίηεζε αλαίξεζεο πξνζδηνξίδεηαη γηα ζπδήηεζε κέζα 
    ζε ηξείο (3) κήλεο απφ ηελ επίζπεπζε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ δηθαζίκνπ. 
 
 

 
Αρθρο 7 

 

                            ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ  

                           ΤΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑΙΣΗΙΑ  

 

                        Αξζξν 7  

                         Οξηζκφο - Σχπνο  

 

    1. πκθσλία δηαηηεζίαο είλαη ε ζπκθσλία κε ηελ νπνία ηα κέξε ππάγνπλ  

    ζε δηαηηεζία φιεο ηηο δηαθνξέο ή νξηζκέλεο δηαθνξέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη  

    ή ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ κεηαμχ ηνπο απφ κηα έλλνκε ζρέζε, ζπκβαηηθή ή  

    κε ζπκβαηηθή.  

 

    2. Η ζπκθσλία δηαηηεζίαο κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή δηαηηεηηθήο ξήηξαο  

    ζε νξηζκέλε ζχκβαζε ή ηε κνξθή ρσξηζηήο ζπκθσλίαο.  

 

    3. Η ζπκθσλία δηαηηεζίαο είλαη γξαπηή θαη κπνξεί λα πεξηέρεηαη ζε  

    έγγξαθν πνπ έρεη ππνγξαθεί απφ ηα κέξε ή ζε αληαιιαγή επηζηνιψλ,  

    ηειεηεκάησλ, ηειεγξαθεκάησλ ή άιισλ κέζσλ ηειεπηθνηλσλίαο πνπ  

    θαηαγξάθνπλ ηε ζπκθσλία. πκθσλία γξαπηή επίζεο ζεσξείηαη φηη ππάξρεη  

    φηαλ ην έλα κέξνο επηθαιείηαη ηελ χπαξμε ζπκθσλίαο δηαηηεζίαο ζε  

    δηθφγξαθν θαη ην άιιν δελ αληηιέγεη.  

 

    4. Ο ηχπνο ζεσξείηαη φηη έρεη εθπιεξσζεί εθφζνλ πξνθνξηθή ζπκθσλία  

    δηαηηεζίαο θαηαγξάθεηαη ζε έγγξαθν, ην νπνίν δηαβηβάζηεθε απφ ην έλα  

    κέξνο ζην άιιν ή απφ ηξίηνλ ζε φια ηα κέξε, ην δε πεξηερφκελν ηνπ  

    εγγξάθνπ, γηα ην νπνίν δελ πξνβιήζεθαλ αληηξξήζεηο ζε εχινγν ρξνληθφ  

    δηάζηεκα, κπνξεί, ζχκθσλα κε ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε, λα ζεσξεζεί σο  

    πεξηερφκελν ηεο ζχκβαζεο.  

 

    5. Ρήηξα δηαηηεζίαο θαηαξηίδεηαη επίζεο φηαλ ζε γξαπηή ζχκβαζε  

    γίλεηαη αλαθνξά ζε έγγξαθν πνπ πεξηιακβάλεη ξήηξα δηαηηεζίαο, ππφ ηνλ  

    φξν φηη ε αλαθνξά απηή θαζηζηά ηε ξήηξα κέξνο ηεο ζχκβαζεο.  

 

    6. Η έθδνζε θνξησηηθήο, ζηελ νπνία γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζε ξήηξα  

    δηαηηεζίαο πνπ πεξηέρεηαη ζε ζχκβαζε κεηαθνξάο, ζπληζηά ζπκθσλία  

    δηαηηεζίαο.  

 

    7. Η έιιεηςε ηχπνπ ζεξαπεχεηαη αλα ηα κέξε κεηάζρνπλ αλεπηθχιαθηα ζηε  

    δηαηηεηηθή δηαδηθαζία.  

 
 
 

javascript:open_artl('276274','1','7','3')


 122 

 

Αρθρο 8 

 
                             Αξζξν 8 
                   πκθσλία δηαηηεζίαο θαη άζθεζε αγσγήο 
      
      1. Σν δηθαζηήξην, ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ αζθείηαη αγσγή ζε ππφζεζε γηα 
    ηελ νπνία ππάξρεη ζπκθσλία δηαηηεζίαο, παξαπέκπεη ηελ ππφζεζε ζηε 
    δηαηηεζία κεηά απφ ην αίηεκα ελφο απφ ηνπο δηαδίθνπο, εθφζνλ 
    ππνβάιιεηαη θαηά ηελ πξψηε ζπδήηεζε ζην αθξναηήξην, εθηφο αλ ην 
    δηθαζηήξην δηαπηζηψζεη φηη ε ζπκθσλία δηαηηεζίαο είλαη άθπξε, αλελεξγφο 
    ή κε επηδεθηηθή εθαξκνγήο. 
 
    2. Η εθθξεκνδηθία ηεο παξαγξάθνπ 1 δελ εκπνδίδεη ηελ έλαξμε ή ηε 
    ζπλέρηζε ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ έθδνζε δηαηηεηηθήο 
    απφθαζεο. 
 
 

 

Αρθρο 9 

 

                              Αξζξν 9  

              πκθσλία δηαηηεζίαο θαη αζθαιηζηηθά κέηξα  

 

    Η ζπκθσλία δηαηηεζίαο δελ εκπνδίδεη ην δηθαζηήξην λα δηαηάμεη  

    αζθαιηζηηθά κέηξα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο δηαηηεζίαο πξηλ ή κεηά  

    ηελ έλαξμε ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο.  

 
 

 
Αρθρο 10 

 
                             ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 
                   ΤΝΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΑΙΣΗΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟΤ 
       
                                Αξζξν 10 
                            Αξηζκφο δηαηηεηψλ 
 
    Αλ ηα κέξε δελ έρνπλ θαζνξίζεη ηνλ αξηζκφ ησλ δηαηηεηψλ, νη δηαηηεηέο 
    είλαη ηξείο. 
 
 

 

Αρθρο 11 

 

                             Αξζξν 11 

                         Οξηζκφο δηαηηεηψλ  

 

    1. Γελ απνηειεί θψιπκα νξηζκνχ δηαηηεηή ε εζληθφηεηά ηνπ, εθηφο αλ ηα  

    κέξε ζπκθψλεζαλ δηαθνξεηηθά.  

 

    2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 5, ηα κεξε κπνξνχλ λα  

    ζπκθσλήζνπλ ηε δηαδηθαζία νξηζκνχ ηνπ δηαηηεηή ή ησλ δηαηηεηψλ.  

 

    3. Δάλ θαηά ηε δηαδηθαζία νξηζκνχ πνπ ζπκθψλεζαλ ηα κέξε:  
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    (α) έλα κέξνο δελ ελεξγεί ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία απηή ή   

 

    (β) ηα κέξε ή νη δπν δηαηηεηέο αδπλαηνχλ λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία  

    πνπ πξνβιέπεη απηή ε δηαδηθαζία, ή   

 

    (γ) ηξίηνο παξαιείπεη λα εθπιεξψζεη θαζήθνληα πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί  

    ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία απηή,  

 

    ηφηε , θάζε κέξνο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην δηθαζηήξην ηνπ άξζξνπ 6  

    παξ. 1 λα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα, εθηφο αλ ε ζπκθσλία γηα ηε  

    δηαδηθαζία νξηζκνχ δηαηηεηή ή δηαηηεηψλ πξνβιέπεη άιια κέζα πξνο  

    εμαζθάιηζε ηνπ νξηζκνχ.  

 

    4. Αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα ζπκθσλία:  

 

    (α) Οηαλ νη δηαηηεηέο είλαη ηξείο, θάζε κ;εξνο νξίδεη έλα δηαηηεηή  

    θαη νη δπν δηαηηεηέο νξίδνπλ ηνλ ηξίην δηαηηεηή. Αλ έλα κέξνο  

    παξαιείςεη λα νξίζεη δηαηηεηή κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηε ιήςε  

    ηνπ αληίζηνηρνπ αηηήκαηνο ηνπ άιινπ κέξνπο ή αλ νη δπν δηαηηεηέο  

    αδπλαηνχλ κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηνλ νξηζκφ ηνπο λα  

    ζπκθσλήζνπλ γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ ηξίηνπ δηαηηεηή, ηφηε ν νξηζκφο γίλεηαη,  

    κεηά απφ αίηεζε ελφο κέξνπο, απφ ην δηθαζηήξην ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1 ηνπ  

    παξφληνο λφκνπ.  

 

    (β) Οηαλ ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην απνηειείηαη απφ ελα δηαηηεηή θαη ηα  

    κέξε αδπλαηνχλ λα ζπκθσλήζνπλ γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ, ν νξηζκφο γίλεηαη,  

    κεηά απφ αίηεζε ελνο κέξνπο, απφ ην δηθαηήξην ηνπ άξζξνπ 6 παξ.1 ηνπ  

    παξφληνο λφκνπ.  

 

    5. Καηά ηνλ νξηζκφ δηαηηεηή, ην δηθαζηήξην εθηηκά ηηο ηδηφηεηεο πνπ ε  

    ζπκθσλία ησλ κεξψλ απαηηεί λα ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ δηαηηεηή λα  

    ιακβάλεη ππφςε ν,ηηδήπνηε εμαζθαιίδεη ηνλ νξηζκφ αλεμάξηεηνπ θαη  

    ακεξφιεπηνπ δηαηηεηή. ε πεξίπησζε νξηζκνχ ελφο κφλνπ ή ηξίηνπ  

    δηαηηεηή, ην δηθαζηήξην εθηηκά ηε ζθνπηκφηεηα νξηζκνχ πξνζψπνπ  

    εζληθφηεηαο δηαθνξεηηθήο απφ εθείλε ή εθείλεο ησλ κεξψλ.  

 

    6. Απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηνπ άξζξνπ 6 παξ.1 πνπ έρεη εθδνζεί  

    ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ ππφθεηηαη  

    ζε έλδηθα κέζα.  

 
 

 

Αρθρο 12 

 
                            Αξζξν 12 
                         Λφγνη εμαίξεζεο 
 
    1. Δθείλνο ζηνλ νπνίν πξνηείλεηαη λα νξηζηεί δηαηηεηήο, νθείιεη λα 
    δειψζεη θάζε ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα γελλήζεη δηθαηνινγεκέλεο ακθηβνιίεο 
    σο πξνο ηελ ακεξνιεςία ή ηελ αλεμαξηεζία ηνπ. Ο δηαηηεηήο, απφ ηε 
    ζηηγκή πνπ νξίδεηαη θαη θαζ`φιε ηε δηαηηεηηθή δηαδηθαζία, νθείιεη λα 
    δειψλεη ακέζσο ζηα κέξε νπνηνδήπνηε ηέηνην ζηνηρείν, εθηφο αλ ηα έρεη 

javascript:open_artl('276274','1','12','3')


 124 

    ήδε ελεκεξψζεη. 
 
    2. Αίηεζε εμαίξεζεο δηαηηεηή κπνξεί λα γίλεη κφλνλ αλ ππάξρνπλ 
    ζηνηρεία πνπ γελλνχλ εχινγεο ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ ακεξνιεςία ή ηελ 
    αλεμαξηεζία ηνπ ή αλ ζην πξφζσπφ ηνπ δελ ζπληξέρνπλ νη ηδηφηεηεο πνπ 
    ζπκθψλεζαλ ηα κέξε ηεο δηαηηεηηθήο ζπκθσλίαο. Δλα κέξνο κπνξεί λα 
    δεηήζεη εμαίξεζε ηνπ δηαηηεηή πνπ φξηζε ή ηνπ δηαηηεηή ζηνλ νξηζκφ ηνπ 
    ηνπ νπνίνπ ζπκκεηείρε, κφλν γηα ιφγνπο πνπ έγηλαλ γλσζηνί ζε απηφ κεηά 
    ηνλ νξηζκφ. 
 
 

 

Αρθρο 13 

 

                             Αξζξν 13 

                          Γηαδηθαζία εμαίξεζεο  

 

      1. Σα κέξε κπνξνχλ ειεχζεξα λα ζπκθσλήζνπλ δηαδηθαζία εμαίξεζεο  

    δηαηηεηή, ηεξψληαο ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

 

      2. Αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα ζπκθσλία, ην κέξνο πνπ επηδηψθεη ηελ  

    εμαίξεζε δηαηηεηή νθείιεη, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δεθαπέληε  

    (15) εκεξψλ απφ ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ έιαβε γλψζε  ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ  

    δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ ή θάπνηνπ ζηνηρείνπ απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ  

    παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 12, λα απνζηείιεη ζην δηθαζηήξην γξαπηή αίηεζε  

    κε ηνπο ιφγνπο εμαίξεζεο.  

 

      Αλ ν δηαηηεηήο πνπ δεηείηαη λα εμαηξεζεί δελ παξαηηεζεί ή αλ ην άιιν  

    κέξνο δελ ζπκθσλήζεη ζηελ εμαίξεζε, δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην απνθαζίδεη  

    γηα ηελ εμαίξεζε κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηε ιήςε ηεο αίηεζεο.  

 

      3. Αλ απνξξηθζεί ε αίηεζε εμαίξεζεο πνπ ππνβιήζεθε ζχκθσλα κε ηε  

    δηαδηθαζία ηελ νπνία ζπκθψλεζαλ ηα κέξε ή ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο  

    παξαγξάθνπ 2 ή αλ ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην δελ απνθαλζεί κέζα ζηελ  

    πξνζεζκία ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ ηεο παξαγξάθνπ 2, ην κέξνο πνπ δήηεζε  

    ηελ εμαίξεζε κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην δηθαζηήξην ηνπ άξζξνπ 6 παξ.1 λα  

    απνθαζίζεη γηα ηελ εμαίξεζε. Η αίηεζε απηή πξέπεη λα ππνβιεζεί κέζα ζε  

    ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ην ρξνληθφ ζεκείν θαηά ην νπνίν ην κέξνο έιαβε  

    γλψζε ηεο απφθαζεο πνπ απνξξίπηεη ηελ αίηεζε εμαίξεζεο ή απφ ηελ πάξνδν  

    άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Η απφθαζε  

    ηνπ δηθαζηεξίνπ δελ ππφθεηηαη ζε έλδηθα κέζα. Δλσ εθθξεκεί απηή ε  

    αίηεζε, ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην, κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ δηαηηεηή ηνπ  

    νπνίνπ έρεη δεηεζεί ε εμαίξεζε, κπνξεί λα ζπλερίζεη ηε δηαηηεηηθή  

    δηαδηθαζία θαη λα εθδψζεη απφθαζε, εθηφο αλ ηα κέξε ζπλθψλεζαλ  

    δηαθνξεηηθά.  
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Αρθρο 14 

 
                              Αξζξν 14 
                   Παξάιεηςε ή αδπλακία εθπιήξσζεο 
                        θαζεθφλησλ δηαηηεηή 
 
    1. Αλ δηαηηεηήο βξίζθεηαη ζε πξαγκαηηθή ή λνκηθή αδπλακία λα 
    εθπιεξψζεη ηα θαζήθνληά ηνπ ή γηα άιινπο ιφγνπο παξαιείπεη λα ελεξγήζεη 
    κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, ε εμνπζία παχεη: α) κε παξαίηεζή ηνπ, 
    β) κε ζπκθσλία ησλ κεξψλ ή γ) κε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο παξαγξάθνπ 
    1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο, αλ παξακείλεη ε ακθηζβήηεζε. Η απφθαζε ηνπ 
    δηθαζηεξίνπ δελ ππφθεηηαη ζε έλδηθα κέζα. 
 
    2. Αλ ν δηαηηεηήο παξαηηεζεί ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηηο 
    πεξηπηψζεηο α`θαη β`ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ή ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 
    άξζξνπ 12 ηνπ παξφληνο ή επεηδή έλα κέξνο ζπκθψλεζε ζηελ παχζε ηεο 
    εληνιήο, ηνχην δελ ππνδειψλεη απνδνρή νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 
    αλαθέξνληαη ζηα ελ ιφγσ άξζξα. 
 

  
  
 

 

Αρθρο 15 

 
                             Αξζξν 15 
                       Γηνξηζκφο αληηθαηαζηάηε δηαηηεηή 
 
    Οηαλ παχεη ε εμνπζία δηαηηεηή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ή ην άξζξν 14 ή 
    θαηφπηλ παξαηηήζεσο γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν, νξίδεηαη αληηθαηαζηάηεο 
    δηαηηεηήο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ 
    δηαηηεηή πνπ αληηθαζίζηαηαη. Σν δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην ππφ ηε λέα ηνπ 
    ζχλζεζε απνθαζίδεη νκφθσλα αλ ε δηαδηθαζία ζα ζπλερηζηεί απφ ην ζεκείν 
    θαηά ην νπνίν δηαθφπεθε εμαηηίαο ηεο παχζεο ηεο εληνιήο ηνπ δηαηηεηή 
    πνπ αληηθαηαζηάζεθε, εθηφο αλ ηα κέξε απνθαζίζνπλ γηα ην δήηεκα απηφ. 
 
 

 

Αρθρο 16 

 

                           ΚΔΦΑΛΑΙΟ IV 

                ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΙΣΗΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟΤ  

 

                           Αξζξν 16 

                    Δμνπζία ηνπ δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ λα  

                      απνθαίλεηαη γηα ηε δηθαηνδνζία ηνπ  

 

      1. Σν δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην απνθαίλεηαη γηνα ηε δηθαηνδνζία ηνπ θαη  

    ηελ χπαξμε ή ηελ ηζρχ ηεο ζπκθσλίαο δηαηηεζίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφλ,  

    ξήηξα δηαηηεζίαο πνπ πεξηέρεηαη ζε ζχκβαζε ζεσξείηαη απηνηειήο  

    ζπκθσλία. Απφθαζε ηνπ δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ φηη ε ζχκβαζε είλαη άθπξε  

    δελ ζπλεπάγεηαη θαη`αλάγθε αθπξφηεηα ηεο δηαηηεηηθήο ξήηξαο.  

 

      2. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο απάληεζεο εθείλνπ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε  

    αίηεζε πξνζθπγήο ζηε δηαηηεζία δελ κπνξεί λα πξνβιεζεί έλζηαζε έιιεηςεο  
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    δηθαηνδνζίαο ηνπ δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ. Η έλζηαζε απηή δελ  

    απνθιείεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην κέξνο πνπ ηελ πξνβάιιεη φξηζε  

    δηαηηεηή ή ζπλέπηξαμε ζην δηνξηζκφ ηνπ. Δλζηαζε φηη ην δηαηηεηηθφ  

    δηθαζηήξην ππεξβαίλεη ηα φξηα ηεο εμνπζίαο ηνπ πξνηείλεηαη ακέζσο κφιηο  

    ην ζρεηηθφ δήηεκα αλαθχςεη ζηε δηαηηεηηθή δηαδηθαζία. Καη ζηηο δπν  

    πεξηπηψζεηο ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην κπνξεί λα δερζεί έλζηαζε πνπ  

    ππνβάιιεηαη ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν αλ ζεσξεί δηθαηνινγεκέλε ηελ  

    θαζπζηεξεκέλε ππνβνιή ηεο.  

 

      3. Σν δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην απνθαίλεηαη γηα ηηο ελζηάζεηο ηεο  

    παξαγξάθνπ 2 είηε κε πξνδηθαζηηθή απφθαζε είηε κε ηελ απφθαζε επί ηεο  

    νπζίαο ηεο δηαθνξάο. Αλ ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην απνθαλζεί κε  

    πξνδηθαζηηθή απφθαζε φηη έρεη δηθαηνδνζία, ζπλερίδεηαη ε δηαηηεηηθή  

    δηαδηθαζία θαη εθδίδεηαη απφθαζε επί ηεο νπζίαο, αλαπφζπαζην κέξνο ηεο  

    νπνίαο ζεσξείηαη ε πξνδηθαζηηθή απφθαζε. Η πξνδηθαζηηθή απηή απφθαζε  

    πξνζβάιιεηαη κφλν σο πεξηερφκελν ηεο απφθαζεο επί ηεο νπζίαο θαηά ηνπο  

    φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 34.  

 
 

 

Αρθρο 17 

 
                              Αξζξν 17 
                Δμνπζία δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ λα δηαηάμεη 
                        αζθαιηζηηθά κέηξα 
 
    1. Αλ ηα κέξε δελ ζπκθψλεζαλ δηαθνξεηηθά, ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην 
    κπνξεί, κε αίηεκα ελνο κέξνπο, λα δηαηάμεη ηα αζθαιηζηηθά κέηξα πνπ 
    ζεσξεί αλαγθαία ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο. Σν δηαηηεηηθφ 
    δηθαζηήξην κπνξεί λα ππνρξεψζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ζε εγγπνδνζία ζρεηηθά 
    κε απηά ηα κέηξα. 
 
    2. Σν δηθαζηήξην ηνπ άξζξνπ 9 κπνξεί, κεηά απφ αίηεζε ελνο κέξνπο, λα 
    επηβάιεη ην αζθαιηζηηθφ κέηξν πνπ δηαηάρζεθε θαηά ηελ παξάγξαθν 1, 
    εθηφο αλ έρεη ήδε επηιεθζεί ην δηθαζηήξην κεηά απφ αίηεζε γηα ηελ 
    επηβνιή αληίζηνηρνπ αζθαιηζηηθνχ κέηξνπ. 
 
    3. Η θαηά ηελ παξάγξαθν 2 απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ αλαθαιείηαη ή 
    κεηαξξπζκίδεηαη, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο γηα 
    ηα αζθαιηζηηθά κέηξα. 
 
 

 

Αρθρο 18 

 

                             ΚΔΦΑΛΑΙΟ V   

                   ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΗ ΓΙΑΙΣΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  

 

                            Αξζξν 18 

                   Ιζε κεηαρείξηζε θαη δηθαίσκα αθξφαζεο  

 

    Καηά ηε δηαηηεηηθή δηαδηθαζία ηεξείηαη ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο  

    ησλ κεξψλ. Κάζε κέξνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη ηνπο ηζρπξηζκνχο  

    ηνπ θαη λα πξνζθνκίζεη ηηο απνδείμεηο ηνπ.  
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Αρθρο 19 

 
                              Αξζξν 19 
                  Καζνξηζκφο ησλ δηαδηθαζηηθψλ θαλφλσλ 
 
      1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηα κέξε, κε 
    ζπκθσλία ηνπο, θαζνξίδνπλ ειεχζεξα ηε δηαηηηηεηηθή δηαδηθαζία. 
 
      2. Αλ δελ θαηαξηίζηεθε ηέηνηα ζπκθσλία, ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην 
    θαζνξίδεη ηελ πξνζθνξφηεξε θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαδηθαζία δηελέξγεηαο 
    ηεο δηαηηεζίαο θαη απνθαίλεηαη γηα ην παξαδεθηφ, ηε ζεκαζία θαη ηε 
    βαξχηεηα ησλ απνδείμεσλ. 
 
 

 

Αρθρο 20 

 

                             Αξζξν 20 

                          Σφπνο δηαηηεζίαο  

 
 

      1. Σα κέξε έρνπλ ηελ εμνπζία λα θαζνξίζνπλ ηνλ ηφπν δηαηηεζίαο. Αλ  

    δελ ππάξρεη ζρεηηθή ζπκθσλία, ηνλ ηφπν δηαηηεζίαο θαζνξίδεη ην  

    δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πεξηζηάζεηο ηεο ππφζεζεο,  

    ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηεπθφιπλζε ησλ κεξψλ.  

 

      2. Αλ ηα κέξε δελ έρνπλ ζπκθσλήζεη δηαθνξεηηθά, ην δηαηηεηηθφ  

    δηθαζηήξην κπνξεί, παξά ηε ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ 1, λα ζπλεδξηάδεη ζε  

    νπνηνδήπνηε κέξνο θξίλεη πξφζθνξν, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθεθζεί, λα  

    εμεηάζεη κάξηπξεο, πξαγκαηνγλψκνλεο ή ηνπο δηαδίθνπο ή λα ελεξγήζεη  

    απηνςία ζε εκπνξεχκαηα ή άιια αληηθείκελα ή λα ιάβεη γλψζε εγγξάθσλ.  

 
 

 
Αρθρο 21 

 
      Αξζξν 21 
 
      Δλαξμε ηεο δηαηηεζίαο 
 
      Αλ ηα κέξε δελ έρνπλ ζπκθσλήζεη δηαθνξεηηθά, ε δηαηηεζία αξρίδεη σο 
    πξνο ζπγθεθξηκέλε δηαθνξά, ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ε αίηεζε πξνζθπγήο 
    ζηε δηαηηεζία πεξηέξρεηαη ζε εθείλνλ θαηά ηνπ νπνίνπ απεπζχλεηαη. 
 
 

 

Αρθρο 22 

 

      Αξζξν 22 

 

      Γιψζζα  

 

      1. Σα κέξε έρνπλ ηελ εμνπζία λα θαζνξίζνπλ ηε γιψζζα ή ηηο γιψζζεο  

    πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δηαηηεηηθή δηαδηθαζία. Αλ δελ ππάξρεη  
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    ζρεηηθή ζπκθσλία, ην δήηεκα ξπζκίδεηαη απφ ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην. Αλ  

    δελ έρεη δηαθνξεηηθά πξνβιεθζεί απφ ηα κέξε, ν θαηά ηα άλσ θαζνξηζκφο  

    ηζρχεη γηα θάζε έγγξαθε δήισζε ησλ κεξψλ, ηελ πξνθνξηθή δηαδηθαζία, ηηο  

    απνθάζεηο θαη ηηο θνηλνπνηήζεηο ηνπ δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ.  

 

      2. Σν δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη λα ζπλνδεχνληαη ηα  

    έγγξαθα απφ κεηάθξαζε ζηε γιψζζα ή ζηηο γιψζζεο πνπ ζπκθψλεζαλ ηα κέξε  

    ή πνπ θαζφξηζε ην ίδην.  

 
 

 

Αρθρο 23 

 
      Αξζξν 23 
 
      Αγσγηθφ θαη αληαγσγηθφ αίηεκα 
 
      1. Αλ ν αηηψλ έρεη, κε ηελ αίηεζε πξνζθπγήο ζηε δηαηηεζία, εθζέζεη ην 
    αγσγηθφ αίηεκά ηνπ θαη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ ην ζηεξίδνπλ, 
    εθείλνο θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε αίηεζε νθείιεη, κέζα ζε ηξηάληα 
    (30) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζε απηφλ, λα απαληήζεη. Αλ κε ηελ 
    αίηεζε πξνζθπγήο ζηε δηαηηεζία δελ έρεη ππνβιεζεί αγσγηθφ αίηεκα θαη ηα 
    κέξε δελ ζπκθψλεζαλ δηαθνξεηηθά, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ θαζφξηζαλ ηα 
    κέξε ή ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην, νθείιεη ν κελ αηηψλ λα εθζέζεη ην 
    αγσγηθφ ηνπ αίηεκα θαη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ ην ζηεξίδνπλ, 
    εθείλνο δε θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε αίηεζε λα απαληήζεη. Μέζα ζηελ 
    ίδηα πξνζεζκία, ηα κέξε κπνξνχλ λα ππνβάινπλ κε ηα δηθφγξαθά ηνπο θαη 
    ηα έγγξαθα ή άιια ζεσξνχλ θξίζηκα ή λα κλεκνλεχνπλ ηα έγγξαθα ή άιια 
    απνδεηθηηθά κέζα πνπ πξνηίζεληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ. 
 
      2. Αλ δελ έρεη ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά, θάζε κέξνο κπνξεί, θαηά ηε 
    δηάξθεηα ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο, λα ηξνπνπνηήζεη ή λα ζπκπιεξψζεη 
    ην αγσγηθφ ηνπ αίηεκα ή ηελ απάληεζή ηνπ, εθηφο αλ ηνχην δελ επηηξαπεί 
    απφ ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην ιφγσ ηεο θαζπζηεξεκέλεο πξνβνιήο ηνπ. 
 
 

 

Αρθρο 24 

 

      Αξζξν 24 

 

      Αθξνακαηηθή θαη γξαπηή δηαδηθαζία  

 

      1. Αλ δελ ππάξρεη αληίζεηε ζπκθσλία, ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην  

    απνθαζίδεη αλ ζα ηεξεζεί αθξνακαηηθή δηαδηθαζία ή αλ ε δηαηηεηηθή  

    δηαδηθαζία ζα δηεμαρζεί κε έγγξαθα θαη άιια ζηνηρεία. Αλ ηα κέξε δελ  

    απέθιεηζαλ ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία, ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην  

    νθείιεη, ζε θάζε πεξίπησζε αλ ην δεηήζεη έλα κέξνο λα δηεμαγάγεη  

    αθξνακαηηθή δηαδηθαζία ζε ρξφλν πνπ απηφ θξίλεη θαηάιιειν.  

 

      2. Σα κέξε ζα πξέπεη λα εηδνπνηνχληαη απφ ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην  

    εγθαίξσο πξηλ απφ θάζε ζπλεδξίαζε θαη θάζε δηεμαγσγή απνδείμεσλ.  

 

      3. Γηθφγξαθα, έγγξαθα, δειψζεηο ή πιεξνθνξίεο, πνπ έλα κέξνο  

    ππνβάιιεη ή αλαθνηλψλεη ζην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην, θνηλνπνηνχληαη ζην  
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    άιιν κέξνο. Οκνίσο θνηλνπνηνχληαη ζηα κέξε απφ ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην  

    ε έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαη θάζε έγγξαθν πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη  

    απνδεηθηηθφ κέζν, επί ηνπ νπνίνπ ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην ελδέρεηαη λα  

    ζηεξίμεη ηελ απφθαζή ηνπ.  

 
 

 
Αρθρο 25 

 
      Αξζξν 25 
 
      Δξεκνδηθία 
 
      Αλ δελ ππάξρεη αληίζεηε ζπκθσλία θαη δελ ζπληξέρεη δηθαηνινγεκέλε 
    αηηία ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην: 
 
      α) θεξχζζεη πεξαησκέλε ηε δηαηηεηηθή δηαδηθαζία, αλ ν αηηψλ δελ 
    ππνβάιεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 1, ην αγσγηθφ αίηεκά ηνπ. 
 
      β) ζπλερίδεη ηε δηαδηθαζία, αλ εθείλνο θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε 
    αίηεζε πξνζθπγήο ζηε δηαηηεζία παξαιείπεη λα απαληήζεη, ζχκθσλα κε ην 
    άξζξν 23 παξ. 1, ρσξίο πάλησο λα κπνξεί λα ζπλαγάγεη, απφ κφλε ηελ 
    παξάιεηςε απηή, νκνινγία ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ αηηνχληνο. 
 
      γ) κπνξεί λα ζπλερίδεη ηε δηαδηθαζία θαη λα εθδψζεη απφθαζε κε βάζε 
    ηηο πθηζηάκελεο απνδείμεηο, αλ έλα κέξνο παξαιείπεη λα παξαζηεί ζε 
    ζπλεδξίαζε θαη λα πξνζθνκίζεη ηα έγγξαθά ηνπ. 
 
 

 
Αρθρο 26 

 

      Αξζξν 26 

 

      Γηνξηζκφο πξαγκαηνγλψκνλα απφ ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην  

 

      Αλ ηα κέξε δελ ζπκθψλεζαλ δηαθνξεηηθά, ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην  

    κπνξεί:  

 

      α) λα δηνξίζεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο πξαγκαηνγλψκνλεο κε ηελ εληνιή λα  

    ππνβάινπλ έθζεζε επί ζπγθεθξηκέλσλ ππφ θξίζε δεηεκάησλ,  

 

      β) λα επηβάιεη ζε θάζε κέξνο λα δίλεη ζηνλ πξαγκαηνγλψκνλα θάζε  

    ζρεηηθή πιεξνθνξία ή λα ππνβάιιεη ή λα θαζηζηά πξνζηηά έγγξαθα,  

    εκπνξεχκαηα ή άιια αληηθείκελα, πξνο εμέηαζε απφ ηνλ πξαγκαηνγλψκνλα.  

 

      2. Αλ ηα κέξε δελ ζπκθψλεζαλ δηαθνξεηηθά, ν πξαγκαηνγλψκνλαο, κεηά  

    ηελ ππνβνιή ηεο γξαπηήο ή πξνθνξηθήο έθζεζήο ηνπ, νθείιεη, χζηεξα απφ  

    αίηεζε ελφο κέξνπο ή φηαλ ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην ην θξίλεη  

    απαξαίηεην, λα κεηάζρεη ζε πξνθνξηθή ζπδήηεζε θαηά ηελ νπνία ηα κέξε  

    κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ εξσηήζεηο θαη λα θαινχλ κάξηπξεο -  

    εκπεηξνγλψκνλεο.  
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Αρθρο 27 

 
      Αξζξν 27 
 
      Γηθαζηηθή ζπλδξνκή θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ απνδείμεσλ 
 
      Σν δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην ή έλα κέξνο, κε ηελ έγθξηζε ηνπ δηαηηεηηθνχ 
    δηθαζηεξίνπ, κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην ζπλδξνκή θαηά 
    ηε δηεμαγσγή ησλ απνδείμεσλ. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ην 
    ζρεηηθφ αίηεκα ζην πιαίζην ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο 
    δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο γηα ηε δηεμαγσγή απνδείμεσλ. 
 
 

 
Αρθρο 28 

 

      Αξζξν 28 

 

      Δθαξκνζηέν δίθαην ζηελ νπζία ηεο δηαθνξάο  

 

      1. Σν δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο νπζηαζηηθνχ  

    δηθαίνπ πνπ επέιεμαλ ηα κέξε. Αλ δελ έρεη ζπκθσλεζεί ξεηά ην αληίζεην,  

    ε παξαπνκπή ζην δίθαν ή δηθαηηθφ ζχζηεκα ελφο θξάηνπο ζεσξείηαη σο  

    άκεζε παξαπνκπή ζην νπζηαζηηθφ δίθαην θαη φρη ζηνπο θαλφλεο ηδησηηθνχ  

    δηεζλνχο δηθαίνπ ηνπ θξάηνπο απηνχ.  

 

      2. Αλ ηα κέξε δελ πξφβιεςαλ ζρεηηθά, ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην  

    εθαξκφδεη ην νπζηαζηηθφ δίθαην πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ θαλφλα ηδησηηθνχ  

    δηεζλνχο δηθαίνπ, ηνλ νπνίν ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην ζεσξεί φηη   

    αξκφδεη πεξηζζφηεξν ζηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε.  

 

      3. Σν δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην θξίλεη θαηά δηθαία θξίζε (σο amiable  

    compositeur) κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα κέξε ην έρνπλ ξεηά  

    εμνπζηνδνηήζεη πξνο ηνχην.  

 

      4. ε θάζε πεξίπησζε ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην απνθαζίδεη ζχκθσλα κε  

    ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη αθνχ ιάβεη ππφςε ηηο εκπνξηθέο ζπλήζεηεο  

    πνπ αξκφδνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή.  

 
 

 
Αρθρο 29 

 
      Αξζξν 29 
 
      Λήςε απνθάζεσλ απφ πεξηζζφηεξνπο δηαηηεηέο 
 
      Αλ νη δηαηηεηέο είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο θαη κε ηε ζπκθσλία 
    δηαηηεζίαο δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, απνθαζίδνπλ θαηά πιεηνςεθία. Αλ 
    δελ ζρεκαηηζζεί πιεηνςεθία, ππεξηζρχεη ε γλψκε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ 
    δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ. Γηαδηθαζηηθά δεηήκαηα κπνξνχλ λα επηιπζνχλ απφ 
    ηνλ πξφεδξν ηνπ δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, αλ ηνπ έρεη δνζεί ζρεηηθή 
εξοςζία από ηα μέπη ή από όλοςρ ηοςρ διαιηηηέρ.  
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Αρθρο 30 

 
      Αξζξν 30 
 
      πκβηβαζκφο 
 
      1. Αλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο, ηα κέξε 
    επηιχζνπλ ζπκβηβαζηηθψο ηε δηαθνξά, ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην πεξαηψλεη 
    ηε δηαδηθαζία. Αλ ην δεηήζνπλ ηα κέξε, ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην, εθφζνλ 
    ην πεξηερφκελν ηνπ ζπκβηβαζκνχ δελ είλαη αληίζεην πξνο ηε δεκφζην ηάμε, 
    δηαπηζηψλεη ην ζπκβηβαζκφ εθδίδνληαο δηαηηεηηθή απφθαζε, θαηά ηνπο 
    φξνπο ηεο ζπκθσλίαο ησλ κεξψλ. 
 
      2. Η θαηά ηελ παξάγξαθν 1 δηαηηεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
    δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31, αλαθέξεηαη ζε απηή φηη είλαη δηαηηεηηθή 
    απφθαζε θαη έρεη ηελ ίδηα ηζρχ θαη ηα ίδηα απνηειέζκαηα φπσο θάζε άιιε 
    δηαηηεηηθή απφθαζε πνπ εθδίδεηαη επί ηεο νπζίαο ηεο δηαθνξάο. 
 
 
 

 
Αρθρο 31 

 

      Αξζξν 31 

 

      Μνξθή θαη πεξηερφκελν ηεο δηαηηεηηθήο απφθαζεο  

 

      1. Η δηαηηεηηθή απφθαζε ζπληάζζεηαη εγγξάθσο θαη ππνγξάθεηαη απφ ην  

    δηαηηεηή ή ηνπο δηαηηεηέο. Οηαλ νη δηαηηεηέο είλαη πεξηζζφηεξνη, αξθνχλ  

    νη ππνγξαθέο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειψλ ηνπ δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, ππφ  

    ηελ πξνππφζεζε φηη αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε ή αηηία ηεο έιιεηςεο ησλ  

    άιισλ ππνγξαθψλ.  

 

      2. Η δηαηηεηηθή απφθαζε πξέπεη λα πεξηέρεη αηηηνινγηθφ, εθηφο αλ ηα  

    κέξε ζπκθψλεζαλ φηη δελ απαηηείηαη αηηηνινγηθφ ή φηαλ πξφθεηηαη γηα  

    δηαηηεηηθή απφθαζε κε πεξηερφκελν ηνπο φξνπο ζπκθσλίαο ησλ κεξψλ,  

    ζχκθσλα κε ην άξζξν 30.  

 

      3. Η δηαηηεηηθή απφθαζε αλαθέξεη ην ρξφλν θαη ηνλ ηφπν ηεο  

    δηαηηεζίαο, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 παξ. 1. Η  

    δηαηηεηηθή απφθαζε ζεσξείηαη φηη εθδφζεθε ζηνλ ηφπν απηφλ.  

 

      4. ε θάζε κέξνο παξαδίδεηαη απφ έλα πξσηφηππν ηεο δηαηηεηηθήο  

    απφθαζεο.  
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Αρθρο 32 

 
      Αξζξν 32 
 
      Πεξάησζε δηαδηθαζίαο - Ακνηβή θαη έμνδα 
 
      1. Η δηαηηεηηθή δηαδηθαζία πεξαηψλεηαη κε ηε δηαηηεηηθή απφθαζε ή κε 
    πξάμε ηνπ δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 
    παξφληνο άξζξνπ. 
 
      2. Σν δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην εθδίδεη πξάμε πεξάησζεο ηεο δηαηηεηηθήο 
    δηαδηθαζίαο φηαλ: 
 
      α) ν αηηψλ απνζχξεη ηελ αίηεζε πξνζθπγήο ζηε δηαηηεζία, εθηφο αλ 
    εθείλνο θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε αίηεζε αληηιέγεη θαη ην δηαηηεηηθφ 
    δηθαζηήξην αλαγλσξίδεη φηη ν ηειεπηαίνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ γηα ηελ 
    ηειεησηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο. 
 
      β) ηα κέξε ζπκθσλνχλ λα πεξαησζεί ε δηαηηεηηθή δηαδηθαζία, 
 
      γ) ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην δηαπηζηψλεη φηη, γηα νπνηνλδήπνηε άιιν 
    ιφγν, ή ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο είλαη πεξηηηή ή αδχλαηε. 
 
      3. Οηαλ πεξαησζεί ε δηαηηεηηθή δηαδηθαζία, παχεη ε εμνπζία ηνπ 
    δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 33. 
 
      4. Αλ ηα κέξε δελ έρνπλ ζπκθσλήζεη δηαθνξεηηθά, ην δηαηηεηηθφ 
    δηθαζηήξην, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πεξηζηαηηθά ηεο ππφζεζεο θαη ηδηαίηεξα 
    ηελ έθβαζε ηεο δηαηηεζίαο,  επηκεξίδεη ζηα κέξε κε απφθαζή ηνπ ηε 
    δαπάλε ηεο δηαηηεζίαο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο ησλ 
    κεξψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αηηήζεσλ θαη αληαηηήζεψλ ηνπο. 
 
      Αλ ε δαπάλε δελ έρεη θαζνξηζζεί κέρξη ην πέξαο ηεο δηαηηεζίαο, ν 
    θαζνξηζκφο θαη επηκεξηζκφο κπνξεί λα γίλεη κε ρσξηζηή δηαηηεηηθή 
    απφθαζε. 
 
      5. Δθηφο αληίζεηεο ζπκθσλίαο ησλ κεξψλ θαη αλ πξφθεηηαη λα εθηειεζηεί 
    ε δηαηηεηηθή απφθαζε ζηελ Διιάδα, ν δηαηηεηήο ή, αλ ην δηαηηεηηθφ 
    δηθαζηήξην απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξνπο δηαηηεηέο, ν νξηδφκελνο απφ ην 
    δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην δηαηηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο, φηαλ ηνπ δεηεζεί, 
    λα θαηαζέζεη έλα πξσηφππην ηεο δηαηηεηηθήο απφθαζεο ζηε γξακκαηεία ηνπ 
    Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ είλαη ν ηφπνο 
    δηαηηεζίαο. 
 
 

 

Αρθρο 33 

 

      Αξζξν 33 

 

      Γηφξζσζε θαη εξκελεία ηεο δηαηηεηηθήο απφθαζεο  

 

      1. Αλ ηα κέξε δελ έρνπλ νξίζεη άιιε πξνζεζκία, θάζε κέξνο κπνξεί κέζα  

    ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο δηαηηεηηθήο απφθαζεο, λα  

    δεηήζεη απφ ην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην: α) λα δηνξζψζεη ζηελ απφθαζε  

    ινγηζηηθά, γξαθηθά ή ηππνγξαθηθά ή παξφκνηα ιάζε, β) λα εξκελεχζεη έλα  

    ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο δηαηηεηηθήο απφθαζεο, ρσξίο λα αιιάμεη ην  
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    δηαηαθηηθφ ηεο.  

 

      ε θάζε πεξίπησζε ην ζρεηηθφ αίηεκα γλσζηνπνηείηαη ζην άιιν κέξνο. Σν  

    δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην θξίλεη ην αίηεκα κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ  

    ηε ιήςε ηνπ.  

 

      2. Σν δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην κπνξεί απηεπάγγειηα λα δηνξζψζεη θάζε  

    ιάζνο, απφ εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 πεξίπησζε α` ηνπ  

    παξφληνο άξζξνπ κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ έθδνζε ηεο  

    δηαηηεηηθήο απφθαζεο.  

 

      3. Σν δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία  

    δηφξζσζεο ή εξκελείαο ηεο δηαηηεηηθήο απφθαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ  

    παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

 

      4. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 εθαξκφδνληαη ζηε δηφξζσζε ή εξκελεία  

    δηαηηεηηθήο απφθαζεο.  

 
 

 
Αρθρο 34 

 
      ΚΔΦΑΛΑΙΟ VII 
 
      ΑΚΤΡΩΗ ΣΗ ΓΙΑΙΣΗΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ 
 
      Αξζξν 34 
 
      Η αγσγή αθχξσζεο 
 
      1. Καηά ηεο δηαηηεηηθήο απφθαζεο κπνξεί λα ζθεζεί κφλν αγσγή 
    αθχξσζεο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
      2. Γηαηηεηηθή απφθαζε κπνξεί λα αθπξσζεί απφ ην δηθαζηήξην ηνπ άξζξνπ 
    6 παξ. 2 κφλνλ αλ: 
 
      α) Ο ελάγσλ πξνβάιιεη θαη απνδεηθλχεη φηη: 
 
      αα) ζπκβαιιφκελν κέξνο ζηε ζπκθσλία δηαηηεζίαο ηνπ άξζξνπ 7 δελ ήηαλ 
    πξνο ηνχην ηθαλφ κε βάζε ην δίθαην πνπ ην δηέπεη ή φηη ε ζπκθσλία 
    δηαηηεζίαο δελ είλαη έγθπξε ζχθκσλα κε ην δίθαην ζην νπνίν ηα κέξε ηελ 
    ππήγαγαλ ή αλ δελ ζπληξέρεη κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, θαηά ην 
    ειιεληθφ δίθαην, ή 
 
      ββ) δελ εηδνπνηήζεθε, θαηά ηνλ πξνζήθνληα ηξφπν, γηα ηνλ νξηζκφ 
    δηαηηεηή ή γηα ηε δηαδηθαζία ηεο δηαηηεζίαο ή φηη απφ άιιν ιφγν 
    πεξηήιζε ζε αλππαίηηα αδπλακία λα πξνβάιεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ, ή  
 
      γγ) ε δηαηηεηηθή απφθαζε αθνξά δηαθνξά, πνπ δελ εκπίπηεη ζηε ζπκθσλία 
    δηαηηεζίαο ή πεξηέρεη δηαηάμεηο, πνπ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ηεο ζπκθσλίαο. 
    Αλ φκσο νη δηαηάμεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηε ζπκθσλία απηή πεξί 
    δηαηηεζίαο κπνξνχλ λα απνρσξηζζνχλ απφ εθείλεο πνπ δελ θαιχπηνληαη, 
    ηφηε κφλν σο πξνο ηηο ηειεπηαίεο ρσξεί αθχξσζε ηεο δηαηηεηηθήο 
    απφθαζεο, ή  
 
      δδ) ε ζπγθξφηεζε ηνπ δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ ή ε δηαηηεηηθή 
    δηαδηθαζία δελ ήηαλ ζχκθσλε κε ηε ζπκθσλία ησλ κεξψλ ή, αλ δελ ππάξρεη 
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    ζρεηηθή ζπκθσλία, ε ζπγθξφηεζε ηνπ δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ ή ε 
    δηαηηεηηθή δηαδηθαζία δελ ήηαλ ζχκθσλε κε ηνλ παξφληα λφκν. 
 
      β) Σν δηθαζηήξην πνπ επηιακβάλεηαη, χζηεξα απφ άζθεζε αγσγήο 
    αθχξσζεο, θξίλεη θαη απηεπαγγέιησο αλ: 
 
      αα) ην αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο δελ είλαη επηδεθηηθφ δηαηηεζίαο 
    θαηά ην ειιεληθφ δίθαην, 
 
      ββ) ε δηαηηεηηθή απφθαζε είλαη αληίζεηε πξνο ηε δηεζλή δεκφζηα ηάμε, 
    φπσο απηή λνείηαη ζην άξζξν 33 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 
 
      3. Η πξνζεζκία άζθεζεο ηεο αγσγήο αθχξσζεο είλαη ηξίκελε θαη αξρίδεη 
    απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο δηαηηεηηθήο απφθαζεο ζην κέξνο πνπ ηελ αζθεί ή, 
    αλ ππνβιήζεθε αίηεζε ηνπ άξζξνπ 33, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
    απφθαζεο ηνπ δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ ζην κέξνο απηφ. 
 
 

 

Αρθρο 35 

 

      ΚΔΦΑΛΑΙΟ VIII  

 

      ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΓΙΔΘΝΩΝ ΓΙΑΙΣΗΣΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ  

 

      Αξζξν 35 

 

      Γεδηθαζκέλν θαη εθηειεζηφηεηα  

 

      1. Η δηαηηεηηθή απφθαζε δελ ππφθεηηαη ζε έλδηθα κέζα.  

 

      2. Δθφζνλ απφ ηε ζπκθσλία δηαηηεζίαο δελ πξνβιέπεηαη πξνζθπγή θαηά  

    ηεο δηαηηεηηθήο απφθαζεο ζε άιινπο δηαηηεηέο ή πέξαζε ε νξηζκέλε γηα  

    ηελ πξνζθπγή πξνζεζκία, ε δηαηηεηηθή απφθαζε απνηειεί απφ ηελ έθδνζή  

    ηεο δεδηθαζκέλν θαηά ην άξζξν 896 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο θαη  

    είλαη εθηειεζηή.  

 

      3. Η άζθεζε ηεο αγσγήο αθχξσζεο δελ αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε ηεο  

    δηαηηεηηθήο απφθαζεο. Δθφζνλ έρεη αζθεζεί παξαδεθηά θαηά ην άξζξν 34 

    αγσγή αθχξσζεο, ην αξκφδην δηθαζηήξην κπνξεί θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ  

    αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ λα ρνξεγήζεη αλαζηνιή, κε ή ρσξίο εγγχεζε, ψζπνπ λα  

    εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε επί ηεο αγσγήο, αλ πηζαλνινγεί ηελ  

    επδνθίκεζε θάπνηνπ ιφγνπ αθχξσζεο.  

 
 

 
Αρθρο 36 

 
      Αξζξν 36 
 
      Αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε αιινδαπψλ δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ 
 
      Η αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε αιινδαπψλ δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ γίλεηαη 
    ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 4220 ηεο 19/19 επηεκβξίνπ 1961 "Πεξί 
    θπξψζεσο ηεο ελ Νέα Τφξθε ηελ 10ελ Ινπλίνπ 1958 ππνγξαθείζεο ζπκβάζεσο 
    πεξί αλαγλσξίζεσο θαη εθηειέζεσο αιινδαπψλ δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ". 
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Αρθρο 37 

 

      Αξζξν 37 

 

      Σειηθέο δηαηάμεηο  

 

      Η ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ  

    ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

 

      Παξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο  

    Κπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ σο λφκνπ ηνπ Κξάηνπο.  

 

                          Αζήλα, 13 Απγνχζηνπ 1999 

 

                        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

                        ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΔΦΑΝΟΠΟΤΛΟ  

 

                          Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ  

                             Δ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ  

 

      Θεσξήζεθε θαη ηέζεθε ε Μεγάιε θξαγίδα ηνπ Κξάηνπο  

 

                          Αζήλα, 16 Απγνχζηνπ 1999 

 

                        Ο ΔΠΙ ΣΗ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ ΤΠΟΤΡΓΟ  

                                Δ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ  

  

 

  

Πεγή : http://lawdb.intrasoftnet.com  
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Ζ. ΚΑΝΟΝΔ ΝΑΤΣΗΚΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ 2007 (P.A.M.A. TERMS 

2007)  

 

ΚΑΝΟΝΔ ΝΑΤΣΗΚΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ ΣΖ ΔΝΩΖ ΓΗΑ ΣΖ 

ΝΑΤΣΗΚΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ (2007) 

________________________________________________________ 
I. ΓΔΝΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ 

Άρθρο 1 [Πεδίν εθαξκνγήο] 

1. Οη παξόληεο Καλόλεο εθαξκόδνληαη 

ζε λαπηηθέο θαη άιιεο εκπνξηθέο 

δηαθνξέο θαηόπηλ ζπκθσλίαο ησλ 

κεξώλ. Οη παξόληεο Καλόλεο 

εθαξκόδνληαη όηαλ γίλεηαη ξεηή 

αλαθνξά ζε απηνύο είηε ζε δηαηηεηηθή 

ξήηξα ή δηαηηεηηθή ζπκθσλία, είηε ζε 

κεηαγελέζηεξε ζπκθσλία ησλ κεξώλ. 

2. Ζ νλνκαζία ησλ παξόλησλ Καλόλσλ 

είλαη «Καλόλεο Ναπηηθήο Γηαηηεζίαο 

ηεο «Έλσζεο γηα ηε Ναπηηθή 

Γηαηηεζία (2007)» (ζην εμήο 

«Καλόλεο») 

3. Κάζε αλαθνξά ζηνπο Καλόλεο ζε 

δηαηηεηηθή ξήηξα, δηαηηεηηθή 

ζπκθσλία ή άιιε ζπκθσλία, λνείηαη 

σο αλαθνξά ζηνπο Καλόλεο όπσο ζα 

ηζρύνπλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο νηθείαο 

δηαηηεζίαο. 

4. Σα κέξε κπνξνύλ ειεύζεξα λα 

ηξνπνπνηνύλ ή λα ζπκπιεξώλνπλ 

ηνπο Καλόλεο γηα θάζε επηκέξνπο 

δηαθνξά, εθηόο αλ έρνπλ ήδε νξηζηεί 

νη δηαηηεηέο, νπόηε απαηηείηαη θαη ε 

ζύκθσλε γλώκε απηώλ. 

5. Οη Καλόλεο, όπσο ηπρόλ 

ηξνπνπνηνύληαη βάζεη ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, 

ζπληζηνύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο 

δηαηηεηηθήο ξήηξαο ή δηαηηεηηθήο 

ζπκθσλίαο ησλ κεξώλ. 

Άρθρο 2 [Οξηζκνί] 

Δθόζνλ δελ νξίδεηαη άιισο ξεηώο ζηνπο 

Καλόλεο, 

(α) «Έλσζε» είλαη ε «Έλσζε γηα ηε 

Ναπηηθή Γηαηηεζία» . 

(β) «Καηάινγνο Γηαηηεηώλ» ζεκαίλεη 

Καηάινγνο Γηαηηεηώλ ηεο Έλσζεο. 

(γ) «Γηαηηεηηθό δηθαζηήξην» είλαη ην 

ζπγθξνηνύκελν ηόζν από κνλαδηθό 

δηαηηεηή, όζν θαη από δύν ή 

πεξηζζόηεξνπο δηαηηεηέο. 

(δ) «Δξγάζηκεο εκέξεο» είλαη νη εκέξεο 

πνπ δελ είλαη άββαην, Κπξηαθή ή 

επίζεκεο αξγίεο ζηνλ ηόπν ηεο 

δηαηηεζίαο. 

(ε) .ο «Πξόεδξνο ηεο Έλσζεο», ζε 

πεξίπησζε αλππαξμίαο, απνπζίαο ή 

αδπλακίαο απηνύ, λνείηαη ν λόκηκνο 

αλαπιεξσηήο ηνπ. 

Άρθρο 3 [Ρπζκίζεηο πιαηζίνπ] 

Δθόζνλ ηα κέξε δελ έρνπλ ζπκθσλήζεη 

δηαθνξεηηθά, 

(α) Σν δηαηηεηηθό δηθαζηήξην ζα 

απνηειείηαη από έλαλ κνλαδηθό 

δηαηηεηή αλ ε αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο δηαθνξάο δελ ππεξβαίλεη ηηο 

50.000 επξώ (ή ην ηζάμην ζε άιιν 

λόκηζκα θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

δηαηηεζίαο) θαη από ηξεηο δηαηηεηέο 
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αλ ε αμία ηεο δηαθνξάο ππεξβαίλεη 

ην αλσηέξσ πνζό. 

(β) Ο ηόπνο ηεο δηαηηεζίαο ζα είλαη ν 

Πεηξαηάο, ζα δηεμάγεηαη δε ζε ρώξν 

πνπ ζα νξίδεηαη από ην δηαηηεηηθό 

δηθαζηήξην. 

(γ) Ζ γιώζζα ηεο δηαηηεζίαο ζα είλαη ε 

ειιεληθή, εθηόο αλ θάπνην από ηα 

κέξε δηαθσλήζεη εγγξάθσο θαη 

ξεηώο, νπόηε ζα είλαη ε αγγιηθή. Ζ 

δηαθσλία δηαηππώλεηαη από κελ ηνλ 

ελάγνληα κε ην έγγξαθν πξνζθπγήο 

ζηε δηαηηεζία, από δε ηνλ ελαγόκελν 

εληόο 15 εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ 

έλαξμε ηεο δηαηηεζίαο. 

(δ) Γελ επηηξέπεηαη έθεζε ελώπηνλ 

δηαηηεηηθνύ δηθαζηεξίνπ. 

Άρθρο 4 [Σύπνο θαη δεζκεπηηθόηεηα 

ζπκθσλίαο δηαηηεζίαο] 

1. Ζ ζπκθσλία δηαηηεζίαο είλαη 

έγγξαθε. 

2. Ο έγγξαθνο ηύπνο πιεξνύηαη ηδίσο 

όηαλ ε ζπκθσλία δηαηηεζίαο 

πεξηέρεηαη ζε έγγξαθν πνπ έρεη 

ππνγξαθεί από ηα κέξε, ζε 

αληαιιαγή επηζηνιώλ, 

ηειεηππεκάησλ, ηειεγξαθεκάησλ, 

ηειενκνηνηύπσλ, ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ ή άιισλ κέζσλ 

ηειεπηθνηλσλίαο πνπ θαηαγξάθνπλ ηε 

ζπκθσλία. Ο έγγξαθνο ηύπνο 

πιεξνύηαη επίζεο όηαλ πξνθνξηθή 

ζπκθσλία δηαηηεζίαο θαηαγξάθεηαη 

ζε έγγξαθν, ην νπνίν δηαβηβάζηεθε 

από ην έλα κέξνο ζην άιιν ή από 

ηξίηνλ ζε όια ηα κέξε, ην δε 

πεξηερόκελν ηνπ εγγξάθνπ, γηα ην 

νπνίν δελ πξνβιήζεθαλ αληηξξήζεηο 

ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα, κπνξεί, 

ζύκθσλα κε ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε, λα 

ζεσξεζεί σο πεξηερόκελν ηεο 

ζύκβαζεο. 

3. Ζ πεξηερόκελε ζε θνξησηηθή 

δηαηηεηηθή ξήηξα δεζκεύεη ηόζν ηνλ 

κεηαθνξέα θαη ηνλ θνξησηή, όζν θαη 

ηνπο κεηαγελέζηεξνπο θνκηζηέο ηεο. 

Δηδηθά γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμύ 

κεηαθνξέα θαη θνξησηή, ν θαλόλαο 

ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ ηζρύεη 

κόλνλ εθόζνλ δελ ππάξρεη δηάθνξε 

ξύζκηζε ζην ζπλαθζέλ από απηνύο 

λαπινζύκθσλν. 

II. ΔΝΑΡΞΖ ΣΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ – 

ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΞΟΤΗΔ 

ΓΗΑΗΣΖΣΗΚΟΤ 

ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ 

Άρθρο 5 [Έλαξμε δηαηηεζίαο] 

1. Ζ έλαξμε ηεο δηαηηεζίαο επέξρεηαη κε 

ηε γλσζηνπνίεζε από έλα κέξνο ζε 

άιιν εγγξάθνπ κε ην νπνίν 

δειώλεηαη ε πξνζθπγή ζηε δηαηηεζία 

ησλ Καλόλσλ θαη, ζπλνπηηθώο, ηα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ 

ζεκειηώλνπλ ηελ απαίηεζε, ην θαη' 

εθηίκεζηλ ύςνο ηνπ αηηνπκέλνπ 

πνζνύ θαη θάζε άιιν αίηεκα. 

2. Αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

παξόληνο άξζξνπ γλσζηνπνηείηαη 

ζηελ Έλσζε εληόο πξνζεζκίαο 15 

εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ θαηά ηελ 

πξνεγνύκελε παξάγξαθν έλαξμε ηεο 

δηαηηεζίαο. 

Άρθρο 6 [Οξηζκόο δηαηηεηώλ θαη 

αληηθιήησλ] 

1. Δληόο 15 εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ 

έλαξμε ηεο δηαηηεζίαο ηα κέξε πξέπεη 

λα έρνπλ νξίζεη από έλαλ δηαηηεηή ην 
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θαζέλα, εθόζνλ ην δηαηηεηηθό 

δηθαζηήξην δελ είλαη κνλνκειέο. Ο 

νξηζκόο θάζε δηαηηεηή γίλεηαη κε 

έγγξαθε γλσζηνπνίεζε ηνπ ελόο 

κέξνπο πξνο ην άιιν. Κάζε κέξνο, 

καδί κε ηνλ νξηζκό δηαηηεηή, πξέπεη 

λα νξίζεη θαη αληίθιεην ζην Ννκό 

Αηηηθήο. Από ηνλ νξηζκό ηνπ, ζηνλ 

αληίθιεην ηνπ θάζε κέξνπο ζα 

γίλνληαη ππνρξεσηηθά όιεο νη 

γλσζηνπνηήζεηο από ην δηαηηεηηθό 

δηθαζηήξην θαη από ηα κέξε. 

2. Ο νξηζκόο ηνπ κνλαδηθνύ δηαηηεηή 

γίλεηαη κε ζπκθσλία ησλ κεξώλ εληόο 

15 εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ 

έλαξμε ηεο δηαηηεζίαο. 

3. Ο νξηζκόο ηνπ δηαηηεηή ή ησλ 

δηαηηεηώλ ησλ πξνεγνπκέλσλ 

παξαγξάθσλ γίλεηαη είηε από ηνλ 

Καηάινγν Γηαηηεηώλ, είηε θαη εθηόο 

απηνύ. 

4. Οη ήδε νξηζζέληεο δηαηηεηέο εληόο 5 

εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηνλ νξηζκό 

ηνπ ηειεπηαίνπ, πξνβαίλνπλ ζηνλ 

νξηζκό ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ δηαηηεηηθνύ 

δηθαζηεξίνπ είηε από ηνλ Καηάινγν 

Γηαηηεηώλ, είηε θαη εθηόο απηνύ. 

5. ε πεξίπησζε κε νξηζκνύ γηα 

νπνηδήπνηε ιόγν δηαηηεηή ή 

δηαηηεηώλ θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 

έσο θαη 4 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, ν 

νξηζκόο απηώλ γίλεηαη από ηνλ 

Πξόεδξν ηεο Έλσζεο, από ηνλ 

ηεξνύκελν Καηάινγν Γηαηηεηώλ 

εληόο 5 εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ 

ππνβνιή ζρεηηθνύ αηηήκαηνο από 

νπνηνδήπνηε κέξνο. 

6. Ο νξηζκόο ελόο δηαηηεηή, γηα ηελ 

έλαξμε ησλ ζπλαξηώκελσλ πξνο 

απηόλ πξνζεζκηώλ, πξνϋπνζέηεη θαη 

ηελ απνδνρή ηνπ νξηζκνύ ηνπ από ηνλ 

ίδην. Ζ απνδνρή ηνπ νξηζκνύ 

απνδεηθλύεηαη κε έγγξαθε δήισζε 

ηνπ δηαηηεηή πξνο ην νξίζαλ απηόλ 

κέξνο. 

7. Οη νξηδόκελνη από ηα κέξε δηαηηεηέο, 

εθόζνλ νκνθσλνύλ, κπνξνύλ λα 

εθδίδνπλ απνθάζεηο γηα νπνηνδήπνηε 

ζέκα ηεο δηαηηεζίαο κόλνη ηνπο, κέρξη 

ηνλ νξηζκό ή ηελ πιήξσζε ηεο 

θελσζείζαο ζέζεσο ηνπ Πξνέδξνπ 

ηνπ δηαηηεηηθνύ δηθαζηεξίνπ. 

8. Οη απνθάζεηο ηνπ δηαηηεηηθνύ 

δηθαζηεξίνπ ιακβάλνληαη κε απιή 

πιεηνςεθία. ε πεξίπησζε κε 

επίηεπμεο πιεηνςεθίαο, ππεξηζρύεη ε 

ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ δηαηηεηηθνύ 

δηθαζηεξίνπ. 

9. Ζ απνδνρή από δηαηηεηή ηνπ νξηζκνύ 

ηνπ γλσζηνπνηείηαη ζηελ Έλσζε, είηε 

από ηνλ ίδην είηε από ην νξίζαλ απηόλ 

κέξνο, εληόο πξνζεζκίαο 15 

εξγαζίκσλ εκεξώλ. 

Άρθρο 7 [Αλεμαξηεζία, ακεξνιεςία θαη 

νπδεηεξόηεηα δηαηηεηώλ] 

1. Κάζε δηαηηεηήο νθείιεη λα είλαη 

αλεμάξηεηνο θαη ακεξόιεπηνο έλαληη 

όισλ ησλ κεξώλ ηεο δηαηηεζίαο. 

Δθόζνλ πθίζηαηαη ελδερόκελν λα 

αλαθύςεη δήηεκα ζρεηηθά κε ηελ 

αλεμαξηεζία ή ακεξνιεςία ηνπ, 

νθείιεη λα ην γλσξίδεη ζηα κέξε 

άκεζα ν ίδηνο ν πξνηεηλόκελνο 

δηαηηεηήο ή ν ήδε νξηζζείο, εθόζνλ ην 

δήηεκα απηό γελλήζεθε κεηά ηνλ 

νξηζκό ηνπ. 

2. Ο Πξόεδξνο ηεο Έλσζεο, εθόζνλ 

νξίδεη ν ίδηνο ηνλ κνλαδηθό ή ηνλ 
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ηξίην δηαηηεηή, ζα απνθαζίδεη θαηά 

ηελ απόιπηε θξίζε ηνπ αλ ε θύζε ηεο 

δηαθνξάο επηβάιεη ν κνλαδηθόο ή ν 

ηξίηνο δηαηηεηήο λα έρνπλ 

δηαθνξεηηθή ηζαγέλεηα από απηή ησλ 

κεξώλ ή/θαη ησλ αξρηθώλ δύν 

δηαηηεηώλ θαη ζα πξνβαίλεη αλάινγα 

ζηνλ νξηζκό. 

Άρθρο 8 [Αληηθαηάζηαζε δηαηηεηώλ] 

1. Δθόζνλ έλαο δηαηηεηήο παύζεη λα 

αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ ιόγσ 

παξαίηεζεο, ζαλάηνπ, αλάθιεζεο ηνπ 

νξηζκνύ ηνπ κε ζπκθσλία ησλ κεξώλ 

ή απόθαζεο γηα ηελ εμαίξεζή ηνπ, ν 

αληηθαηαζηάηεο ηνπ νξίδεηαη κε βάζε 

ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 6 ησλ 

Καλόλσλ. Οη πξνζεζκίεο ηνπ σο άλσ 

άξζξνπ 6 αξρίδνπλ από ηελ έγγξαθε 

πξόζθιεζε πνπ απεπζύλεη 

νπνηνδήπνηε κέξνο γηα ηνλ νξηζκό 

αληηθαηαζηάηε. Ζ δηαδηθαζία ηνπ 

άξζξνπ 6 ησλ Καλόλσλ εθαξκόδεηαη 

θαη όηαλ δηαηηεηήο πνπ νξίδεηαη 

απεπζείαο κε ηε ζπκθσλία ή ξήηξα 

δηαηηεζίαο δελ απνδέρεηαη ηνλ νξηζκό 

ηνπ ή είλαη αδύλαην λα νξηζηεί. 

2. Αλ έλαο δηαηηεηήο παξαιείπεη ή 

αδπλαηεί λα ελεξγήζεη γηα δηάζηεκα 

κεγαιύηεξν ηνπ ελόο κελόο, ε 

εμνπζία ηνπ παύεη κε απόθαζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Έλσζεο θαηόπηλ 

ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ηνπ 

επηκειέζηεξνπ κέξνπο, 

εθαξκνδόκελεο θαηά ηα ινηπά ηεο 

πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ. 

3. ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο 

δηαηηεηή, ην δηαηηεηηθό δηθαζηήξην κε 

ηε λέα ηνπ ζύλζεζε απνθαζίδεη αλ ε 

δηαηηεηηθή δηαδηθαζία ζα ζπλερηζηεί ή 

ζα επαλαιεθζεί εμ αξρήο. Όηαλ όκσο 

αληηθαζίζηαηαη ν κνλαδηθόο 

δηαηηεηήο, ε δηαηηεηηθή δηαδηθαζία 

επαλαιακβάλεηαη εμ αξρήο. 

Άρθρο 9 [Γηθαηνδνζία δηαηηεηώλ] 

1. Σν δηαηηεηηθό δηθαζηήξην έρεη 

δηθαηνδνζία λα θξίλεη επί ηεο 

δηθαηνδνζίαο ηνπ, ηεο ύπαξμεο θαη 

ηεο ηζρύνο ηεο ζπκθσλίαο 

δηαηηεζίαο. Δθόζνλ θξίλεη όηη δελ 

έρεη δηθαηνδνζία επί ζπγθεθξηκέλνπ 

αηηήκαηνο ή όηη ε ζπκθσλία 

δηαηηεζίαο είλαη αλύπαξθηε ή 

αλίζρπξε, εθδίδεη ακειιεηί ζρεηηθή 

απόθαζε πξηλ εηζέιζεη ζηελ 

εθδίθαζε ηεο νπζίαο. 

2. Σν δηαηηεηηθό δηθαζηήξην έρεη 

δηθαηνδνζία λα θξίλεη θαη επί 

νηνπδήπνηε άιινπ δεηήκαηνο 

θαιππηόκελνπ από ηε δηαηηεηηθή 

ζπκθσλία θαη ην νπνίν αλέθπςε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαηηεζίαο θαη 

κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απνθάζεώο 

ηνπ. 

3. Με ηελ επηθύιαμε αληίζεηεο 

ξπζκίζεσο ηνπ εθαξκνζηένπ 

νπζηαζηηθνύ δηθαίνπ, ην δηαηηεηηθό 

δηθαζηήξην έρεη ηελ εμνπζία, πιελ 

ηεο επηδηθάζεσο ηεο απαηηήζεσο, λα 

δηαηάζζεη ηελ ελέξγεηα, παξάιεηςε ή 

αλνρή νξηζκέλεο πξάμεσο, ή θαη 

θάζε πξόζθνξν κέηξν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εμαζθάιηζε ηνπ 

δηθαηώκαηνο ή ηε ξύζκηζε ηεο 

θαηαζηάζεσο. 

Άρθρο 10 [Αζθαιηζηηθά κέηξα] 

1. Σν δηαηηεηηθό δηθαζηήξην έρεη ηελ 

εμνπζία λα δηαηάζζεη, θαηόπηλ 

αηηήκαηνο ελόο κέξνπο, ηα 
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αζθαιηζηηθά κέηξα πνπ ζεσξεί 

αλαγθαία ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν 

ηεο δηαθνξάο, όπσο θαη λα εμαξηήζεη 

ηε ιήςε ηνπο έλαληη ελόο κέξνπο από 

ηελ παξνρή εγγπνδνζίαο από ην άιιν 

κέξνο. 

2. Σπρόλ άξλεζε ελόο κέξνπο λα 

ζπκκνξθσζεί κε απόθαζε ηνπ 

δηαηηεηηθνύ δηθαζηεξίνπ γηα ηα 

ζέκαηα ηεο πξνεγνύκελεο 

παξαγξάθνπ, κπνξεί λα ιεθζεί 

ππόςε από ην δηαηηεηηθό δηθαζηήξην 

ζηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο ηνπ 

απνθάζεσο. 

Άρθρο 11 [Πνιπκεξείο δηαηηεζίεο] 

1. Δθόζνλ δύν ή πεξηζζόηεξα 

δηαηηεηηθά δηθαζηήξηα θξίλνπλ 

θαηόπηλ αηηήκαηνο ελόο κέξνπο όηη 

ζηηο ελώπηόλ ηνπο εθθξεκνύζεο 

δηαηηεηηθέο δηαδηθαζίεο αλαθύνληαη 

θνηλά πξαγκαηηθά ή λνκηθά 

δεηήκαηα, κπνξνύλ λα απνθαζίζνπλ 

ηε δηελέξγεηα θνηλήο αθξνακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαηά ηνλ πξνζθνξόηεξν 

γηα ηελ νηθνλνκία ηεο δηαηηεηηθήο 

δηαδηθαζίαο ηξόπν. ηηο πεξηπηώζεηο 

απηέο ηα απνδεηθηηθά κέζα ζηηο από 

θνηλνύ δηελεξγνύκελεο δηαηηεζίεο 

θαζίζηαληαη θνηλά, ηα επηκέξνπο 

όκσο δηαηηεηηθά δηθαζηήξηα δελ 

ράλνπλ ηελ απηνηέιεηά ηνπο θαη 

εθδίδνπλ ρσξηζηέο απνθάζεηο. 

2. Δθόζνλ όια ηα κέξε ζπκθσλνύλ 

ξεηά, δύν ή πεξηζζόηεξεο 

εθθξεκνύζεο δηαηηεζίεο ζηηο νπνίεο 

εθαξκόδνληαη νη Καλόλεο, κπνξνύλ 

λα ζπλελσζνύλ πιήξσο κε ηελ 

δεκηνπξγία εληαίνπ θνηλνύ 

δηαηηεηηθνύ δηθαζηεξίνπ θαη ηελ 

έθδνζε θνηλώλ απνθάζεσλ. ηελ 

πεξίπησζε απηή, νη Πξόεδξνη ησλ 

δηαηηεηηθώλ δηθαζηεξίσλ θαη νη 

ηπρόλ κνλαδηθνί δηαηηεηέο, νξίδνπλ 

έλαλ εμ απηώλ σο Πξόεδξν ηνπ 

εληαίνπ δηαηηεηηθνύ δηθαζηεξίνπ, 

εθαξκνδνκέλσλ αλαιόγσο ησλ 

παξαγξάθσλ 4 έσο θαη 9 ηνπ άξζξνπ 

6 ησλ Καλόλσλ. Ζ δηαηηεηηθή 

δηαδηθαζία ζηηο πνιπκεξείο 

δηαηηεζίεο ηεο παξνύζαο 

παξαγξάθνπ δηεμάγεηαη βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 14 ησλ Καλόλσλ. 

Άρθρο 12 [Γεληθή αξκνδηόηεηα 

δηαηηεηώλ] 

1. Με ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 13 ησλ 

Καλόλσλ ην δηαηηεηηθό δηθαζηήξην 

απνθαζίδεη επί όισλ ησλ ζεκάησλ ηεο 

δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο, εθόζνλ δελ 

ππάξρεη ήδε ζρεηηθή ζπκθσλία ησλ 

κεξώλ. Παξεθθιίζεηο από ηνπο 

Καλόλεο κπνξνύλ λα απνθαζηζηνύλ 

από ην δηαηηεηηθό δηθαζηήξην κε 

νκόθσλε απόθαζή ηνπ. 

2. Σν δηαηηεηηθό δηθαζηήξην κπνξεί λα 

παξαηείλεη ηηο πξνβιεπόκελεο από 

ηνπο Καλόλεο πξνζεζκίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηηεηηθή 

δηαδηθαζία, κε αηηηνινγεκέλε 

απόθαζή ηνπ εθόζνλ ζπληξέρεη 

ζπνπδαίνο ιόγνο. 

III. ΓΗΑΗΣΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Άρθρο 13 [Γηαηηεζία βάζεη κόλνλ 

εγγξάθσλ] 

1. Όηαλ ε αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

δηαθνξάο δελ ππεξβαίλεη ηηο 50.000 

επξώ (ή ην ηζάμην ζε άιιν λόκηζκα 

θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηαηηεζίαο) ε 

δηαηηεζία δηεμάγεηαη απνθιεηζηηθά 
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βάζεη εγγξάθσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελόξθσλ 

βεβαηώζεσλ) ρσξίο δηελέξγεηα 

αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηόο εάλ 

ν δηαηηεηήο απνθαζίζεη άιισο. 

2. Δληόο 5 εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ 

απνδνρή ηνπ νξηζκνύ ηνπ ν 

κνλαδηθόο δηαηηεηήο θαιεί ηα κέξε λα 

ηνπ ππνβάινπλ ζε πξνζεζκία 20 

εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηεο θιήζεσο 

ππνκλήκαηα κε ηνπο ηζρπξηζκνύο 

ηνπο, ην ζύλνιν ησλ ζρεηθώλ 

απνδεηθηηθώλ ηνπο κέζσλ θαη ηηο 

ηπρόλ έλνξθεο βεβαηώζεηο, 

κεηαθξαζκέλσλ ζηε γιώζζα ηεο 

δηαηηεζίαο ή ζηελ αγγιηθή γιώζζα. 

Δληόο 10 εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηε 

ζρεηηθή θιήζε ηνπ κνλαδηθνύ 

δηαηηεηή, ε νπνία γίλεηαη ηαπηόρξνλα 

πξνο όια ηα κέξε εληόο 5 εξγαζίκσλ 

εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ησλ 

ππνκλεκάησλ ή ηε ιήμε ηεο ζρεηηθήο 

πξνζεζκίαο, ηα κέξε κπνξνύλ λα 

ππνβάινπλ εθαηέξσζελ αληηθξνύζεηο. 

3. Καηόπηλ ζπκθσλίαο ησλ κεξώλ, κε ηε 

δηαδηθαζία ηνπ παξόληνο άξζξνπ 

κπνξεί λα δηελεξγεζεί θαη δηαηηεζία 

ην αληηθείκελν ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη 

ζε αμία ηηο 50.000 επξώ (ή ην ηζάμην 

ζε άιιν λόκηζκα θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

δηαηηεζίαο). 

Άρθρο 14 [Γηαηηεζία κε αθξνακαηηθή 

δηαδηθαζία] 

1. Με ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 13 ησλ 

Καλόλσλ, ε δηαηηεζία δηεμάγεηαη κε 

ηε δηελέξγεηα αθξνακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

2. Δληόο 5 εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ 

απνδνρή ηνπ νξηζκνύ θαη ηνπ 

ηειεπηαίνπ δηαηηεηή, ην δηαηηεηηθό 

δηθαζηήξην ζπλεδξηάδεη πξνθεηκέλνπ 

λα ξπζκίζεη ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο 

ηεο δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο. 

3. Δθόζνλ ην δηαηηεηηθό δηθαζηήξην 

θξίλεη όηη ην έγγξαθν ελάξμεσο ηεο 

δηαηηεζίαο δελ πεξηέρεη επαξθή 

ζηνηρεία γηα λα δηακνξθώζεη γλώκε 

γηα ηελ απαίηεζε θαη ην αίηεκα ή γηα 

λα κπνξεί ην άιιν κέξνο λα ακπλζεί ή 

κεηά από αίηεκα ηνπ ελάγνληνο (πνπ 

πξέπεη λα ππνβάιιεηαη εληόο 5 

εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηνλ νξηζκό 

ηνπ δηαηηεηηθνύ δηθαζηεξίνπ) , κπνξεί 

λα θαιέζεη ηνλ ελάγνληα λα ππνβάιεη 

ζπκπιεξσκαηηθή πεξηγξαθή ηεο 

απαηηήζεώο ηνπ ζε πξνζεζκία όρη 

κεγαιύηεξε ησλ 20 εξγαζίκσλ 

εκεξώλ. 

4. Δθόζνλ ην δηαηηεηηθό δηθαζηήξην 

θξίλεη, κε βάζε ην αίηεκα πξνζθπγήο 

ζηε δηαηηεζία, όηη ε δηαθνξά είλαη 

πεξίπινθε, κπνξεί λα θαιέζεη ηα 

κέξε ζε πξνθαηαξθηηθή ζπλάληεζε 

ζηνλ ηόπν ηεο δηαηηεζίαο 

πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηεί κε ηνλ 

πξνζθνξόηεξν δπλαηό ηξόπν ε 

αθξνακαηηθή δηαδηθαζία. 

Άρθρο 15 [Τπνβνιή πξνηάζεσλ θαη 

αληηθξνύζεσλ] 

1. Σν δηαηηεηηθό δηθαζηήξην θαιεί ηα 

κέξε λα ππνβάινπλ έγγξαθεο 

πξνηάζεηο κε ην ζύλνιν ησλ 

απνδεηθηηθώλ ηνπο κέζσλ εληόο 20 

εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηε ζρεηηθή 

θιήζε. Σα κέξε θαινύληαη πξνο 

ηνύην εληόο 5 εξγαζίκσλ εκεξώλ από 

ηελ πξώηε ζπλεδξίαζε ηνπ 

δηαηηεηηθνύ δηθαζηεξίνπ ή, αλ έρεη 
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απνθαζηζηεί ε πξαγκαηνπνίεζε 

πξνθαηαξθηηθήο ζπλαληήζεσο, εληόο 

5 εξγαζίκσλ εκεξώλ από απηήλ ή 

εληόο 5 εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ 

ηπρόλ ππνβνιή ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο 

πεξηγξαθήο πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 14 παξ. 3 ησλ Καλόλσλ. 

2. Ο ελαγόκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη 

αληαγσγηθό αίηεκα κε ηηο έγγξαθεο 

πξνηάζεηο ηνπ. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο 

παξνύζαο παξαγξάθνπ, σο πξνηάζεηο 

ζεσξνύληαη νη αξρηθώο θαηαηεζείζεο 

θαη όρη νη εθ λένπ θαηαηηζέκελεο 

βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

παξόληνο άξζξνπ. 

3. Δληόο 5 εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηε 

ιήςε ησλ εγγξάθσλ πξνηάζεσλ θαη 

ησλ απνδεηθηηθώλ κέζσλ, ην 

δηαηηεηηθό δηθαζηήξην θαιεί ην θάζε 

κέξνο λα θαηαζέζεη αληίθξνπζε εληόο 

10 εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηε ζρεηηθή 

θιήζε δίδνληάο ηνπ ηαπηόρξνλα 

αληίγξαθα από ηηο έγγξαθεο 

πξνηάζεηο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα 

ηνπ άιινπ κέξνπο. Αλ έρεη ππνβιεζεί 

αληαγσγηθό αίηεκα, ε πξνζεζκία ησλ 

εθαηέξσζελ αληηθξνύζεσλ είλαη 20 

εξγάζηκεο εκέξεο. 

4. Ο ελάγσλ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 

ηξνπνπνηήζεη ή λα κεηαβάιεη ην 

αγσγηθό αίηεκα θαη ηελ ηζηνξηθή ή 

λνκηθή ηνπ βάζε ην αξγόηεξν κε ηελ 

ππνβνιή ησλ εγγξάθσλ πξνηάζεώλ 

ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή παξέρεηαη 

λέα πξνζεζκία 20 εξγαζίκσλ εκεξώλ 

ζηνλ ελαγόκελν γηα ηελ εθ λένπ 

θαηάζεζε εγγξάθσλ πξνηάζεσλ, 

θαινπκέλνπ ζρεηηθώο από ην 

δηαηηεηηθό δηθαζηήξην εληόο 5 

εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηε ιήςε ησλ 

αξρηθώλ εγγξάθσλ πξνηάζεσλ. 

Ο ελαγόκελνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 

ηξνπνπνηήζεη ή λα κεηαβάιεη ην 

ηπρόλ αληαγσγηθό ηνπ αίηεκα θαη ηελ 

ηζηνξηθή ή λνκηθή ηνπ βάζε ην 

αξγόηεξν κε ηελ ππνβνιή ηεο 

αληηθξνύζεώο ηνπ. ηελ πεξίπησζε 

απηή παξέρεηαη λέα πξνζεζκία 20 

εξγαζίκσλ εκεξώλ ζηνλ ελάγνληα γηα 

ηελ εθ λένπ θαηάζεζε αληηθξνύζεσο, 

εθαξκνδνκέλεο θαηά ηα ινηπά ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 

5. Όια ηα δηαδηθαζηηθά έγγξαθα θαη ηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ 

ππνβάιινπλ ηα κέξε ζην δηαηηεηηθό 

δηθαζηήξην ππνβάιινληαη ζε ηόζα 

αληίγξαθα, όζα θαη νη δηαηηεηέο θαη νη 

δηάδηθνη. 

Άρθρο 16 [Πξαγκαηνγλσκνζύλε] 

1. Δθόζνλ ην δηαηηεηηθό δηθαζηήξην 

θξίλεη ζθόπηκν, κπνξεί λα δεηήζεη, 

είηε απηεπαγγέιησο, είηε θαηόπηλ 

αηηήζεσο κέξνπο, ηε δηελέξγεηα 

πξαγκαηνγλσκνζύλεο από θπζηθό ή 

λνκηθό πξόζσπν πνπ δηαζέηεη εηδηθή 

εκπεηξία ή γλώζεηο ηέρλεο ή 

επηζηήκεο επί ζπγθεθξηκέλνπ 

αληηθεηκέλνπ. 

2. Αλ ε έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζύλεο 

δελ έρεη ππνβιεζεί ζην δηαηηεηηθό 

δηθαζηήξην θαη ηεζεί ππόςε ησλ 

κεξώλ ηνπιάρηζηνλ 5 εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο 

αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο, ηόηε ε 

ηειεπηαία κπνξεί λα αλαβιεζεί ζε 

δηθάζηκν πνπ ζα πξνζδηνξίδεηαη ζε 

ρξόλν όρη κηθξόηεξν ησλ 5 θαη όρη 

κεγαιύηεξν ησλ 10 εξγαζίκσλ 



 143 

εκεξώλ από ηελ σο άλσ ππνβνιή ηεο 

έθζεζεο πξαγκαηνγλσκνζύλεο. 

3. Ζ έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζύλεο 

πξέπεη λα νινθιεξώλεηαη ην 

αξγόηεξν εληόο 60 εκεξώλ από ηελ 

απνδνρή ηεο ζρεηηθήο εληνιήο από 

ηνλ πξαγκαηνγλώκνλα. 

4. Ο πξαγκαηνγλώκνλαο πξέπεη λα 

δηαβεβαηώλεη ζηελ ηηκή ηνπ γηα ηελ 

αιήζεηα ηεο έθζεζεο πνπ ππνβάιιεη 

ζην δηαηηεηηθό δηθαζηήξην. Δθόζνλ 

δε εμεηάδεηαη θαη ελώπηνλ ηνπ 

δηαηηεηηθνύ δηθαζηεξίνπ, 

δηαβεβαηώλεη ζηελ ηηκή ηνπ γηα ηελ 

αιήζεηα ησλ όζσλ θαηαζέηεη. 

Άρθρο 17 [Πξνζδηνξηζκόο θαη αλαβνιή 

αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο] 

1. Ζ έλαξμε ηεο αθξνακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαζνξίδεηαη από ην 

δηαηηεηηθό δηθαζηήξην θαη δελ πξέπεη 

λα απέρεη πεξηζζόηεξν από 60 

εκέξεο από ηελ νινθιήξσζε ησλ 

εθαηέξσζελ αληηθξνύζεσλ ησλ 

κεξώλ. Σα κέξε πξέπεη λα 

θιεηεύνληαη από ην δηαηηεηηθό 

δηθαζηήξην ην αξγόηεξν εληόο 5 

εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εθαηέξσζελ 

αληηθξνύζεσλ. 

2. Πξνζδηνξηζζείζα αθξνακαηηθή 

δηαδηθαζία δελ κπνξεί λα αλαβιεζεί 

παξά κόλν γηα ζπνπδαίν ιόγν, κε 

αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ 

δηαηηεηηθνύ δηθαζηεξίνπ. 

3. ε πεξίπησζε αλαβνιήο κε βάζε ηελ 

πξνεγνύκελε παξάγξαθν, ε λέα 

εκεξνκελία ελάξμεσο ηεο 

αθξνακαηηθή δηαδηθαζίαο δελ κπνξεί 

λα απέρεη πέξαλ ησλ 30 εκεξώλ από 

απηήλ ηεο αλαβιεζείζαο θαη 

νξίδεηαη ζηελ απόθαζε ηεο 

αλαβνιήο. 

Άρθρο 18 [Καλόλεο πιαηζίνπ 

αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο] 

1. Σν δηαηηεηηθό δηθαζηήξην θαζνξίδεη 

ηνπο θαλόλεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο κε βάζε 

ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο 

ηεο θάζε ππόζεζεο. 

2. Σα κέξε κπνξνύλ λα πξνζθνκίζνπλ 

νπνηνδήπνηε θαηά ηε γλώκε ηνπο 

πξόζθνξν απνδεηθηηθό κέζν. 

3. Ζ αμηνιόγεζε όισλ ησλ 

απνδεηθηηθώλ κέζσλ ελαπόθεηηαη 

ζην δηαηηεηηθό δηθαζηήξην. 

4. Σν δηαηηεηηθό δηθαζηήξην 

απνθαζίδεη πόζνη κάξηπξεο ζα 

εμεηαζηνύλ ελώπηόλ ηνπ, παξέρνληαο 

όκσο ζε θάζε κέξνο ηε δπλαηόηεηα 

λα εμεηάζεη ίζν αξηζκό καξηύξσλ κε 

ην αληίδηθν κέξνο. Σα κέξε 

γλσζηνπνηνύλ ππνρξεσηηθά ζην 

δηαηηεηηθό δηθαζηήξην ηνπο 

κάξηπξεο πνπ ζθνπεύνπλ λα 

εμεηάζνπλ, ηνπιάρηζηνλ 10 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ 

έλαξμε ηεο αθξνακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Σν δηαηηεηηθό 

δηθαζηήξην γλσζηνπνηεί κε ηε ζεηξά 

ηνπ ηνπο κάξηπξεο ηνπ θάζε κέξνπο 

ζην αληίδηθν κέξνο 5 εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο 

αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο. 

5. Κάζε κάξηπξαο πνπ εμεηάδεηαη 

δηαβεβαηώλεη ζηελ ηηκή ηνπ γηα ηελ 

αιήζεηα ηεο θαηαζέζεώο ηνπ. 

6. Δληόο 7 εξγαζίκσλ εκεξώλ από ην 

πέξαο ηεο αθξνακαηηθήο 
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δηαδηθαζίαο, πνπ θεξύζζεηαη από ην 

δηαηηεηηθό δηθαζηήξην, ηα κέξε 

δηθαηνύληαη λα ππνβάινπλ 

ππόκλεκα γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Άρθρο 19 [πλεδξηάζεηο – Τπνβνιή 

εγγξάθσλ] 

1. Σν δηαηηεηηθό δηθαζηήξην κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεί ζπλεδξηάζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλόκελεο ηεο 

αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο, όπσο θαη 

θάζε άιιε πξάμε, όπσο απηνςία 

θ.ιπ. θαη εθηόο ηνπ ηόπνπ ηεο 

δηαηηεζίαο, εθόζνλ ην θξίλεη 

ζθόπηκν. ε πεξίπησζε δηαθνπήο, ε 

εκεξνκελία επαλαιήςεσο ηεο 

αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο δελ 

πξέπεη λα απέρεη πιένλ ησλ 7 

εξγαζίκσλ εκεξώλ. 

2. Σόζν νη ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

δηαηηεηηθνύ δηθαζηεξίνπ, όζν θαη ε 

αθξνακαηηθή δηαδηθαζία, κπνξνύλ 

λα ιακβάλνπλ ρώξα ελ αλάγθε κέζσ 

ηειεδηάζθεςεο. 

3. Όια ηα δηαδηθαζηηθά έγγξαθα ηεο 

δηαηηεζίαο πνπ απεπζύλνληαη από 

ηνπο δηαδίθνπο ζην δηαηηεηηθό 

δηθαζηήξην κπνξνύλ λα 

ππνβάιινληαη θαη κέζσ 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) 

επηβεβαηνύκελνπ. 

Άρθρο 20 [Δθαξκνζηέν νπζηαζηηθό 

δίθαην] 

Δθόζνλ γηα θάπνην δήηεκα δελ ππάξρεη 

ξεηή ή ζησπεξή επηινγή ηνπ 

εθαξκνζηένπ νπζηαζηηθνύ δηθαίνπ από 

ηα κέξε, ην δηαηηεηηθό δηθαζηήξην 

εθαξκόδεη ην νπζηαζηηθό δίθαην πνπ 

θξίλεη όηη αξκόδεη πεξηζζόηεξν ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ππόζεζε, ιακβάλνληαο 

πάληνηε ππόςε ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο 

θαη ηηο εκπνξηθέο ζπλήζεηεο πνπ 

αξκόδνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή. 

Άρθρο 21 [Γλσζηνπνηήζεηο] 

Μεηά από ηνλ νξηζκό αληηθιήηνπ, θάζε 

έγγξαθν πνπ απεπζύλεηαη ζηα κέξε 

απνζηέιιεηαη ή δηαβηβάδεηαη κόλν ζε 

απηόλ α) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή θαη 

ζεσξείηαη όηη έρεη παξαιεθζεί αλ 

παξαδόζεθε ζηελ ηαρπδξνκηθή ηνπ 

δηεύζπλζε, β) κε πξνζσπηθή παξάδνζε 

από αγγειηνθόξν ή courier, γ) κε 

ηειενκνηνηππία (fax), δ) κε ειεθηξνληθό 

ηαρπδξνκείν (e-mail) επηβεβαηνύκελν ή 

ε) κέζσ δηθαζηηθνύ επηκειεηνύ. 

IV. ΓΗΑΗΣΖΣΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ 

Άρθρο 22 [Έθδνζε απνθάζεσλ] 

1. Σν δηαηηεηηθό δηθαζηήξην εθδίδεη ηελ 

νξηζηηθή απόθαζή ηνπ εληόο 60 

εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ησλ 

ππνκλεκάησλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο ή ηε ιήμε 

ηεο πξνβιεπόκελεο γηα ηελ ππνβνιή 

ηνπο πξνζεζκία. Σν δηαηηεηηθό 

δηθαζηήξην, κεηά από αίηεζε ελόο 

κέξνπο πνπ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζε 

απηό ην αξγόηεξν κέρξη ην πέξαο ηεο 

αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα 

απνθαζίδεη ηελ παξάηαζε ή ηε 

ζύληκεζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ 

έθδνζε ηεο νξηζηηθήο δηαηηεηηθήο 

απνθάζεσο, εθόζνλ θξίλεη όηη 

ζπληξέρεη ζπνπδαίνο ιόγνο. 

2. Σν δηαηηεηηθό δηθαζηήξην, εθόζνλ 

θξίλεη όηη έλα δήηεκα είλαη ώξηκν γηα 

δηάγλσζε, κπνξεί λα εθδίδεη απόθαζε 

ή απνθάζεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

δήηεκα. Δλδεηθηηθά, ην δηαηηεηηθό 



 145 

δηθαζηήξην κπνξεί λα εθδίδεη 

απόθαζε γηα ηελ επζύλε θαη λα 

επηθπιάζζεηαη γηα ην ύςνο ηεο 

απαηηήζεσο ή γηα νξηζκέλα κόλν 

θνλδύιηα ηεο απαηηήζεσο ή κόλν γηα 

ην αγσγηθό ή αληαγσγηθό αίηεκα. 

Πξνδηθαζηηθέο απνθάζεηο κπνξεί λα 

εθδίδνληαη γηα ηε ξύζκηζε 

νπνηνπδήπνηε άιινπ ζέκαηνο, 

δηαδηθαζηηθνύ ή κε, ηεο δηαηηεζίαο. 

Άρθρο 23 [Σόπνο δηαζθέςεσλ θαη 

εθδόζεσο απνθάζεσλ] 

Γηα ηε δηάζθεςε ηνπ δηαηηεηηθνύ 

δηθαζηεξίνπ ή γηα ηελ έθδνζε ηεο 

απνθάζεσο ή ηε δηόξζσζή ηεο δελ 

απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία όισλ ησλ 

δηαηηεηώλ ζηνλ ίδην ηόπν. ε θάζε 

πεξίπησζε, ζεσξείηαη όηη νη δηαζθέςεηο 

ιακβάλνπλ ρώξα θαη νη απνθάζεηο 

εθδίδνληαη ζηνλ ηόπν ηεο δηαηηεζίαο. 

Άρθρο 24 [Αηηηνινγία απνθάζεσλ] 

1. Όιεο νη απνθάζεηο είλαη 

αηηηνινγεκέλεο. 

2. Δθόζνλ ππάξρεη ξεηή πξνγελέζηεξε 

ζπκθσλία ησλ κεξώλ, ε απόθαζε 

εθδίδεηαη ρσξίο αηηηνινγία. Μπνξεί 

λα ζπλνδεύεηαη όκσο από ρσξηζηό 

αλεπίζεκν θαη εκπηζηεπηηθό 

έγγξαθν, ην νπνίν πεξηέρεη 

ζπλνπηηθά ηελ αηηηνινγία ρσξίο λα 

απνηειεί ηκήκα ηεο απνθάζεσο. 

Άρθρο 25 [Γλσζηνπνίεζε απνθάζεσλ] 

Σεξνπκέλνπ ηνπ άξζξνπ 34 ησλ 

Καλόλσλ, νη απνθάζεηο γλσζηνπνηνύληαη 

από ην δηαηηεηηθό δηθαζηήξην ζηα κέξε 

κε ηελ απνζηνιή ελόο πξσηνηύπνπ ζε 

θαζέλα από απηά. Αλ έρεη νξηζηεί 

αληίθιεηνο ε γλσζηνπνίεζε γίλεηαη ζε 

απηόλ. 

Άρθρο 26 [Γηόξζσζε θαη εξκελεία 

απνθάζεσλ] 

1. Αλ παξαζηεί αλάγθε, κηα απόθαζε 

κπνξεί λα δηνξζσζεί ή εξκελεπζεί, 

είηε απηεπαγγέιησο από ην 

δηαηηεηηθό δηθαζηήξην, είηε κε 

αίηεζε ελόο κέξνπο πνπ 

ππνβάιιεηαη εληόο πξνζεζκίαο 30 

εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

δηαηηεηηθήο απνθάζεσο, δπλάκελεο 

λα παξαηαζεί κε απόθαζε ηνπ 

δηαηηεηηθνύ δηθαζηεξίνπ. Μεηά 

πάλησο ηελ παξέιεπζε ηεο 

πξνζεζκίαο απηήο ή ηεο δνζείζεο 

παξαηάζεσο, δελ ππάξρεη 

ππνρξέσζε ηνπ δηαηηεηηθνύ 

δηθαζηεξίνπ λα πξνβεί ζε δηόξζσζε 

ή εξκελεία ηεο απνθάζεσο. Σν 

δηαηηεηηθό δηθαζηήξην πξνβαίλεη ζηε 

δηόξζσζε ή εξκελεία ηεο 

απνθάζεσο εληόο πξνζεζκίαο 30 

εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηεο σο 

άλσ αηηήζεσο. Σν δηαηηεηηθό 

δηθαζηήξην κπνξεί λα πξνβεί 

απηεπαγγέιησο ζηε δηόξζσζε ή 

εξκελεία ηεο απνθάζεσο εληόο 

πξνζεζκίαο 30 εκεξώλ από ηελ 

θνηλνπνίεζή ηεο ζηα κέξε. 

2. Ζ δηόξζσζε ή εξκελεία γίλεηαη κε 

ηελ έθδνζε ζπκπιεξσκαηηθήο 

απνθάζεσο. 

3. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο 

άξζξνπ, ε εμνπζία ηνπ δηαηηεηηθνύ 

δηθαζηεξίνπ παξακέλεη, αθόκε θαη 

αλ έρεη εθδνζεί ε νξηζηηθή απόθαζε. 

4. Όηαλ ε δηόξζσζε ή εξκελεία γίλεηαη 

κε αίηεζε ελόο κέξνπο, θαιείηαη θαη 

ην άιιν κέξνο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηππώζεη ηηο απόςεηο ηνπ επί ηεο 
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αηηεζείζαο δηόξζσζεο ή εξκελείαο. 

Άρθρο 27 [πκβηβαζκόο] 

Δθόζνλ ηα κέξε θαηέιεμαλ ζε 

ζπκβηβαζκό πξηλ από ηελ έθδνζε 

απνθάζεσο, ην δηαηηεηηθό δηθαζηήξην 

θαηόπηλ αηηήκαηόο ηνπο, εθδίδεη 

απόθαζε κε πεξηερόκελν ηνλ κεηαμύ ησλ 

κεξώλ ζπκθσλεζέληα ζπκβηβαζκό. Οη 

δηαηηεηέο δηθαηνύληαη ακνηβήο αλαιόγνπ 

κε ηηο ήδε παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο 

ηνπο. 

Άρθρο 28 [Καηάζεζε απνθάζεσλ] 

Με ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 34 παξ.2 

ησλ Καλόλσλ, ην δηαηηεηηθό δηθαζηήξην, 

πιελ αληηζέηνπ ζπκθσλίαο ησλ κεξώλ, 

είλαη ππνρξεσκέλν λα θαηαζέζεη έλα 

πξσηόηππν ηεο απνθάζεσο ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Μνλνκεινύο 

Πξσηνδηθείνπ, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ 

νπνίνπ βξίζθεηαη ν ηόπνο δηαηηεζίαο, 

κόλνλ εθόζνλ ηνπ δεηεζεί από θάπνην 

κέξνο πξηλ από ηελ έθδνζε ηεο 

απνθάζεσο. 

Άρθρο 29 [Γεκνζίεπζε απνθάζεσλ] 

1. Όιεο νη εθδηδόκελεο απνθάζεηο είλαη 

εκπηζηεπηηθέο θαη δελ κπνξνύλ λα 

δεκνζηεπηνύλ ζε επηζεσξήζεηο 

λνκνινγίαο, λνκηθά πεξηνδηθά ή 

κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο άιιεο 

κνξθήο, ζπκβαηηθήο ή 

ειεθηξνληθήο. 

2. Δθόζνλ ην δηαηηεηηθό δηθαζηήξην 

θξίλεη όηη κηα απόθαζε ρξήδεη 

δεκνζηεύζεσο θαηά ηελ 

πξνεγνύκελε παξάγξαθν ιόγσ 

ηδηαίηεξεο ζπνπδαηόηεηαο, απηή 

κπνξεί λα δεκνζηεπηεί θαηόπηλ 

ζρεηηθήο ζπκθσλίαο ησλ κεξώλ θαη 

δηαθύιαμεο ηεο αλσλπκίαο ησλ 

κεξώλ, ησλ δηθεγόξσλ ηνπο θαη ησλ 

δηαηηεηώλ. 

V. ΓΑΠΑΝΔ ΓΗΑΗΣΖΗΑ ΚΑΗ 

ΑΜΟΗΒΔ ΓΗΑΗΣΖΣ.Ν 

Άρθρο 30 [Ακνηβέο δηαηηεζίαο θαη 

δηαηηεηώλ] 

1. Σν κέξνο πνπ πξνζθεύγεη ζηε 

δηαηηεζία θαηαβάιιεη ζηελ Έλσζε 

εθ’ άπαμ ακνηβή γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

θόζηνπο δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο ηεο 

δηαηηεζίαο, ε νπνία νξίδεηαη θαη 

αλαπξνζαξκόδεηαη πεξηνδηθά από 

ηελ Έλσζε. Ζ ακνηβή θαηαβάιιεηαη 

εληόο ηεο πξνζεζκίαο ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5 ησλ 

Καλόλσλ. Ζ ίδηα ππνρξέσζε 

βαξύλεη θαη ην κέξνο πνπ ππνβάιιεη 

αληαγσγηθό αίηεκα, ε δε ακνηβή 

θαηαβάιιεηαη κε ηελ ππνβνιή ηνπ 

αληαγσγηθνύ αηηήκαηνο. Ζ αλσηέξσ 

ακνηβή γηα ηελ αγσγή ή ηελ 

αληαγσγή δελ επηζηξέθεηαη ζε θακία 

πεξίπησζε, ελώ ε κε θαηαβνιή ηεο 

έρεη σο ζπλέπεηα ηε κε εμέηαζε ηνπ 

αγσγηθνύ ή ηνπ αληαγσγηθνύ 

αηηήκαηνο ηνπ ππνρξένπ. 

2. Κάζε δηαηηεηήο δηθαηνύηαη ακνηβήο, 

ε νπνία ππνινγίδεηαη θιηκαθσηά θαη 

πνζνζηηαία επί ηεο αμίαο ηνπ 

επηδίθνπ αληηθεηκέλνπ, βάζεη εηδηθνύ 

Πίλαθα Ακνηβώλ πνπ νξίδεη θαη 

αλαπξνζαξκόδεη πεξηνδηθά ε 

Έλσζε. Ζ θάζε θιίκαθα έρεη 

αλώηαηα θαη θαηώηαηα όξηα, εληόο 

ησλ νπνίσλ θπκαίλεηαη ε ακνηβή 

θάζε δηαηηεηή, αθνύ ζπλεθηηκεζνύλ 

ηδίσο ν ρξόλνο απαζρόιεζεο ηνπ 

δηαηηεηή, ε ηαρύηεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη ε πνιππινθόηεηα 
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ηεο δηαθνξάο. 

3. Οη ακνηβέο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 

ηνπ παξόληνο άξζξνπ ππνινγίδνληαη 

κε βάζε ηνλ ηζρύνληα θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο δηαηηεζίαο εηδηθό Πίλαθα 

Ακνηβώλ (σο Παξάξηεκα ζηνπο 

Καλόλεο), ν νπνίνο είλαη 

θαηαηεζεηκέλνο ζηα γξαθεία ηεο 

Έλσζεο θαη πξνζβάζηκνο ζηνλ 

δηθηπαθό ηεο ηόπν. 

4. Ο ππνινγηζκόο ησλ ακνηβώλ ηεο 

δηαηηεζίαο γίλεηαη από ηελ Έλσζε 

θαη πεξηέρεηαη ζηελ νξηζηηθή 

δηαηηεηηθή απόθαζε, ρσξίο λα 

πεξηιακβάλεη ΦΠΑ, ηνλ νπνίν, εάλ 

θαη όπνπ ηπρόλ πξνβιέπεηαη, 

επηβαξύλνληαη ηα κέξε. 

5. Οη ακνηβέο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 

ηνπ παξόληνο άξζξνπ 

θαηαβάιινληαη όπνπ νξίδεη ε 

Έλσζε. 

Άρθρο 31 [Γαπάλεο] 

Σα κέξε βαξύλνληαη κε όιεο ηηο 

ζρεηηδόκελεο κε ηε δηελέξγεηα ηεο 

δηαηηεζίαο δαπάλεο, όπσο ηδίσο 

νδνηπνξηθά δηαηηεηώλ, νδνηπνξηθά θαη 

απνδεκηώζεηο καξηύξσλ πνπ θαινύληαη 

από ην δηαηηεηηθό δηθαζηήξην, 

νδνηπνξηθά θαη ακνηβέο 

πξαγκαηνγλσκόλσλ πνπ νξίδνληαη από 

ην δηαηηεηηθό δηθαζηήξην, νδνηπνξηθά θαη 

ακνηβέο γξακκαηέσλ, δηεξκελέσλ, 

ζηελνγξάθσλ, ηερληθώλ ήρνπ θαη 

εηθόλαο, δαπάλεο ηειεπηθνηλσλίαο θαη 

δηακνλήο ησλ αλσηέξσ, δαπάλε ρώξνπ 

δηαηηεζίαο θαη κεηάθξαζεο εγγξάθσλ, νη 

νπνίεο θαη πξνθαηαβάιινληαη από απηά 

επί πνηλή αλαζηνιήο ηεο δηαηηεηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Αλ έλα κέξνο δελ 

πξνθαηαβάιιεη ηηο αλαινγνύζεο ζε απηό 

δαπάλεο, κπνξεί λα ηηο πξνθαηαβάιεη ην 

επηκειέζηεξν κέξνο, εθαξκνδνκέλεο 

αλαιόγσο ηεο παξαγξάθνπ 3 εδ. β΄ ηνπ 

άξζξνπ 33 ησλ Καλόλσλ. Γηα ηελ 

θαηαβνιή ησλ δαπαλώλ εθαξκόδεηαη 

αλαιόγσο ε παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 

30 ησλ Καλόλσλ. 

Άρθρο 32 [Δπηκεξηζκόο ακνηβώλ θαη 

δαπαλώλ] 

1. Με ηελ επηθύιαμε αληίζεηεο 

απόθαζεο σο πξνο ηνλ επηκεξηζκό 

κεηαμύ ησλ κεξώλ ησλ ακνηβώλ θαη 

δαπαλώλ, ε νπνία ιακβάλεηαη 

ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

παξόληνο άξζξνπ, θάζε κέξνο 

βαξύλεηαη κε ηηο ακνηβέο θαη 

δαπάλεο ηνπ νξηζκέλνπ από απηό 

δηαηηεηή θαη κε ηηο δαπάλεο θαη 

απνδεκηώζεηο ή ακνηβέο ησλ 

πξνηαζέλησλ από απηό καξηύξσλ 

θαη ησλ νξηζζέλησλ από απηό 

πξαγκαηνγλσκόλσλ, δηθεγόξσλ θαη 

ινηπώλ ζπκβνύισλ, ελώ νη ακνηβέο 

θαη δαπάλεο ηνπ κνλαδηθνύ δηαηηεηή 

ή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ δηαηηεηηθνύ 

δηθαζηεξίνπ, όπσο θαη νη ινηπέο 

ακνηβέο θαη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε δηαηηεζία, βαξύλνπλ εμ 

εκηζείαο ηα κέξε. 

2. Ο επηκεξηζκόο ησλ ακνηβώλ θαη 

δαπαλώλ γίλεηαη από ην δηαηηεηηθό 

δηθαζηήξην βάζεη πίλαθα πνπ 

ππνβάιεη θάζε κέξνο ην αξγόηεξν κε 

ην ηειεπηαίν δηαδηθαζηηθό έγγξαθν 

πνπ θαηαζέηεη ζην δηαηηεηηθό 

δηθαζηήξην θαη κεηά από 

ζπλεθηίκεζε όισλ ησλ δεδνκέλσλ 

ηεο δίθεο θαη ηδίσο ηελ έθηαζε ηεο 
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λίθεο θαη ηεο ήηηαο ηνπ θάζε κέξνπο, 

ηζρύεη δε αλαγσγηθώο κεηαμύ ησλ 

κεξώλ. Πξνο ην ζθνπό απηόλ θαη 

εηδηθώο όζνλ αθνξά ηνπο νξηζζέληεο 

από ηα κέξε πξαγκαηνγλώκνλεο, 

δηθεγόξνπο θαη ινηπνύο 

ζπκβνύινπο, ιακβάλνληαη ππόςε 

κόλνλ νη εύινγεο ακνηβέο θαη 

δαπάλεο απηώλ. Καλέλα κέξνο δελ 

κπνξεί λα επηβαξπλζεί κε ακνηβέο 

θαη δαπάλεο ηνπ πξνεγνπκέλνπ 

εδαθίνπ πνπ πξαγκαηνπνίεζε άιιν 

κέξνο, πέξαλ ελόο πνζνζηνύ 20% 

επί ηνπ επηδηθαζζέληνο πνζνύ ή, αλ 

δελ επηδηθάζζεθε θαλέλα πνζόλ, επί 

ηνπ αηηνπκέλνπ θεθαιαίνπ. 

3. Έλαληη θάζε κέινπο ηνπ δηαηηεηηθνύ 

δηθαζηεξίνπ, ηα κέξε ελέρνληαη 

αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξνλ γηα 

ηηο νθεηιόκελεο ζε απηό ακνηβέο θαη 

ηηο γελόκελεο από απηό δαπάλεο, ελώ 

γηα θάζε ζρεηηθή δηαθνξά 

απνθιεηζηηθά αξκόδηα θαζίζηαληαη 

ηα δηθαζηήξηα ηνπ Πεηξαηά. 

Άρθρο 33 [Πξνθαηαβνιή ακνηβώλ θαη 

δαπαλώλ] 

1. Σν δηαηηεηηθό δηθαζηήξην δηθαηνύηαη 

λα δεηήζεη πξνθαηαβνιή θαη 

ζπκπιεξσκαηηθέο πξνθαηαβνιέο 

από ηα κέξε έλαληη ηεο εθηηκώκελεο 

ζπλνιηθήο ακνηβήο θαη δαπαλώλ ηεο 

δηαηηεζίαο, ηάζζνληαο ζρεηηθή 

πξνζεζκία θαηαβνιήο θαη 

παξέρνληαο ηαπηόρξνλα πίλαθα κε 

ηνλ εθηηκώκελν ππνινγηζκό ηνπο. Ο 

πξνζδηνξηζκόο ηνπ ύςνπο ηεο 

πξνθαηαβνιήο θαη ησλ ηπρόλ 

ζπκπιεξσκαηηθώλ πξνθαηαβνιώλ 

θαη ε θαηαβνιή ηνπο γίλνληαη θαη’ 

αλάινγε εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 

2 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 30 ησλ 

Καλόλσλ. 

2. Σν δηαηηεηηθό δηθαζηήξην κπνξεί λα 

κελ αξρίζεη ή λα δηαθόςεη ηε 

δηαηηεηηθή δηαδηθαζία κέρξη 

πιεξσκήο ηεο πξνθαηαβνιήο. 

3. Αλ έλα κέξνο δελ θαηαβάιεη ηελ 

αλαινγνύζα ζε απηό πξνθαηαβνιή, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ε 

δηαηηεηηθή δηαδηθαζία δύλαηαη λα ην 

πξάμεη ην άιιν κέξνο. Ζ 

πξνθαηαβνιή ιακβάλεηαη ππόςε 

θαηά ηνλ επηκεξηζκό ησλ ακνηβώλ 

θαη δαπαλώλ από ην δηαηηεηηθό 

δηθαζηήξην. 

4. Οη ξπζκίζεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ 

εθαξκόδνληαη θαη επί αληαγσγήο. 

Άρθρο 34 [Καηαινγηζκόο ακνηβώλ θαη 

δαπαλώλ] 

1. Μόιηο εθδνζεί ε νξηζηηθή δηαηηεηηθή 

απόθαζε, ην δηαηηεηηθό δηθαζηήξην 

ή ε Έλσζε ελεκεξώλεη ζρεηηθά ηα 

κέξε, απνζηέιινληαο ηαπηόρξνλα 

θαη αλάιπζε κε ηηο νθεηιόκελεο 

ακνηβέο θαη δαπάλεο θάζε δηαηηεηή 

θαη ηεο δηαηηεζίαο. 

2. Σν δηαηηεηηθό δηθαζηήξην έρεη 

δηθαίσκα κε αλαθνηλώζεσο ηεο 

απνθάζεσο θαη επηζρέζεσο απηήο 

θαη ησλ ινηπώλ ππνβιεζέλησλ 

εγγξάθσλ, κέρξη πιήξνπο 

εμνθιήζεσο από ηα κέξε ησλ 

ακνηβώλ θαη δαπαλώλ ησλ δηαηηεηώλ 

θαη ηεο δηαηηεζίαο. Γηα ηελ 

εμόθιεζε ησλ σο άλσ ακνηβώλ θαη 

δαπαλώλ, ην δηαηηεηηθό δηθαζηήξην 

δηθαηνύηαη λα πξνβαίλεη ζε είζπξαμε 

ηεο ηπρόλ θαηαηεζείζεο 
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πξνθαηαβνιήο ηνπ άξζξνπ 33 ησλ 

Καλόλσλ. Καζ' όιε ηε δηάξθεηα 

αζθήζεσο ηνπ δηθαηώκαηνο 

επηζρέζεσο, αλαζηέιιεηαη ε 

πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 36 ησλ 

Καλόλσλ. 

VI. ΣΔΛΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ 

Άρθρο 35 [Δπζύλε ζρεηηθά κε ηε 

δηαηηεζία] 

ε ζρέζε κε ηηο δηαηηεζίεο πνπ 

δηελεξγνύληαη ζύκθσλα κε ηνπο 

Καλόλεο, ε Έλσζε, ν Πξόεδξνο θαη ηα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

Έλσζεο, νη δηαηηεηέο θαη ν γξακκαηεύο 

ηνπ δηαηηεηηθνύ δηθαζηεξίνπ, θαηά ηελ 

εθπιήξσζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο 

επζύλνληαη κόλνλ γηα δόιν θαη βαεία 

ακέιεηα. 

Άρθρο 36 [Παξαιαβή ζρεηηθώλ] 

Σα κέξε νθείινπλ εληόο 3 κελώλ από 

ηελ θνηλνπνίεζε ζε όια ηα κέξε ηεο 

νξηζηηθήο δηαηηεηηθήο απνθάζεσο λα 

αλαιάβνπλ ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ 

ππνβάιιεη ζην δηαηηεηηθό δηθαζηήξην, 

άιισο απηά θαηαζηξέθνληαη. 

Άρθρο 37 [Lex arbitri θαη εξκελεία 

Καλόλσλ] 

1. Οη δηεμαγόκελεο ζύκθσλα κε ηνπο 

Καλόλεο δηαηηεζίεο δηέπνληαη σο πξνο 

ηε δηαδηθαζία από ηνλ λόκν 

2735/1999 (ΦΔΚ Α΄ 167) γηα ηε 

Γηεζλή Δκπνξηθή Γηαηηεζία, κε ηνλ 

νπνίν ε Διιάδα πηνζέηεζε ηνλ 

Πξόηππν Νόκν ηεο UNCITRAL γηα 

ηε Γηεζλή Δκπνξηθή Γηαηηεζία 

("Νόκνο Γηαηηεζίαο"). Ο Νόκνο 

Γηαηηεζίαο ξπζκίδεη θάζε δήηεκα πνπ 

δελ ξπζκίδεηαη εηδηθώο από ηνπο 

Καλόλεο. 

2. Ζ ζπκθσλία ησλ κεξώλ γηα εθαξκνγή 

ησλ Καλόλσλ έρεη ηελ έλλνηα ηεο 

ξεηήο ζπκθσλίαο ησλ κεξώλ όηη ην 

αληηθείκελν ηεο ζπκθσλίαο 

δηαηηεζίαο ζρεηίδεηαη κε πεξηζζόηεξεο 

ρώξεο. 

3. Δθόζνλ έλα δήηεκα δελ ξπζκίδεηαη 

νύηε από ηνπο Καλόλεο, νύηε από ηνλ 

Νόκν Γηαηηεζίαο, ην δηαηηεηηθό 

δηθαζηήξην ζα ελεξγεί κε βάζε ην 

πλεύκα ησλ Καλόλσλ, ηνπο νπνίνπο 

είλαη θαη ην απνθιεηζηηθά αξκόδην λα 

εξκελεύεη θαη λα ζπκπιεξώλεη θαηά 

ηελ απόιπηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα. 

- * * * - 
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Θ. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ ΔΝΩΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ  

ΠΔΗΡΑΗΑ 

 

 

Γηα ηηεηέο  2010  

Αλαζηαζόπνπινο Υξήζηνο Αληηεηζαγγειέαο Αξείνπ Πάγνπ ε.η.  

Αληάπαζεο Αληώληνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ  

Απνζηνιόπνπινο Θεόδωξνο Αληηπξφεδξνο Αξείνπ Πάγνπ  

Βαβπινπζάθεο Βαζίιεηνο Γηαρεηξηζηήο Κηλδύλωλ (Γξ), Μεζίηεο Αζθαιίζεωλ.  

Βαζηιαθάθεο Δπάγγεινο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο  

Γεωξγαθόπνπινο Υαξάιακπνο Αληηπξόεδξνο Αξείνπ Πάγνπ ε.η.  

Γηαλλάθε Μαξία Ναπινκεζίηξηα  

Θενινγίηεο Γεώξγηνο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο πνπδψλ ηνπ σκαηείνπ Μεζηηψλ Ναπηηιηαθψλ 

πκβάζεσλ  

Θενθαλίδεο-Νηθνδήκνπ Νηθόιανο Vice-Admiral, Hellenic Navy (ret)  

Καιακωηνπζάθεο Γεώξγηνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ  

Καπαϊηδήο Γεκήηξηνο Ναππεγόο – Μεραλνιόγνο Μεραληθόο  

Καξαγεώξγεο Αλαζηάζηνο Αληηπξφεδξνο Αξείνπ Πάγνπ ε.η  

Κνξξέο Αιθηβηάδεο-Ιωάλλεο Ναπηηιηαθφο Οηθνλνκνιφγνο - Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ  

Λεβέληεο Γεώξγηνο Γηεπζχλσλ χκβνπινο Ναπηηιηαθήο Δηαηξείαο  

Λπξηληδή Καιιηόπε BSc., MSc., Eur. Ing, C Eng., MRINA ΓΙΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΜΒΟΤΛΟ , 

K.C.LYRINTZIS Group of Companies  

Μειηγθώλεο Υξήζηνο Μέινο ηνπ σκαηείνπ Μεζηηψλ Ναπηηιηαθψλ πκβάζεσλ  

Παζζάο Δκκαλνπήι Ναπηηθφο – Μεραλνιφγνο Μεραληθφο  

Παρνύιεο Ιωάλλεο Πξφεδξνο ηνπ σκαηείνπ Μεζηηψλ Ναπηηιηαθψλ πκβάζεσλ  

Πελζεξνπδάθεο Νηθόιανο Δπίηηκνο Πξόεδξνο ηνπ ωκαηείνπ Μεζηηώλ Ναπηηιηαθώλ 

πκβάζεωλ  

Πνπιήο Γεκήηξηνο ύκβνπινο ηνπ Γ. . ηνπ ωκαηείνπ Μεζηηώλ Ναπηηιηαθώλ πκβάζεωλ  

Πνπξλάξα-Βαξδαβίιηα Σδέλε χκβνπινο Δπηρεηξήζεσλ-Γηακεζνιαβεηήο  

Ραθηληδήο Λέαλδξνο Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Αξενπαγίηεο ε.η.  

Ρόθαο Ιωάλλεο Καζεγεηήο Δκπνξηθνύ Γηθαίνπ, Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ  

αξεγηαλλίδεο Υξπζόζηνκνο Ναππεγόο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο – Πξόεδξνο & Γελ. 

Γηεπζπληήο – Υ.. & ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΔΠΔ  

εβαζηόπνπινο Νηθόιανο Ναπηηθόο Γηαηηεηήο  

Σζειέληεο Μηραήι(Tselentis Michael) Barrister (QC) and Arbitrator, member of 20 Essex 

Street Chambers  

Υόξλ Μπέληδακηλ(Horn Benjamin) BA (hons), LLM(Cantab), FCI.Arb. Solicitor and Chartered 

Arbitrator  

  

Πεγή : www.mararbpiraeus.eu  
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Η. ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ (ΒΑΗΛΗΚΟ) ΓΗΑΣΑΓΜΑ 447/1969 - ΓΗΑΗΣΖΗΑ 

ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ (Ν.Δ.Δ.)  

 

ΒΓ 447/1969: ύζηαζη μόνιμης διαιηηζίας επίλσζης ναση. διαθορών ζηο Ν.Δ.Δ. (74030) 

 

Αρθρο 0 

 

   ΒΑΙΛΙΚΟΝ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ππ`αξηζ. 447 ηεο 26 Ινπλ/10 Ινπι. 
   1969 (ΦΔΚ Α` 133). Πεξί ζπζηάζεσο παξά ησ Ναπηηθψ 
   Δπηκειεηεξίσ ηεο Διιάδνο (Ν.Δ.Δ) κνλίκνπ δηαηηεζίαο 
   πξνο επίιπζηλ λαπηηιηαθψλ δηαθνξψλ. 
 
      Δρνληεο ππ`φςηλ: 
      1.Σν άξζξ.963 ηνπ Α.Ν.44/1967"πεξί Κψδηθνο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο θαη 
    εηζαγσγηθνχ απηνχ Νφκνπ"(ΦΔΚ 106/Α/26.6.1967). 
      2.Σαο ππ`αξηζ.2098/19.8.1967,2631/29.10.1968,3040/24,12,1968 θαη 
    1067/28.4.1969 πξνηάζεηο ηνπ Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο. 
      3.Σελ ππ`αξηζ.399/28.5.1969 γλσκνδφηεζηλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο  
    Δπηθξαηείαο ,πξνηάζεη ησλ εκεηέξσλ επί ηεο Γηθαηνζχλεο θαη Δκπνξηθήο 
    Ναπηηιίαο Τπνπξγψλ,απεθαζίζακελ θαη δηαηάζζνκελ: 
 

 

Αρθρο 1 

 

      Αξζξ.1.-πληζηάηαη παξά ησ Ναπηηθψ Δπηκειεηεξίσ ηεο Διιάδνο (Ν.Δ.Δ.) 
    κφληκνο δηαηηεζίαλ πξνο επίιπζηλ λαπηηιηαθψλ δηαθνξψλ. 
 
 

 

Αρθρο 2 

 

      Αξζ.2.-Δηο ηελ,θαηά ην άξζξ.1 ελψπηνλ ηνπ Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ 
    ηεο Διιάδνο δηαηηεζίαλ,δχλαηαη λα ππνβιεζή πάζα ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
    λαπηηιηαθή δηαθνξά. 
       
 

 

Αρθρο 3 

 

      Αξζ.3.-Πξνο ελέξγεηαλ ησλ πεξί σλ ηα πξνεγνχκελα άξζξ. δηαηεζίσλ  
    ην Γηνηθεηηθφλ πκβνχιηνλ ηνπ Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο 
    ζπληάζζεη θαηά κήλα Γεθέκβξηνλ εθάζηνπ δεπηέξνπ έηνπο θαηάινγνλ 
    δηαηηεηψλ,φζηηο αλαξηάηαη ελ ησ Καηαζηήκαηη ηνπ Ν.Δ.Δ θαη θαηαρσ- 
    ξίδεηαη ελ ησ ππφ ηνπ Ν.Δ.Δ. εθδηδνκέλσ Γειηίσ.Δλ ησ θαηαιφγσ ησλ  
    δηαηηεηψλ πεξηιακβάλνληαη θαηά πξνηίκεζηλ πξφζσπα έρνληα εκπεηξίαλ 
    λαπηηιηαθψλ ππνζέζεσλ.Δθ ηνπ θαηαιφγνπ ηνπηνπ ιακβάλνληαη ππν- 
    ρξεσηηθψο νη ελ λαηηηιηαθή δηαηηεζία ππνδεηθλπφκελνη ή νξηδφκελνη 
    δηαηηεηαί θαη ν επηδηαηηεηήο.Ο θαηάινγνο  νχηνο ηζρχεη απφ ηεο πξψηεο  
    ηνπ ακέζσο επνκέλνπ έηνπο επί κίαλ πιήξε δηεηίαλ. 
 
 

 

Αρθρο 4 

 

      Αξζ.4.-Ο επηζπεχδσλ ηελ δηαηηεηηθήλ επίιπζηλ λαπηηιηαθήο δηαθνξάο 
    επηδίδεη πξνο ηνλ αληίδηθνλ απηνχ δήισζηλ πεξηέρνπζαλ ην αληηθείκελν  
    ηεο δηαθνξάο,ην αίηεκα ηνλ νξηζκφλ δηαηηεηνχ εθ ησλ ελ ησ θαηά  
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    ην άξζ.3 θαηαιφγσ πεξηιακβαλνκέλσλ πξνζψπσλ θαη δηνξηζκφλ αληηθιήηνπ 
    θαηνηθνχληνο ελ ηε έδξα ηνπ Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο. 
    Γηα ηεο απηήο σο άλσ δειψζεσο πξνζθαιείηαη ν πξνο νλ απηή απεπζχλεηαη 
    λα δηνξίζεη ηνλ δηαηηεηήλ θαη ηνπ αληίθιεηνπ απηνχ,εληφο πξνζζεκίαο 
    8 εκεξψλ δηα δειψζεσο θνηλνπνηνπκέλεο πξνο ηνλ Πξφεδξνλ ηνπ Γ.. ηνπ 
    Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ.Ο επηζπεχδσλ ηελ Γηαηηεζίαλ ππνβάιιεη ην  
    επηδνηήξηνλ ηεο πξνο ηνλ αληίδηθνλ ηνπ δειψζεσο εηο ηνλ Πξφεδξνλ ηνπ  
    Γ.. ηνπ Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ. 
    Οη δηάδηθνη δχλαληαη λα ππνβάιινπλ πξνο ηνλ Πξφεδξνλ ηνπ Ναπηηθνχ Δπη- 
    κειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο θνηλήλ δήισζηλ πεξηέρνπζαλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία. 
 
 

 

Αρθρο 5 

 

      Αξζ.5.-Δάλ δελ νξηζζή εκπξνζέζκσο ν δηαηηεηήο θαη δελ νξίδεηαη άιισο 
    ππφ ηεο ζπκθσλίαο πεξί δηαηηεζίαο,ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
    ηνπ Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο θαηφπηλ αηηήζεσο,νξίδεη  
    απηνχο εθαξκνδνκέλσλ ηεο Ναπηηθήο Γηθνλνκίαο. 
      2.Ο  Πξφεδξνο ηνπ Γ. ηνπ Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ,ζπγθξνηεί ηελ 
    Γηαηηεηηθήλ Δπηηξνπήλ,παξαπέκπεη ελψπηνλ απηήο ηελ δηαθνξάλ,θαζνξίδεη 
    εκέξαλ θαη ψξαλ ζπλεδξηάζεσο ηεο Γηαηηεηηθήο Δπηηξνπήο,ελ ησ 
    Καηαζηεκάηη ηνπ Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ πξνζθαιεί ηνπο δηαηηεηάο ηνλ 
    επηδηαηηεηήλ θαη ηνπο δηαδίθνπο λα εκθαληζζψζη θαηά ηελ νξηζζείζαλ 
    δηθάζηκνλ θαη νξίδεη έλα ησλ ππαιιήισλ ηνπ Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ 
    σο Γξακκαηέα ηεο Γηαηηεηηθήο Δπηηξνπήο. 
      3.Σν πεξί δηνξηζκνχ έγγξαθνλ επηδίδεηαη εηο ηνλ επηδηαηηεηήλ,ηνπο 
    δηαηηεηαο θαη ηνπο δηαδίθνπο. 
      4.Αη ελ άξζ.939.941 παξ.2 θαη 945 ηνπ Κψδηθνο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο 
    αξκνδηφηεηεο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ αζθνχληαη ππφ ηνπ Πξνέ- 
    δξνπ ηνπ Γ.. ηνπ Ναπηηθνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο. 
       
 
 

 

Αρθρο 6 

 

      Αξζξ.6.-Δάλ ν πξνο νλ ε πεξί δηαηηεζίαο δήισζηο δελ πξνβή εληφο ηεο 
    θαηά ην άξζ.4 ηνπ παξφληνο πξνζζεκίαο ησλ 8 εκεξψλ εηο νξηζκφλ ηνπ 
    δηαηηεηνχ ηνπ,ηνλ κε δηνξηζζέληα δηαηηεηήλ ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. 
    ηνπ Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ δη απνθάζεσο απηνχ αθνινπζνπκέλσλ ελ  
    ζπλερεία αλαιφγσο ησλ ελ άξζ.4 θαη5 ηνπ παξφληνο νξηδνκέλσλ. 
 
 

 

Αρθρο 7 

 

      Αξζ.7.Καηά ηελ δηαηηεηηθήλ δηαδηθαζίαλ ηα κέξε έρνπλ ηα απηά δηθαη- 
    σκαηα θαη ηαο απηάο ππνρξεψζεηο ηεξνπκέλεο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηνο 
    θαινχκελα δε θαηά ηα ελ άξζ.5 παξ. 2 ηνπ παξφληνο νξηδφκελα δηθαηνχ- 
    ληαη λα παξαζηνπλ δηα ή κε ηα δηθεγφξνπ,λα αλαπηχμνπλ θαηά ηελ  
    θξίζηλ ησλ δηαηηεηψλ πξνθνξηθψο ή εγγξάθσο ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ θαη 
    πξνζαγάγνπλ ηαο απνδείμεηο ησλ. 
      
 

 

Αρθρο 8 

 

      Αξζ.8.-Η Γηαηηεηηθή Δπηηξνπή εθαξκφδεη ηαο δηαηάμεηο ηνπ νπζηαζηηθνχ 
    Γηθαίνπ θαη ηελ δηεζλψο θξαηνχζαλ λαπηηιηαθήλ πξαθηηθήλ. 
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Αρθρο 9 

 

      Αξζ.9.-Η δηαηηεηηθή απφθαζηο ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη ζπκθψλσο  
    πξνο ηελ παξ.1 ηνπ άξζ.953 ηνπ Κ.Π.Γ. δένλ λα πεξηέρεη ηα ελ παξ.2 
    ηνπ απηνχ άξζ.ζηνηρεία,θαηαρσξηδφκελε δε ελ εηδηθψ βηβιίσ ηεξνπκέλσ 
    παξά ησ Ναπηηθψ Δπηκειεηεξίσ ηεο Διιάδνο,ιακβάλεη αξηζκφλ. 
 
 
           
 

 

Αρθρο 10 

 

      Αξζ.10.-Η ηζρχο ηνπ παξφληνο άξρεηαη απφ ηεο δεκνζηεχζεσο ηνπ εηο ηελ 
    Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 
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Κ. ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ Ν.Δ.Δ.  

 

Σο Νασηικό Δπιμεληηήριο 

  

 

  

  Ναυτική Γιαιτησία 

  

 

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ    

    
 ΑΒΡΑΜΔΑ ΠΑΤΛΟ ΓΗΚΖΓΟΡΟ    

    

 ΑΝΣΑΠΑΖ ΑΝΣΩΝΗΟ ΓΗΚΖΓΟΡΟ    

    

 ΑΝΣΩΝΗΟΤ ΑΝΣΩΝΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΔΜΠ ΝΑΤΠΖΓΗΚΖ    

    

 ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΗΚΖΓΟΡΟ    

    

 ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΤΠΟΝΑΤΑΡΥΟ Λ εα    

    

 ΑΡΒΑΝΗΣΖ ΜΑΡΗΑ ΓΗΚΖΓΟΡΟ    

    
 ΒΔΡΝΗΚΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΦΟΠΛΗΣΖ    

    

 ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΛΟΗΑΡΥΟ ΔΝ ΝΑΤΛΟΜΔΗΣΖ    

    

 ΓΚΑΡΔΣΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΝΔΠ ΠΔΗΡΑΗΑ    

    

 ΓΡΑΣΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ΝΑΤΠΖΓΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΔΦΟΠΛΗΣΖ    

    

 ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΦΗΛΟΛΑΟ ΓΗΚΖΓΟΡΟ    

    

 ΕΑΥΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΝΑΠΖΓΟ ΜΖΥΑΝΟΠΟΛΟ    

    

 ΕΖΗΜΑΣΟΤ ΓΟΞΤ ΓΗΚΖΓΟΡΟ    

    

 ΘΔΟΓΟΑΚΖ ΦΩΣΗΟ ΜΔΗΣΖ ΝΑΤΣ ΤΜΒΑΔΩΝ    

    

 ΚΑΒΟΤΑΝΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΠΛΟΗΑΡΥΟ ΔΝ    

    

 ΚΑΣΗΓΔΡΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΗΚΖΓΟΡΟ    

    

 ΚΑΣΟΤΡΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΓΗΚΖΓΟΡΟ    

    

 ΚΟΚΚΗΝΖ ΜΗΥΑΖΛ ΜΔΗΣΖ ΝΑΤΣ ΤΜΒΑΔΩΝ    

    

 ΚΟΛΣΗΓΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ΓΗΚΖΓΟΡΟ    

    

 ΚΟΜΝΖΝΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΔΦΟΠΛΗΣΖ    

    

 ΚΟΤΗΜΑΝΖ ΗΩΑΝΝΖ ΝΑΤΠΖΓΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ    

    

 ΚΟΤΣΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ    

    

 ΚΩΝΣΑΝΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ΔΦΟΠΛΗΣΖ    
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 ΛΑΝΑΡΑ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΦΟΠΛΗΣΖ    

    

 ΜΑΡΗΝΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΔΦΟΠΛΗΣΖ ΝΑΤΛΟΜΔΗΣΖ    

    

 ΜΑΡΗΝΑΚΖ ΠΤΡΗΓΩΝ ΠΛΟΗΑΡΥΟ ΔΝ    

    

 ΜΑΤΡΟΓΗΑΝΝΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΓΗΚΖΓΟΡΟ    

    

 ΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΝΑΤΠΖΓΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ 
   

    
 ΜΟΤΝΓΡΔΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ΔΦΟΠΛΗΣΖ    

    

 ΜΠΡΔΓΖΜΑ ΑΒΒΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΝΑ ΓΝΣΡΗΑ ΣΜ ΓΗΔΘ ΚΟΗΝΟΣ ΘΔΜ 

ΔΔΔ 
   

    

 ΝΗΚΖΣΑΚΟ ΝΗΚΖΣΑ ΑΝΑΠΛ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΝΔΠ ΑΗΓΑΗΟΤ    

    

 ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΠΔΣΡΟ ΓΗΚΖΓΟΡΟ    

    

 ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΛΟΗΑΡΥΟ ΔΝ    

    
 ΠΑΣΔΡΑ ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΛΟΗΟΚΣΖΣΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ    

    

 ΠΔΝΘΔΡΟΤΓΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΝΑΤΛΟΜΔΗΣΖ    

    

 ΑΡΑΝΣΗΣΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΓΗΚΖΓΟΡΟ    

    

 ΑΡΛΖ ΠΑΤΛΟ ΓΗΚΖΓΟΡΟ    

    

 ΖΜΑΝΣΖΡΑ ΗΩΑΝΝΖ ΝΑΤΠΖΓΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ    

    

 ΚΟΡΗΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΗΚΖΓΟΡΟ    

    

 ΟΤΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΔΦΟΠΛΗΣΖ    

    

 ΣΔΡΓΗΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΗΚΖΓΟΡΟ    

    

 ΩΣΖΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΓΗΚΖΓΟΡΟ    

    

 ΣΗΜΑΓΔΝΖ ΓΡΖΓΟΡΗΟ ΓΗΚΖΓΟΡΟ    

    

 ΣΑΒΛΗΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΔΦΟΠΛΗΣΖ    

    

 ΣΑΣΑ ΓΗΑΝΝΖ MARITIME ARBITRATOR AND CONSULTANT    

    

 ΣΔΝΔΜΠΖ ΗΩΑΝΝΖ ΠΛΟΗΑΡΥΟ ΔΝ    

    

 ΦΟΡΟ ΜΑΡΚΟ ΟΗΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ    

    

 ΦΩΚΑ ΠΤΡΟ DIRECTOR OF THETA MARITIME SA    

    

 ΥΑΡΑΚΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΓΗΚΖΓΟΡΟ    
 

 

 

Πεγή : http://egov.yen.gr  

 

http://egov.yen.gr/
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Λ. ΑΓΓΛΗΚΟ ΝΟΜΟ ΓΗΑΗΣΖΗΑ 1996 (ARBITRATION ACT 

1996) - ΑΠΟΠΑΜΑ   

 

12 Power of court to extend time for beginning arbitral proceedings, &c  

(1) Where an arbitration agreement to refer future disputes to arbitration provides that a 

claim shall be barred, or the claimant´s right extinguished, unless the claimant takes 

within a time fixed by the agreement some step–  

(a) to begin arbitral proceedings, or  

(b) to begin other dispute resolution procedures which must be exhausted before arbitral 

proceedings can be begun,  

the court may by order extend the time for taking that step. 

(2) Any party to the arbitration agreement may apply for such an order (upon notice to 

the other parties), but only after a claim has arisen and after exhausting any available 

arbitral process for obtaining an extension of time.  

(3) The court shall make an order only if satisfied–  

(a) that the circumstances are such as were outside the reasonable contemplation of the 

parties when they agreed the provision in question, and that it would be just to extend 

the time, or  

(b) that the conduct of one party makes it unjust to hold the other party to the strict 

terms of the provision in question.  

(4) The court may extend the time for such period and on such terms as it thinks fit, and 

may do so whether or not the time previously fixed (by agreement or by a previous 

order) has expired.  

(5) An order under this section does not affect the operation of the Limitation Acts (see 

section 13).  

(6) The leave of the court is required for any appeal from a decision of the court under 

this section.  

14 Commencement of arbitral proceedings  

(1) The parties are free to agree when arbitral proceedings are to be regarded as 

commenced for the purposes of this Part and for the purposes of the Limitation Acts.  

(2) If there is no such agreement the following provisions apply.  
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(3) Where the arbitrator is named or designated in the arbitration agreement, arbitral 

proceedings are commenced in respect of a matter when one party serves on the other 

party or parties a notice in writing requiring him or them to submit that matter to the 

person so named or designated.  

(4) Where the arbitrator or arbitrators are to be appointed by the parties, arbitral 

proceedings are commenced in respect of a matter when one party serves on the other 

party or parties notice in writing requiring him or them to appoint an arbitrator or to 

agree to the appointment of an arbitrator in respect of that matter.  

(5) Where the arbitrator or arbitrators are to be appointed by a person other than a party 

to the proceedings, arbitral proceedings are commenced in respect of a matter when one 

party gives notice in writing to that person requesting him to make the appointment in 

respect of that matter. 

15 The arbitral tribunal  

(1) The parties are free to agree on the number of arbitrators to form the tribunal and 

whether there is to be a chairman or umpire.  

(2) Unless otherwise agreed by the parties, an agreement that the number of arbitrators 

shall be two or any other even number shall be understood as requiring the appointment 

of an additional arbitrator as chairman of the tribunal.  

(3) If there is no agreement as to the number of arbitrators, the tribunal shall consist of a 

sole arbitrator.  

18 Failure of appointment procedure  

(1) The parties are free to agree what is to happen in the event of a failure of the 

procedure for the appointment of the arbitral tribunal.  

There is no failure if an appointment is duly made under section 17 (power in case of 

default to appoint sole arbitrator), unless that appointment is set aside. 

(2) If or to the extent that there is no such agreement any party to the arbitration 

agreement may (upon notice to the other parties) apply to the court to exercise its 

powers under this section.  

(3) Those powers are–  

(a) to give directions as to the making of any necessary appointments;  

(b) to direct that the tribunal shall be constituted by such appointments (or any one or 

more of them) as have been made;  

(c) to revoke any appointments already made;  
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(d) to make any necessary appointments itself.  

(4) An appointment made by the court under this section has effect as if made with the 

agreement of the parties.  

(5) The leave of the court is required for any appeal from a decision of the court under 

this section.  

20 Chairman  

(1) Where the parties have agreed that there is to be a chairman, they are free to agree 

what the functions of the chairman are to be in relation to the making of decisions, 

orders and awards.  

(2) If or to the extent that there is no such agreement, the following provisions apply.  

(3) Decisions, orders and awards shall be made by all or a majority of the arbitrators 

(including the chairman).  

(4) The view of the chairman shall prevail in relation to a decision, order or award in 

respect of which there is neither unanimity nor a majority under subsection (3).  

21 Umpire  

(1) Where the parties have agreed that there is to be an umpire, they are free to agree 

what the functions of the umpire are to be, and in particular–  

(a) whether he is to attend the proceedings, and  

(b) when he is to replace the other arbitrators as the tribunal with power to make 

decisions, orders and awards.  

(2) If or to the extent that there is no such agreement, the following provisions apply.  

(3) The umpire shall attend the proceedings and be supplied with the same documents 

and other materials as are supplied to the other arbitrators.  

(4) Decisions, orders and awards shall be made by the other arbitrators unless and until 

they cannot agree on a matter relating to the arbitration.  

In that event they shall forthwith give notice in writing to the parties and the umpire, 

whereupon the umpire shall replace them as the tribunal with power to make decisions, 

orders and awards as if he were sole arbitrator. 

(5) If the arbitrators cannot agree but fail to give notice of that fact, or if any of them 

fails to join in the giving of notice, any party to the arbitral proceedings may (upon 

notice to the other parties and to the tribunal) apply to the court which may order that 
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the umpire shall replace the other arbitrators as the tribunal with power to make 

decisions, orders and awards as if he were sole arbitrator.  

(6) The leave of the court is required for any appeal from a decision of the court under 

this section.  

23 Revocation of arbitrator´s authority  

(1) The parties are free to agree in what circumstances the authority of an arbitrator may 

be revoked.  

(2) If or to the extent that there is no such agreement the following provisions apply.  

(3) The authority of an arbitrator may not be revoked except–  

(a) by the parties acting jointly, or  

(b) by an arbitral or other institution or person vested by the parties with powers in that 

regard.  

(4) Revocation of the authority of an arbitrator by the parties acting jointly must be 

agreed in writing unless the parties also agree (whether or not in writing) to terminate 

the arbitration agreement.  

(5) Nothing in this section affects the power of the court–  

(a) to revoke an appointment under section 18 (powers exercisable in case of failure of 

appointment procedure), or  

(b) to remove an arbitrator on the grounds specified in section 24.  

24 Power of court to remove arbitrator  

(1) A party to arbitral proceedings may (upon notice to the other parties, to the arbitrator 

concerned and to any other arbitrator) apply to the court to remove an arbitrator on any 

of the following grounds–  

(a) that circumstances exist that give rise to justifiable doubts as to his impartiality;  

(b) that he does not possess the qualifications required by the arbitration agreement;  

(c) that he is physically or mentally incapable of conducting the proceedings or there are 

justifiable doubts as to his capacity to do so;  

(d) that he has refused or failed–  

(i) properly to conduct the proceedings, or  
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(ii) to use all reasonable despatch in conducting the proceedings or making an award,  

and that substantial injustice has been or will be caused to the applicant. 

(2) If there is an arbitral or other institution or person vested by the parties with power 

to remove an arbitrator, the court shall not exercise its power of removal unless satisfied 

that the applicant has first exhausted any available recourse to that institution or person.  

(3) The arbitral tribunal may continue the arbitral proceedings and make an award while 

an application to the court under this section is pending.  

(4) Where the court removes an arbitrator, it may make such order as it thinks fit with 

respect to his entitlement (if any) to fees or expenses, or the repayment of any fees or 

expenses already paid.  

(5) The arbitrator concerned is entitled to appear and be heard by the court before it 

makes any order under this section.  

(6) The leave of the court is required for any appeal from a decision of the court under 

this section.  

61 Award of costs  

(1) The tribunal may make an award allocating the costs of the arbitration as between 

the parties, subject to any agreement of the parties.  

(2) Unless the parties otherwise agree, the tribunal shall award costs on the general 

principle that costs should follow the event except where it appears to the tribunal that 

in the circumstances this is not appropriate in relation to the whole or part of the costs.  

67 Challenging the award: substantive jurisdiction  

(1) A party to arbitral proceedings may (upon notice to the other parties and to the 

tribunal) apply to the court–  

(a) challenging any award of the arbitral tribunal as to its substantive jurisdiction; or  

(b) for an order declaring an award made by the tribunal on the merits to be of no effect, 

in whole or in part, because the tribunal did not have substantive jurisdiction.  

A party may lose the right to object (see section 73) and the right to apply is subject to 

the restrictions in section 70(2) and (3). 

(2) The arbitral tribunal may continue the arbitral proceedings and make a further award 

while an application to the court under this section is pending in relation to an award as 

to jurisdiction.  
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(3) On an application under this section challenging an award of the arbitral tribunal as 

to its substantive jurisdiction, the court may by order–  

(a) confirm the award,  

(b) vary the award, or  

(c) set aside the award in whole or in part.  

(4) The leave of the court is required for any appeal from a decision of the court under 

this section.  

68 Challenging the award: serious irregularity  

(1) A party to arbitral proceedings may (upon notice to the other parties and to the 

tribunal) apply to the court challenging an award in the proceedings on the ground of 

serious irregularity affecting the tribunal, the proceedings or the award.  

A party may lose the right to object (see section 73) and the right to apply is subject to 

the restrictions in section 70(2) and (3). 

(2) Serious irregularity means an irregularity of one or more of the following kinds 

which the court considers has caused or will cause substantial injustice to the applicant–  

(a) failure by the tribunal to comply with section 33 (general duty of tribunal);  

(b) the tribunal exceeding its powers (otherwise than by exceeding its substantive 

jurisdiction: see section 67);  

(c) failure by the tribunal to conduct the proceedings in accordance with the procedure 

agreed by the parties;  

(d) failure by the tribunal to deal with all the issues that were put to it;  

(e) any arbitral or other institution or person vested by the parties with powers in 

relation to the proceedings or the award exceeding its powers;  

(f) uncertainty or ambiguity as to the effect of the award;  

(g) the award being obtained by fraud or the award or the way in which it was procured 

being contrary to public policy;  

(h) failure to comply with the requirements as to the form of the award; or  

(i) any irregularity in the conduct of the proceedings or in the award which is admitted 

by the tribunal or by any arbitral or other institution or person vested by the parties with 

powers in relation to the proceedings or the award.  
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(3) If there is shown to be serious irregularity affecting the tribunal, the proceedings or 

the award, the court may–  

(a) remit the award to the tribunal, in whole or in part, for reconsideration,  

(b) set the award aside in whole or in part, or  

(c) declare the award to be of no effect, in whole or in part.  

The court shall not exercise its power to set aside or to declare an award to be of no 

effect, in whole or in part, unless it is satisfied that it would be inappropriate to remit the 

matters in question to the tribunal for reconsideration. 

(4) The leave of the court is required for any appeal from a decision of the court under 

this section.  

69 Appeal on point of law  

(1) Unless otherwise agreed by the parties, a party to arbitral proceedings may (upon 

notice to the other parties and to the tribunal) appeal to the court on a question of law 

arising out of an award made in the proceedings.  

An agreement to dispense with reasons for the tribunal´s award shall be considered an 

agreement to exclude the court´s jurisdiction under this section. 

(2) An appeal shall not be brought under this section except–  

(a) with the agreement of all the other parties to the proceedings, or  

(b) with the leave of the court.  

The right to appeal is also subject to the restrictions in section 70(2) and (3). 

(3) Leave to appeal shall be given only if the court is satisfied–  

(a) that the determination of the question will substantially affect the rights of one or 

more of the parties,  

(b) that the question is one which the tribunal was asked to determine,  

(c) that, on the basis of the findings of fact in the award–  

(i) the decision of the tribunal on the question is obviously wrong, or  

(ii) the question is one of general public importance and the decision of the tribunal is at 

least open to serious doubt, and  
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(d) that, despite the agreement of the parties to resolve the matter by arbitration, it is just 

and proper in all the circumstances for the court to determine the question.  

(4) An application for leave to appeal under this section shall identify the question of 

law to be determined and state the grounds on which it is alleged that leave to appeal 

should be granted.  

(5) The court shall determine an application for leave to appeal under this section 

without a hearing unless it appears to the court that a hearing is required.  

(6) The leave of the court is required for any appeal from a decision of the court under 

this section to grant or refuse leave to appeal.  

(7) On an appeal under this section the court may by order–  

(a) confirm the award,  

(b) vary the award,  

(c) remit the award to the tribunal, in whole or in part, for reconsideration in the light of 

the court´s determination, or  

(d) set aside the award in whole or in part.  

The court shall not exercise its power to set aside an award, in whole or in part, unless it 

is satisfied that it would be inappropriate to remit the matters in question to the tribunal 

for reconsideration. 

(8) The decision of the court on an appeal under this section shall be treated as a 

judgment of the court for the purposes of a further appeal.  

But no such appeal lies without the leave of the court which shall not be given unless 

the court considers that the question is one of general importance or is one which for 

some other special reason should be considered by the Court of Appeal. 

70 Challenge or appeal: supplementary provisions  

(1) The following provisions apply to an application or appeal under section 67, 68 or 

69.  

(2) An application or appeal may not be brought if the applicant or appellant has not 

first exhausted–  

(a) any available arbitral process of appeal or review, and  

(b) any available recourse under section 57 (correction of award or additional award).  
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(3) Any application or appeal must be brought within 28 days of the date of the award 

or, if there has been any arbitral process of appeal or review, of the date when the 

applicant or appellant was notified of the result of that process.  

(4) If on an application or appeal it appears to the court that the award–  

(a) does not contain the tribunal´s reasons, or  

(b) does not set out the tribunal´s reasons in sufficient detail to enable the court properly 

to consider the application or appeal,  

the court may order the tribunal to state the reasons for its award in sufficient detail for 

that purpose. 

(5) Where the court makes an order under subsection (4), it may make such further 

order as it thinks fit with respect to any additional costs of the arbitration resulting from 

its order.  

(6) The court may order the applicant or appellant to provide security for the costs of the 

application or appeal, and may direct that the application or appeal be dismissed if the 

order is not complied with.  

The power to order security for costs shall not be exercised on the ground that the 

applicant or appellant is– 

(a) an individual ordinarily resident outside the United Kingdom, or  

(b) a corporation or association incorporated or formed under the law of a country 

outside the United Kingdom, or whose central management and control is exercised 

outside the United Kingdom.  

(7) The court may order that any money payable under the award shall be brought into 

court or otherwise secured pending the determination of the application or appeal, and 

may direct that the application or appeal be dismissed if the order is not complied with.  

(8) The court may grant leave to appeal subject to conditions to the same or similar 

effect as an order under subsection (6) or (7).  

This does not affect the general discretion of the court to grant leave subject to 

conditions. 

71 Challenge or appeal: effect of order of court  

(1) The following provisions have effect where the court makes an order under section 

67, 68 or 69 with respect to an award.  

(2) Where the award is varied, the variation has effect as part of the tribunal´s award.  
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(3) Where the award is remitted to the tribunal, in whole or in part, for reconsideration, 

the tribunal shall make a fresh award in respect of the matters remitted within three 

months of the date of the order for remission or such longer or shorter period as the 

court may direct.  

(4) Where the award is set aside or declared to be of no effect, in whole or in part, the 

court may also order that any provision that an award is a condition precedent to the 

bringing of legal proceedings in respect of a matter to which the arbitration agreement 

applies, is of no effect as regards the subject matter of the award or, as the case may be, 

the relevant part of the award.  

 

 

Πεγή : www.opsi.gov.uk  

 

 

 

 

http://www.opsi.gov.uk/
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Μ. ΓΔΝΗΚΖ ΡΖΣΡΑ «PARAMOUNT» - BIMCO   

 

Paramount Clause General 

The International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of 

Lading signed at Brussels on 25 August 1924 ("the Hague Rules") as amended by the Protocol 

signed at Brussels on 23 February 1968 ("the Hague-Visby Rules") and as enacted in the 

country of shipment shall apply to this Contract. When the Hague-Visby Rules are not enacted 

in the country of shipment, the corresponding legislation of the country of destination shall 

apply, irrespective of whether such legislation may only regulate outbound shipments.  

When there is no enactment of the Hague-Visby Rules in either the country of shipment or in 

the country of destination, the Hague-Visby Rules shall apply to this Contract save where the 

Hague Rules as enacted in the country of shipment or if no such enactment is in place, the 

Hague Rules as enacted in the country of destination apply compulsorily to this Contract.  

The Protocol signed at Brussels on 21 December 1979 ("the SDR Protocol 1979") shall apply 

where the Hague-Visby Rules apply, whether mandatorily or by this Contract.  

The Carrier shall in no case be responsible for loss of or damage to cargo arising prior to 

loading, after discharging, or while the cargo is in the charge of another carrier, or with respect 

to deck cargo and live animals." 

  

 

Πεγή : www.bimco.org  

 

 

 

http://www.bimco.org/
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Ν. ΝΟΜΟ 2107/1992 : ΚΑΝΟΝΔ ΥΑΓΖ - ΒΗΜΠΤ (ΓΗΔΘΝΖ 

ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΦΟΡΣΩΣΗΚΔ - ΑΠΟΠΑΜΑ) 

 

Αξζξν :ΠΡΩΣΟ 

                                  Αξζξν 3 

      2. Ο κεηαθνξέαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4, ζα 

    πξνβεί κε ηνλ ηξφπν πνπ αξκφδεη θαη κε επηκέιεηα ζηε θφξησζε, 

    κεηαρείξηζε, ζηνηβαζία, κεηαθνξά, θχιαμε θαη εθθφξησζε ησλ πξαγκάησλ 

    πνπ κεηαθέξνληαη. 

 

                                    `Αξζξν 4 

 

      1. Οχηε ν κεηαθνξέαο νχηε ην πινίν επζχλνληαη γηα απψιεηεο ή δεκηεο 

    πνπ πξνέξρνληαη ή είλαη απνηέιεζκα αλαμηνπινίαο, εθηφο αλ απηή 

    πξνέξρεηαη απφ έιιεηςε ηεο δένπζαο επηκέιεηαο εθ κέξνπο ηνπ κεηαθνξέα 

    λα δηαηεξεη ην πινην ζε θαηάζηαζε αμηνπινίαο, ή λα εμαζθαιίδεη ζην 

    πινην ην θαηάιιειν πιήξσκα, εμαξηηζκφ θαη εθνδηαζκφ θαη λα δηαηεξεί ζε 

    θαιή θαη αζθαιή θαηάζηαζε ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, ηνπο ζαιάκνπο 

    πηηειήο θαη ρακειήο ςχμεο θαη θάζε άιιν ρψξν ηνπ πινηνπ νπνπ 

    θνξηψλνληαη εκπνξεχκαηα, ψζηε λα εηλαη θαηάιιεια γηα ηελ παξαιαβή, 

    κεηαθνξά θαη ζπληήξεζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 3 παξάγξ. 

    1. 

    Οπνηεδήπνηε πξνθχςεη απψιεηα ή δεκία ζαλ απνηέιεζκα αλαμηνπινίαο, ην 

    βάξνο ηεο απφδεημεο εάλ επηδείρζεθε ε δένπζα επηκέιεηα ην θέξεη ν 

    κεηαθνξέαο ή νπνηνζδήπνηε ηξίηνο πνπ λνκηκνπνηείηαη λα δεηήζεη ηελ 

    απαιιαγή, πνπ πξνβιεπεηαη απφ ην άξζξν απηφ. 

 

      2. Οχηε ν κεηαθνξέαο νχηε ην πινην επζχλνληαη γηα απψιεηα ή δεκία πνπ 

    πξνέξρεηαη ή πξνθχπηεη απφ: 

      (α) Πξάμε ή παξάιεηςε ή ακέιεηα ηνπ πινηάξρνπ, λαπηηθνχ, πινεγνχ ή 

    πξνζηεζέληνο απφ ην κεηαθνξέα, ζρεηηθά κε ηε δηαθπβέξλεζε ή ην ρεηξηζκφ 

    ηνπ πινίνπ. 

      (β) Ππξθατά εθηφο αλ απηή πξνθιήζεθε απφ ίδην πηαίζκα ηνπ κεηαθνξέα. 

      (γ) Κηλδχλνπο ή αηπρήκαηα ζηε ζάιαζζα ή ζε άιια πιεχζηκα λεξά. 

      (δ) Αλψηεξε βία. 
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      (ε) Πνιεκηθέο ελέξγεηεο. 

      (ζη) πξάμεηο ησλ ερζψλ ηεο πνιηηείαο. 

      (δ) Κξάηεζε ή πεξηνξηζκφ απά θπβεξλεηηθφ ή λνκνζεηηθφ φξγαλν ή 

    θαηάζρεζε βαζηζκέλε ζε δηθαζηηθή δηαδηθαζία. 

      (ε) Τγεηνλνκηθά πεξηνξηζκφ. 

      (ζ) Πξάμε ή παξάιεςε ηνπ θνξησηή ή ηνπ θπξίνπ ησλ πξαγκάησλ ή ηνπ 

    αληηπξνζψπνπ ή ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ. 

      (η) Απεξγίεο, αληαπεξγίεο, ζηάζεηο εξγαζίαο ή εκπφδηα πνπ πξνθαινχλ 

    εηηε νιηθή ή κεξηθή δηαθνπή εξγαζίαο γηα νπνηαδήπνηε αηηία. 

      (ηα) Ορινθξαηία ή θνηλσληθέο αλαηαξαρέο. 

      (ηβ) Γηάζσζε ή κε πξφζεζε ηε δηάζσζε δσήο ή πξαγκάησλ ζηε ζάιαζζα. 

      (ηγ) Μείσζε ηνπ νγθνπ ή ηνπ βάξνπο, θαζψο, θαη θάζε άιιε δεκηα ή 

    απψιεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ θάπνην εγγελέο ειάηησκα απφ ηελ πνηφηεηα ή 

    ηελ ηδηνζπζηαζία ηνπ πξάγκαηνο. 

      (ηδ) Αλεπάξθεηα ηεο ζπζθεπαζίαο. 

      (ηε) Αλεπάξθεηα ή αηέιεηα ησλ δηαθξηηηθψλ ζεκείσλ. 

      (ηζη) Κεθξπκκέλα ειαηηψκαηα πνπ δελ αλαθαιχπηνληαη κε ηε δένπζα 

    επηκέιεηα. 

      (ηδ) Κάζε άιιε αηηία, πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ πξνζσπηθφ πηαίζκα ηνπ 

    κεηαθνξέα ή απφ πηνηζκα ησλ πξαθηφξσλ ή εθπξνζψπσλ ηνπ κεηαθνξέα, αιιά 

    ην βάξνο ηεο απφδεημεο ζα ην έρεη ην πξφζσπν πνπ λνκηκνπνηείηαη λα 

    δηήζεη απηήλ ηελ εμαίξεζε θαη ην νπνίν ζα πξέπεη λα απνδείμεη, φηη νχηε 

    ην πξνζσπηθφ ηνπ ζθάικα νχηε νη ελέξγεηεο ηνπ κεηαθνξά νχηε ην ζθάικα 

    νχηε νη ελεξγεηεο ησλ πξαθηφξσλ ή ησλ πξνζηεκέλσλ ηνπ κεηαθναα 

    ζπλέβαιαλ ζηελ απψιεηα ή ηε δεκηά. 

     

      3. Ο θνξησηήο δελ επζχλεηαη γηα ηηο απψιεηεο ή δεκηέο πνπ πθίζηαηαη ν 

    κεηαθνξέαο ή ην πινίν θαη πνπ πξνέξρνληαη ή πξνθχπηνπλ απφ νπνηαδήπνηε 

    αηηία πνπ δελ ζπληνηά πξάμε, παξάιεηςε ή ακέιεηα ηνπ θνξησηή, ησλ 

    πξαθηφξσλ θαη ησλ πξνζηεζέλησλ ηνπ. 

     

      4. Κακία παξέθθιηζε απφ ηελ πνξεία γηα δηάζσζε ή κε πξφζεζε ηε 

    δηάζσζε δσήο ή πξαγκάησλ ζηε ζάιαζζα θαη θακία άιιε δηθαηνινγεκέλε 

    παξέθθιηζε απφ ηελ πνξεία δελ ζεσξείηαη παξαβίαζε απηήο ή ηεο ζχκβαζεο 

    κεηαθνξάο θαη ν κεηαθνξέο δελ επζχλεηαη γηα θακία απψιεηα ή δεκία πνπ 

    πξνθχπηεη απφ απηή. 
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      5. Ο κεηαθνξέαο θαη ην πινίν δελ επζχλνληαη ζε θακηά πεξίπησζε γηα 

    απψιεηεο ή δεκηεο πνπ πξνθαινχληαη ζε εκπνξεχκαηα ή πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

    απηά, γηα πνζφ άλσ ησλ 100 ιηξψλ Αγγιηαο θαηά δέκα ή κνλάδα ή ην 

    ηζφπνζν ζε άιιν λφκηζκα, εθηφο αλ ην εηδνο θαη ε αμηα απηψλ ησλ 

    εκπνξεπκάησλ ζηρνπλ δεισζεη απφ ην θνξησηή πξηλ απφ ηε θφξησζή ηνπο θαη 

    απηή ε δήισζε έρεη επηζπλαθζεί ζηε θνξησηηθή. 

    Σέηνηα δήισζε πνπ έρεη ελζσκαησζεί ζηε θνξησηηθή απνηειεί θαη` αξρήλ 

    ηεθκήξην, αιιά δελ είλαη δεζκεπηηθή θαη κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί απφ ην 

    κεηαθνξέα. 

    Με ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ κεηαθνξέα ηνπ πινηάξρνπ ή ηνπ πξάθηνξα ηνπ 

    κεηαθνξηθά θαη ηνπ θνξησηή, κπνξεη λα νξηζηεη αλψηαην πννφλ επζχλεο 

    δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν πνπ πξνβιέπεηαη ζ απηήλ ηελ παξάγξαθν ππφ ηνλ 

    φξν φηη απηφ ην ζπκβαηηθφ κέγηζην πνζφ δελ ζα είλαη θαηψηεξν απφ ην 

    πνζφ πνπ νξίδεηαη παξαπάλσ. 

    Ο κεηαθνξέαο ή ην πινίν δελ επζχλνληαη ζε θακηά πεξίπησζε γηα απψιεηα 

    ή δεκηά πνπ πξνθαιείηαη ζε εκπνξεχκαηα ή έρεη ζρέζε κε απηά, εάλ ν 

    θνξησηήο έρεη θάλεη ελ γλψζεη ηνπ ςεπδή δήισζε ζηε θνξησηηθή ζρεηηθά κε 

    ην είδνο ή ηελ αμία ηνπο. 

 

      6. Δχθιεθηα, εθξεθηηθά ή επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα γηα ηε θφξσζε ησλ 

    νπνίσλ ν κεηαθνξέαο, ν πινίαξρνο ή ν πξάθηνξαο ηνπ κεηαθνξέα δελ έρνπλ 

    ζπκθσλήζεη γλσξίδνληαο ηε θχζε ηνπο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κπνξνχλ 

    αλά πάζα ζηηγκή πξηλ απφ ηελ παξάδνζή ηνπο λα εθθνξησζνχλ ζε 

    νπνηαδήπνηε πεξηνρή ή λα θαηαζηξαθνχλ ή λα θαηαζηνχλ αβιαβή απφ ην 

    κεηαθνξέα ρσξίο ππνρξέσζε απνδεκίσζεο θαη ν θνξησηήο απηψλ ησλ 

    εκπνξεπκάησλ επζχλεηαη γηα θάζε δεκηά ή έμνδα πνπ πξνέξρνληαη ή 

    πξνθχπηνπλ άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ θφξησζή ηνπο. Αλ θάπνην απφ απη`αηα 

    εκπνξεχκαηα πνπ θνξηψζεθαλ ελ γλψζεη θαη κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ κεηαθνξέα 

    απνηειέζεη θίλδπλν γηα ην πινίν θαη ην θνξηίν, ζα κπνξεί  κε ηνλ ίδην 

    ηξφπν λα εθθνξησζεί ή λα θαηαζηξαθεί ή λα θαηαζηεί αβιαβέο απφ ην 

    κεηαθνξέα ρσξίο επζχλε απφ κέξνπο ηνπ εθηφο αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε 

    γεληθή αβαξίαο. 

  

 Πεγή : http://lawdb.intrasoftnet.com  

 

 

http://lawdb.intrasoftnet.com/
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Ξ. ΠΗΝΑΚΑ ΑΜΟΗΒΩΝ Δ.Ν.Γ. ΠΔΗΡΑΗΑ  

 

Πίλαθεο Ακνηβώλ ε Ιζρύ Από 1.1.2007 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
ΠΙΝΑΚΔ ΑΜΟΙΒΩΝ Δ ΙΥΤ ΑΠΟ 1.1.2007 

ΜΔ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΔ ΝΑΤΣΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ ΣΗ ΔΝΩΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΚΗ 
ΓΙΑΙΣΗΙΑ (2007) 

 
 

Ι. ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

Α. Γηαηηεζία βάζεη κφλνλ εγγξάθσλ: 500 €          

Β. Γηαηηεζία βάζεη αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο: 2,000 €         

 

ΙΙ. ΑΜΟΙΒΔ ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ  

ΓΙΔΚΓΙΚΟΤΜΔΝΟ 
ΠΟΟ 
(ζε €) 

ΑΜΟΙΒΗ ΔΝΟ 
ΓΙΑΙΣΗΣΟΤ  

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΜΔ ΣΟ ΑΝΩΣΑΣΟ 
ΠΟΟ ΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (ζε €) 

  Διάρηζηε Μέγηζηε  Διάρηζηε  Μέγηζηε  

Α. Γηαηηεζία βάζεη 
κόλνλ εγγξάθωλ  

        

Μέρξη 50.000  1,500 €  8%  1,500  4,000  

Β. Γηαηηεζία βάζεη 
αθξνακαηηθήο 
δηαδηθαζίαο  

        

Μέρξη 50.000  3,000 €  10%  3,000  5,000  

Απφ 50.001 κέρξη 
500.000  

1%  2%  3,000+4,500=7,500  5,000+9,000=14,000  

Απφ 500.001 κέρξη 
1.000.000  

0.50%  0.75%  7,500+2,500=10,000  14,000+3,750=17,750  

Απφ 1.000.001 κέρξη 
10.000.000  

0.10% 0.25%  10,000+9,000=19,000  17,750+22,500=40,250  

Απφ 10.000.001 κέρξη 
100.000.000  

0.015%  0.025%  19,000+13,500=32,500  40,250+22,500=62,750  

Άλσ ησλ 100.000.000  0.001%  0.005%  
32.500+0,001% ηνπ πνζνχ 

άλσ ησλ 100 εθ.  
62.750+0,005% ηνπ πνζνχ 

άλσ ησλ 100 εθ.  

  

 

Πεγή : www.mararbpiraeus.eu  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mararbpiraeus.eu/
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Ο. Ο ΣΤΠΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΩΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΓΗΑΗΣΖΗΑ ΣΟΝ 

ΠΔΗΡΑΗΑ (ΓΖΜΟΗΔΤΜΔΝΑ ΑΡΘΡΑ 2006-2009)  

 

1. Αλαπηύζζεηαη ν λένο ζεζκόο. Πεηξαηάο: «Δγθαίληα» ηεο λαπηηθήο δηαηηεζίαο  

Η Ναπηεκπνξηθή, 16/03/2006 

ΔΜΠΔΓΩΝΔΣΑΙ ζηαδηαθά ζηελ ειιεληθή εθνπιηζηηθή θνηλφηεηα αιιά θαη ζην ζχλνιν ησλ λαπηηιηαθψλ 

θνξέσλ ηεο ρψξαο καο ε αλαγθαηφηεηα αλάπηπμεο ηνπ ζεζκνχ ηεο λαπηηθήο δηαηηεζίαο ζηνλ Πεηξαηά. Ηδε, 

νη Καλφλεο Ναπηηθήο Γηαηηεζίαο ηεο Δλσζεο γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία ελζσκαηψζεθαλ ζηα πξψηα 

ζπκβφιαηα κεηαθνξάο θνξηίσλ, ελψ ε φιε πξνζπάζεηα πξνμελεί πιένλ ην ελδηαθέξνλ θαη δηεζλψλ λνκηθψλ 

θχθισλ θαη γξαθείσλ πνπ αληηπξνζσπεχνληαη ζην κεγαιχηεξν ιηκάλη ηεο ρψξαο. 

 

Απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο βήκα γηα ηελ πεξαηηέξσ δηείζδπζε ηεο ηδέαο ζηελ Αθηή Μηανχιε ζεσξείηαη ε 

πξψηε επίζεκε εθδήισζε πνπ δηνξγαλψλεη ε «Δλσζε γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία», ηελ Παξαζθεπή 12 

Μαΐνπ, ζηε Ναπηηιηαθή Λέζρε Πεηξαηά, φπνπ ζα γίλεη θαη ε νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ησλ ζηφρσλ θαη 

επηδηψμεψλ ηεο, απφ κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηεο ζπκβνπιίνπ. 

 

Η εθδήισζε ζα είλαη, ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ππνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, ε 

πνιηηηθή εγεζία ηνπ νπνίνπ έρεη ζέζεη σο πξνγξακκαηηθφ ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηεο λαπηηθήο 

δηαηηεζίαο ζηε ρψξα καο. 

 

Ο ππνπξγφο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Μαλψιεο Κεθαινγηάλλεο, επαλεηιεκκέλα έρεη αλαθεξζεί κε δειψζεηο 

ηνπ ζηελ αλάγθε λα θαηαζηεί ν Πεηξαηάο δηεζλέο θέληξν λαπηηθήο δηαηηεζίαο, ζην πιαίζην ηεο επξχηεξεο 

πξνζπάζεηαο γηα αλάδεημή ηνπ σο δηεζλνχο λαπηηιηαθνχ θέληξνπ, ελψ έλα κεγάιν βάξνο πινπνίεζεο ηνπ 

ζηφρνπ έρεη αλαιάβεη ν γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ ΤΔΝ θαζεγεηήο Ισάλλεο Σδσάλλνο, ν νπνίνο 

πξαγκαηνπνηεί ζπλερείο επαθέο κε εθνπιηζηηθνχο θχθινπο, πξνθεηκέλνπ λα πεηζζνχλ γηα ηε ζνβαξφηεηα, 

βησζηκφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο. 

 

Η δεκνζηνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ Δλσζεο πξνθάιεζε θαη ην δηεζλέο ελδηαθέξνλ. Ο γξακκαηέαο ηεο 

Δλσζεο Ναπηηιηαθήο Γηαηηεζίαο ηνπ Λνλδίλνπ (LMAA), J.C. Shepard, κε επηζηνιή ηνπ ζην γεληθφ 

γξακκαηέα ηεο Δλσζεο, δηθεγφξν θ. Παχιν Αβξακέα, ζεκεηψλεη φηη παξαθνινπζεί κε ελδηαθέξνλ ηελ 

πξνζπάζεηα θαη δειψλεη φηη ππάξρνπλ θαη Αγγινη δηθαζηέο, νη νπνίνη ζα είραλ ελδηαθέξνλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζην κέιινλ. 

 

Σν πιένλ ελζαξξπληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ ειιεληθή πξνζπάζεηα είλαη ην γεγνλφο φηη ε δηεμαγσγή ηεο 

δηαηηεζίαο ζην Λνλδίλν έρεη πιένλ θαηαζηεί ηδηαηηέξσο ρξνλνβφξα, ελψ θαη ην θφζηνο ζεσξείηαη πνιχ 

πςειφ.  

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, κέρξη ζήκεξα, ζρεδφλ κφλν ην 10% ησλ λαπηηθψλ δηαθνξψλ «ιχλεηαη» εθηφο 

Λνλδίλνπ ή Νέαο Τφξθεο, κε ηελ αγγιηθή πξσηεχνπζα λα απνξξνθά πάλσ απφ ην 60% ησλ ζπλνιηθψλ 

ππνζέζεσλ. Η ππεξζπγθέληξσζε ππνζέζεσλ ζην Λνλδίλν έρεη απνηέιεζκα ηηο ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο 
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ζηελ εθδίθαζε θαη ζηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ.  

 

Δθπηωζε ζηα αζθάιηζηξα 

 

Δηζη φπσο εθηηκνχλ λνκηθνί θχθινη ζηνλ Πεηξαηά αιιά θαη ζην ΤΔΝ, ηελ πεξίνδν απηή ην Λνλδίλν ζα 

ζηέθεηαη κάιινλ «νπδέηεξα» απέλαληη ζηελ ειιεληθή πξσηνβνπιία. Αιισζηε, δελ είλαη κφλν νη Διιελεο 

πνπ επηζπκνχλ λα απεκπιαθνχλ σο έλα βαζκφ απφ ην LMAA. 

 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην Skuld P & I Club έρεη ππνγξάςεη ζπκθσλία κε ην Singapore Chamber of 

Maritime Arbitration (SCMA), ε νπνία πξνβιέπεη φηη φπνηνη πειάηεο ηνπ ζηελ Αζία ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

δηαηηεζία ηεο ηγθαπνχξεο, έρνπλ έθπησζε ζηα αζθάιηζηξα πνπ θαηαβάιινπλ ζην P & I Club. 

 

«Σν Skuld P & I Club, φρη κφλν ζα ελζαξξχλεη ηα κέιε ηνπ ζηελ Αζία λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε λαπηηθή 

δηαηηεζία ηεο ηγθαπνχξεο, αιιά ζα ρνξεγήζεη θαη εθπηψζεηο ζηα αζθάιηζηξα ζηα κέιε ηνπ απφ ηελ Αζία 

πνπ επηιέγνπλ ην SCMA σο ηφπν ζπλάληεζεο γηα ηε δηαηηεζία», αλαθεξφηαλ ζηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ 

P&I Club. 

 

Σέινο, λα ζεκεησζεί φηη ε «Δλσζε γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία», ε νπνία ηδξχζεθε κε πξσηνβνπιία ηεο 

Διιεληθήο Δλσζεο Ναπηηιηαθψλ Γηθεγφξσλ, απέθηεζε πξφζθαηα θαη γξαθεία ζην θέληξν ηνπ Πεηξαηά. 

 

Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο Δλσζεο απνηειείηαη απφ ηνπο: Υαξάιακπν Γεσξγαθφπνπιν πξφεδξν, 

αξενπαγίηε, Λέαλδξν Ραθηηδή, γεληθφ επηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, αληηπξφεδξν, Παχιν Αβξακέα, 

δηθεγφξν, γεληθφ γξακκαηέα, Αληψλην Σζαβδαξίδε, παλεπηζηεκηαθφ, ηακία, Θενθαλίδε-Νηθνδήκνπ Νηθφιαν, 

λαχαξρν, κέινο.  

 

  

2. H “Nαπηηθή Γηαηηεζία” ζηνλ Πεηξαηά ιεηηνπξγεί κε κηθξόηεξν θόζηνο θαη ρξόλν!  

Greece and international transport.Διιάο θαη δηεζλείο κεηαθνξέο. Γηκεληαίν Οηθνλνκηθφ Πεξηνδηθφ. Αξηζκφο 

ηεχρνπο 237. Μάτνο-Ινχληνο 2006,, 1/07/2006 

 

ηηγκηφηππν απφ ηελ επίζεκε παξνπζίαζε ηεο Έλσζεο γηα ηε Nαπηηθή Γηαηηεζία ζηνλ Πεηξαηά. O ππνπξγφο 

Eκπνξηθήο Nαπηηιίαο Mαλψιεο Kεθαινγηάλλεο ζην θέληξν ηεο θσηνγξαθίαο θαη απφ αξηζηεξά ν γεληθφο 

γξακκαηέαο ηεο Έλσζεο Παχινο Aβξακέαο, ν γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ Y.E.N Γηάλλεο Tδσάλλνο, ν 

Λέαλδξνο Pαθηληδήο αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.., θαη ν Xαξάιακπνο Γεσξγαθφπνπινο, πξφεδξνο ηεο Έλσζεο. 

http://www.mararbpiraeus.eu/var/files/uploads/98815fb7117100961431238
http://www.mararbpiraeus.eu/var/files/uploads/98815fb7117100961431238
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Γεμηά ηνπ θ.Kεθαινγηάλλε ν αξρεγφο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο αληηλαχαξρνο H.ησλίδεο, Γξεγφξεο 

Tηκαγέλεο κέινο ηνπ Γ.., Aληψλεο Tζαβδαξίδεο ηακίαο θαη Γξεγφξεο Xαηδήο εηδηθφο γξακκαηέαο ηεο 

Έλσζεο. 

Eπηηέινπο ν Πεηξαηάο -θαη ε ρψξα καο γεληθφηεξα- κε ηελ ηεξάζηηα εθνπιηζηηθή θνηλφηεηα θαη ηνλ 

κεγαιχηεξν ειιελφθηεην ζηφιν παγθνζκίσο απέθηεζε εθείλν πνπ έιεηπε: Έιιελεο λαπηηθνχο δηαηηεηέο! 

Πινχζηα πείξα, κεγάιν θχξνο θαη θαζνιηθή αλαγλψξηζε απφ ηνλ εθνπιηζηηθφ θφζκν ηεο ρψξαο καο 

δηαζέηνπλ φια ηα κέιε ηεο “Έλσζεο γηα ηε Nαπηηθή Γηαηηεζία”. H παξνπζία ηνπ ππνπξγνχ Eκπνξηθήο 

Nαπηηιίαο Mαλψιε Kεθαινγηάλλε ζηελ πξεκηέξα ηεο “Έλσζεο γηα ηε Nαπηηθή Γηαηηεζία” θαη ηα ζεξκά 

ιφγηα, ηα νπνία απεχζπλε πξνο ηα κέιε ηεο, επηβεβαηψλνπλ πσο επηηέινπο, ε ειιεληθή Πνιηηεία 

αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηνπ λένπ εγρεηξήκαηνο θαη ππφζρεηαη ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηεο. Άμην 

ππνγξάκκηζεο είλαη ην γεγνλφο φηη ζηελ αγγιηθή, αιιά θαη ηελ ειιεληθή Nαπηηθή Γηαηηεζία νη αληίδηθνη 

νξίδνπλ ηνλ δηαηηεηή πνπ νη ίδηνη επηιέγνπλ, φκσο πάλσ απφ ηνπο δχν δηαηηεηέο, ηνπνζεηείηαη έλαο 

επηδηαηηεηήο θνηλήο απνδνρήο. O επηδηαηηεηήο απηφο είλαη ηειηθά εθείλνο πνπ ακεηάθιεηα εθδίδεη ηελ 

απφθαζε, ε νπνία θαη γίλεηαη απνδεθηή, σο λα επξφθεηην γηα απφθαζε ηαθηηθνχ Γηθαζηεξίνπ. H Έλσζε 

απηή, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ “Transport”- έθαλε ηελ πξψηε ηεο επίζεκε 

παξνπζίαζε ζηηο 12 Μαΐνπ ζηε Nαπηηιηαθή Λέζρε Πεηξαηά. H εκθάληζε ησλ ειιήλσλ δηαηηεηψλ θαη 

επηδηαηηεηψλ ζπάδεη, επνκέλσο, ην απνθιεηζηηθφ ζρεδφλ πξνλφκην ησλ Άγγισλ ζπλαδέιθσλ ηνπο θαη 

πξνζθέξεη επθαηξία ζηνπο έιιελεο εθνπιηζηέο, λαπισηέο, λαπινκεζίηεο θαη αζθαιηζηέο λα ηνπο 

εκπηζηεπζνχλ ηηο λαπηηθέο δηαθνξέο ηνπο. Bεβαίσο σο πξσηνεκθαληδφκελε, είλαη εχινγν λα 

αληηκεησπίδεηαη ε Έλσζε απηή κε θάπνηα δπζπηζηία, φκσο ην ίδην δελ ζπλέβαηλε πξν 20εηίαο κε ηνπο 

έιιελεο λαπινκεζίηεο, νη νπνίνη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ αλαγλσξίζζεθαλ δηεζλψο. Mάιηζηα φηαλ απφ 

ην πξνεδξείν ηεο Έλσζεο δηαηππψζεθε ε επρή λα ζπκκεηέρνπλ ζ’απηήλ θαη Έιιελεο λαπινκεζίηεο, ν 

παξηζηάκελνο πξφεδξνο ηνπ “Hellenic Shipbrokers Association” Γηάλλεο Παρνχιεο ζπκθψλεζε θαη δήισζε 

ακέζσο: “ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ε εμεηδηθεπκέλε θαηάξηηζε ησλ κειψλ καο λαπινκεζηηψλ απνηεινχλ 

πιένλ ζηαζεξή αμία πνπ εθηηκάηαη πιένλ δηεζλψο επνκέλσο θαη επραξίζησο ζπκθσλνχκε κε ηελ πξφηαζε 

απηή ”. 

 

Όπσο ηνλίζζεθε απφ ηνλ πξφεδξν ηεο Έλσζεο, αληηπξφεδξν επί ηηκή ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Υαξ, 

Γεσξγαθφπνπιν θαη ηνλ γεληθφ γξακκαηέα θαη πξφεδξν ησλ Διιήλσλ Ναπηηιηαθψλ Γηθεγφξσλ Παχιν 

Αβξακέα: “Ο Πεηξαηάο κπνξεί πιένλ λ’ απνηειεί αληαγσληζηηθή θαη αμηφπηζηε ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηελ 

επίιπζε λαπηηιηαθψλ δηαθνξψλ. Η αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηεο Ναπηηιηαθήο Γηαηηεζίαο ζηελ Διιάδα θαη ε 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ Πεηξαηά σο δηεζλνχο θέληξνπ λαπηηιίαο θαη δηαηηεζίαο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

ζεκαληηθή εμνηθνλφκηζε δαπαλψλ γηα ηελ επίιπζε ησλ λαπηηιηαθψλ δηαθνξψλ ζε πινηνθηήηεο, λαπισηέο, 

ηδηνθηήηεο θνξηίσλ θαη ηνπο αζθαιηζηέο ηνπο. θνπφο ηεο Έλσζεο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηεο 

λαπηηιηαθήο δηαηηεζίαο ζηελ Διιάδα θαη εηδηθφηεξα ζηνλ Πεηξαηά θαη ε δεκηνπξγία νκάδαο πξνζψπσλ, 

ειιήλσλ θαη αιινδαπψλ, ηθαλψλ λα εθηειέζνπλ κε επηηπρία ηα έξγα ηνπ δηαηηεηή ή επηδηαηηεηή ζηελ 

επίιπζε ησλ λαπηηιηαθψλ δηαθνξψλ. Πξφζεζε είλαη απηή ε δηαηηεζία λα απνηειέζεη κηα ελαιιαθηηθή 

δηαδηθαζία επίιπζεο λαπηηιηαθψλ δηαθνξψλ αμηφπηζηε, δηεζλψο αλαγλσξίζηκε θαη ηθαλή λα παξάγεη 

απνηειέζκαηα πςειήο πνηφηεηαο κε κηθξφηεξν θφζηνο θαη ζε κηθξφηεξν ρξφλν απφ άιιεο δηαηηεζίεο. Σα 

κέιε ηεο Έλσζεο δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθά, αξσγά θαη επίηηκα. Οη δηάδηθνη κπνξνχλ ειεχζεξα λα νξίζνπλ 

ηνλ δηαηηεηή ηνπο απφ κέιε ή κε κέιε ηεο Έλσζεο θαη, αλ νη δηαηηεηέο ζπκθσλνχλ, κπνξνχλ λα επηιέγνπλ 



 174 

ηνλ επηδηαηηεηή απφ κέιε ή κε κέιε. Δπηπιένλ νη δηάδηθνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ειεχζεξα 

αιινδαπνχο δηαηηεηέο, λνκηθνχο παξαζηάηεο ή άιινπο ζπκβνχινπο. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο, ηνλ 

επηδηαηηεηή νξίδεη ν πξφεδξνο ηεο Έλσζεο κεηαμχ ησλ ηαθηηθψλ κειψλ ηεο. Παξάιιεια, ε δηαδηθαζία 

δηαηηεζίαο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα δηεμάγεηαη ζε ηφπν άιιν εθηφο 

απφ ηνλ Πεηξαηά. Η δηαδηθαζία κπνξεί επίζεο λα δηεμάγεηαη ζηελ αγγιηθή ή άιιε γιψζζα πνπ ζπκθσλεζεί, 

θαη γηα ηελ νπζία ηεο δηαθνξάο κπνξεί λα εθαξκφδεηαη αιινδαπφ Γίθαην. «Οη δηαηηεζίεο ζα δηέπνληαη απφ 

ηνπο Καλφλεο Ναπηηιηαθήο Γηαηηεζίαο πνπ απνηεινχλ παξάξηεκα ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Έλσζεο θαη έρνπλ 

ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα δηεζλψο ηζρχνληα πξφηππα θαη ηνλ Πξφηππν Νφκν ηεο “Uncitral” γηα ηε δηεζλή 

εκπνξηθή δηαηηεζία. Απηνί νη Καλφλεο ζα είλαη εχθνια πξνζβάζηκνη απφ ηνπο δηαδίθνπο δηεζλψο θαη ζε 

απηνχο ηνπο Καλφλεο ζα αλαθέξνληαη νη δηαηηεηηθέο ξήηξεο ησλ λαπηηιηαθψλ ζπκβάζεσλ θαη ηδίσο ησλ 

λαπινζπκθψλσλ θαη ησλ αγνξαπσιεζηψλ πινίσλ θαη άιισλ ζπκθσληψλ». 

  

3. Δλωζε γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία: Γηαηηεζία θαη ζηελ Διιάδα  

Η Ναπηεκπνξηθή, 17/07/2006 

 

ηήξημε ησλ εθνπιηζηψλ γηα αλάπηπμε ηεο λαπηηθήο δηαηεζίαο δήηεζαλ λαπηνδηθεγφξνη θαη λαπινκεζίηεο 

ζε εθδήισζε ηνπ σκαηείνπ Μεζηηψλ Ναπηηιηαθψλ πκβάζεσλ. Απφ αξηζηεξά νη θ.θ. Νίθνο θνξίλεο, 

Αληψλεο Σζαβδαξίδεο, Παχινο Αβξακέαο θαη Γηάλλεο Παρνχιεο. 

ΑΝΟΙΚΣΗ πξφζθιεζε ζηελ ειιεληθή εθνπιηζηηθή θνηλφηεηα λα ζηεξίμεη ηελ πξνζπάζεηα γηα εδξαίσζε ηεο 

Διιάδαο θαη ηνπ Πεηξαηά, σο θέληξν δηεζλνχο λαπηηθήο δηαηηεζίαο απεπζχλνπλ λαπηνδηθεγφξνη θαη 

λαπινκεζίηεο. Η Έλσζε γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία ζηελ Διιάδα, θαιεί ηνπο Έιιελεο πινηνθηήηεο λα 

εκπηζηεπζνχλ, βήκα ην βήκα, ηελ πξνζπάζεηα απηή. 

 

ε εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηεο Hellenic Shipbrokers Association ηνλίζηεθε φηη 

ζθνπφο ηεο Έλσζεο δελ είλαη λα κπεη σο «ηαχξνο ζε παινπσιείν», αιιά λα θεξδίζεη εκέξα κε ηελ εκέξα, 

θαη ππφζεζε κε ηελ ππφζεζε ηελ παγθφζκηα αλαγλψξηζε. 

 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζήκεξα ην 70% ησλ ζεκάησλ δηαηηεζίαο επηιχνληαη ζην Λνλδίλν, ην 20% ζηελ 

Νέα Τφξθε θαη ην ππφινηπν 10% δηαζπάηαη. ε πξψηε θάζε ε Έλσζε ζηνρεχεη λα «βάιεη ζην ράξηε» ηελ 

δηαηηεζία ζηελ Διιάδα, θαη λα ηελ εληάμεη ζην 10%.  

 

Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ θαη ε δήισζε ηνπ κέινπο ηεο Έλσζεο δηθεγφξνπ Νίθνπ θνξίλε, ν νπνίνο ηφληζε: 

«Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ γηαηί ν θαπεηάλ Νίθνο θαη ν θαπεηάλ Αληψλεο, λα κελ κπνξνχλ λα εκπηζηεπζνχλ 

ηελ ειιεληθή δηαηηεζία ζε δηαδηθαζία αγνξαπσιεζίαο ελφο πινίνπ», ελψ πξνζέζεζε: «ζα πξέπεη λα 

http://www.mararbpiraeus.eu/var/files/uploads/72acf75111534887265221
http://www.mararbpiraeus.eu/var/files/uploads/72acf75111534887265221
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επηζεκάλσ φηη ε δηαηηεζία δελ ζα αθνξά απνθιεηζηηθά λαπηηιηαθνχο ζθνπνχο αιιά θαη εκπνξηθνχο».  

 

Σα πιενλεθηήκαηα  

 

Οη «άζνη» πνπ έρεη ζην «καλίθη» ηεο ε Έλσζε γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία ζηελ Διιάδα, είλαη ηξεηο. Δηδηθά ζε 

φ,ηη αθνξά ηνπο Έιιελεο εθνπιηζηέο «θιεηδί» απνηειεί ε θνηλή κεηξηθή γιψζζα. Αλ θαη ε δηαηηεζία ζηελ 

Διιάδα ζα κπνξεί λα γίλεηαη θαη ζηα αγγιηθά, «είλαη δηαθνξεηηθφ λα κηιάο ηελ ίδηα γιψζζα», ηφληζε 

ραξαθηεξηζηηθά ν γεληθφο γξακκαηέαο ηεο Έλσζεο γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία θαη πξφεδξνο ηεο Έλσζεο 

Ναπηηιηαθψλ Γηθεγφξσλ, δηθεγφξνο Παχινο Αβξακεάο.  

 

Δπίζεο, φπσο επηζεκάλζεθε, ην θφζηνο ηεο δηαδηθαζίαο δελ ζα είλαη απιά αληαγσληζηηθφ αιιά ηδηαίηεξα πην 

θζελφ. εκαληηθή ζεκαζία δφζεθε ζηνλ πιαθφλ. Όπσο ππνγξάκκηζε ν Αληψλεο Σζαβδαξίδεο, ηακίαο δ.ζ. 

θαη δηδάθησξ Ννκηθήο, ζα ππάξρεη αλψηεξν πιαθφλ ζην θφζηνο κίαο ππφζεζεο, αλάινγα κε ην κέγεζφο 

ηεο. Δπίζεο, ππνγξάκκηζε φηη ζε αληίζεζε κε φ,ηη ζπκβαίλεη ζην εμσηεξηθφ, ε πιεπξά πνπ ζα ράλεη ηελ 

ππφζεζε δελ ζα είλαη αλαγθαζκέλε λα πιεξψλεη θαη ηα έμνδα ηνπ αληηδίθνπ.  

 

Σξίην αιιά νκνίσο θξίζηκν «αηνχ» είλαη ε δηάξθεηα ηεο δηαηηεζίαο. «Οη κηθξέο δηαηηεζίεο δελ ζα δηαξθνχλ 

παξαπάλσ απφ δχν - ηξεηο κήλεο, ελψ νη κεγάιεο ππνζέζεηο ζα "θιείλνπλ" ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ζε έμη 

κήλεο. 

 

Αιιά αθφκε θαη ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε ε δηάξθεηα δελ ζα μεπεξλά ηνλ έλα ρξφλν», αλέθεξε ν θ. 

Σζαβδαξίδεο. 

 

Παξάιιεια αλέθεξε, φηη νη θαλφλεο ζηνπο νπνίνπο ζα ζηεξηρηεί ε δηαηηεζία έρνπλ σο βάζε ηελ παγθφζκηα 

πξαθηηθή, ππνγξακκίδνληαο φηη δελ ζα είλαη «νηθείνη» πξνο φιεο ηηο πιεπξέο.  

 

Οη λαπινκεζίηεο  

 

Ο γεληθφο γξακκαηέαο ηεο Έλσζεο γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία θαη πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Ναπηηιηαθψλ 

Γηθεγφξσλ δηθεγφξνο Παχινο Αβξακεάο, ραξαθηήξηζε ηνπο Έιιελεο λαπινκεζίηεο «απαξαίηεην εξγαιείν» 

γηα ηελ πξνζπάζεηα απηή θαη πξνζέζεζε απεπζπλφκελνο ζηα κέιε ηεο HSA: «Υσξίο εζάο δχζθνια ζα 

πξνρσξήζεη ε δηαηηεζία ζηνλ Πεηξαηά», ηνλίδνληαο φκσο φηη νπζηαζηηθά είλαη ζην «ρέξη» ησλ Διιήλσλ 

εθνπιηζηψλ.  

 

ην δηάινγν πνπ αθνινχζεζε κε ηνπο λαπινκεζίηεο, ππνγξακκίζηεθε ραξαθηεξηζηηθά φηη εθηφο απφ ηνπο 

Έιιελεο εθνπιηζηέο ζα πξέπεη λα πεηζηνχλ θαη νη λαπισηέο, ψζηε λα δερηνχλ λα εληάμνπλ θαη ηελ Διιάδα 

σο θέληξν δηαηηεζίαο ζηα λαπινζχκθσλα. Καη ζε απηφ ην ζεκείν ηδηαίηεξν βάξνο ζα πξέπεη λα δνζεί ζηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε ειιεληθή πιεπξά, αιιά θαη ζην θχξνο θαη ην βάξνο ηεο άπνςεο πνπ έρεη 

ε ειιεληθή εθνπιηζηηθή θνηλφηεηα.  

 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν πξφεδξνο ηεο HSA Γηάλλεο Παρνχιεο ππνγξάκκηζε: «Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ 
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θιεζήθακε απφ ηνλ θ. Παχιν Αβξακέα λα ζπκκεηάζρνπκε ελεξγά θαη λα ζηεξίμνπκε ηελ αλάπηπμε ηεο 

δηεζλνχο δηαηηεζίαο ζηελ Διιάδα, απνθαζίζακε ζην πιαίζην ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, φηη κηα ηέηνηα 

θίλεζε, δελ είλαη δπλαηφλ λα κελ καο βξεη αξσγνχο», θαη πξνζέζεζε: 

 

«Γλσξίδνπκε βέβαηα φηη ζα θιεζνχκε λα αληηκεησπίζνπκε αξθεηά πξνβιήκαηα αξρηθά. Πξνβιήκαηα, ηα 

νπνία φκσο είκαη ζίγνπξνο φηη κε ηε ζσζηή δνπιεηά θαη ηε ζπκπαξάζηαζε, θαη' αξράο, ηνπ ειιεληθνχ 

λαπηηιηαθνχ θφζκνπ πνιχ εχθνια ζα μεπεξαζηνχλ», ελψ ηφληζε: 

 

«Η πξνζπάζεηα μεθηλά κε ηηο θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ θαηά πνιχ κεησκέλνπ 

θφζηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ, αιιά θαη ηεο ηδηαίηεξα ηαρχηεξεο δηεθπεξαίσζεο ησλ δηαηηεζηψλ ζε 

ζρέζε κε ηνλ παγθφζκην κέζν φξν», θαη θαηέιεμε:  

 

«Η ηαπηφρξνλε βειηίσζε θάπνησλ φξσλ πνπ ηζρχνπλ ήδε, δειαδή ην πιαθφλ εμφδσλ πνπ ζα ππάξρεη αλά 

πεξίπησζε δηαηηεζίαο, αιιά θαη ε παγθνζκίσο αλαγλσξηζκέλε ηθαλφηεηα ησλ Διιήλσλ ζηειερψλ ηεο 

λαπηηιίαο, πνπ ζα επαλδξψζνπλ ην θηιφδνμν εγρείξεκα δελ καο αθήλεη θακία ακθηβνιία φηη ζχληνκα ζα 

ην ελζηεξληζηεί φρη κφλν ε ειιεληθή, αιιά θαη ε δηεζλήο λαπηηιηαθή θνηλφηεηα». 

  

4. Σα 4 βήκαηα γηα ηελ θαζηέξωζε λαπηηθήο δηαηηεζίαο ζηνλ Πεηξαηά  

Η Ναπηεκπνξηθή, 29/05/2007 

Αηζηνδνμία αιιά θαη πξνβιεκαηηζκφ γηα ην εγρείξεκα εδξαίσζεο ηεο λαπηηθήο δηαηηεζίαο ζηνλ Πεηξαηά 

εμέθξαζαλ ζηειέρε ηεο ειιεληθήο λαπηηιηαθήο θνηλφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα εκεξίδαο. 

 

«Η ΙΥΤ ΔΝ ΣΗ ΔΝΩΔΙ» γηα ηε λαπηηθή δηαηηεζία ζηελ Διιάδα θαη ηνλ Πεηξαηά. Η ζπλδπαζκέλε 

πξνζπάζεηα φισλ ησλ θνξέσλ ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο, είλαη δπλαηφ λα δψζεη ψζεζε, ζηελ ειιεληθή 

λαπηηθή δηαηηεζία πνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ζηα «ζπάξγαλα». Σα έκπεηξα ζηειέρε πνπ δηαζέηεη ε ρψξα ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο ηεο λαπηηιίαο, ε θαιή νξγάλσζε θαη πξνψζεζε, ε ζηήξημε ηεο πνιηηείαο, αιιά πάλσ απ' 

φια ε δχλακε ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ θαη ε επλντθή ζπγθπξία ηεο θαιχηεξεο αγνξάο φισλ ησλ επνρψλ πνπ 

καο δίλεη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη άιισλ θέληξσλ παξνρήο λαπηηιηαθψλ ππεξεζηψλ, κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ ην «κνριφ» πνπ ζα επηβάιεη ηνλ Πεηξαηά σο δηεζλέο λαπηηιηαθφ θέληξν. 

 

Σελ επθαηξία λα εθθξάζνπλ ηελ αηζηνδνμία ηνπο αιιά θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο γηα ην εγρείξεκα 

πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε, ηελ εδξαίσζε ηεο λαπηηθήο δηαηηεζίαο ζηνλ Πεηξαηά, είραλ ζηειέρε ηεο ειιεληθήο 

λαπηηιηαθήο θνηλφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο «Απφςεηο, πξνβιεκαηηζκνί θαη πξννπηηθέο γηα ηε 

λαπηηθή δηαηηεζία ζηελ Διιάδα» πνπ νξγάλσζαλ ν χλδεζκνο Διιήλσλ Ναπηηθψλ Σερληθψλ πκβνχισλ θαη 

Πξαγκαηνγλσκφλσλ θαη ε Διιεληθή Έλσζε Ναπηηιηαθψλ Γηθεγφξσλ. 

 

Ο πξφεδξνο ησλ Διιήλσλ λαπηνδηθεγφξσλ Παχινο Αβξακέαο, ζην ραηξεηηζκφ ηνπ ζηελ έλαξμε ηεο 

εθδήισζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Μέγαξν ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Πεηξαηά, ππνγξάκκηζε κεηαμχ 

άιισλ: «Όιν θαη πεξηζζφηεξν δηαπηζηψλνπκε φηη ε ζπλεξγαζία κε άιινπο θιάδνπο, πνπ φπσο θαη εκείο, 

ππεξεηνχλ ηελ ειιεληθή λαπηηιία, είλαη φρη κφλν επηζπκεηφο αιιά θαη γφληκνο... Η ζπλερήο επαθή θαη 
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αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θιάδσλ βνεζάεη ζην λα ζπλεηδεηνπνηνχκε ηα φξηά καο, αιιά 

θαη λα δίλνπκε ν έλαο θιάδνο ζηνλ άιιν γφληκεο θαη δεκηνπξγηθέο ηδέεο θαη καδί λα παξέρνπκε ζσζηφηεξεο 

θαη πην απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίαο ζηε λαπηηιία καο». 

 

ηελ Αγγιία  

 

Ο εθνπιηζηήο Νίθνο Σζαβιίξεο, ν νπνίνο έρεη δηαρεηξηζηεί πεξηζζφηεξεο απφ 1.000 δηαηηεζίεο, αθνχ 

επεζήκαλε ηηο αηηίεο πνπ έθεξαλ ην City ηνπ Λνλδίλνπ ζηελ πξψηε ζέζε ηνπ θφζκνπ, ηνλίδνληαο φηη νη 

Αγγινη έπεηζαλ ή θαη επέβαιαλ ηε ζέζε ηνπο, ππνγξάκκηζε: «Πξέπεη λα θαιιηεξγήζνπκε κηα λέα λννηξνπία 

καθξηά απφ πξνθαηαιήςεηο. Πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε -θαη λα απνθξνχζνπκε ηνπο αλαζηαιηηθνχο 

παξάγνληεο- ζην πιαίζην κηαο επξχηεξεο ειιελνπνίεζεο ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο. Η δηαδξνκή ζα είλαη 

δχζθνιε - αλεθνξηθή. Θέιεη ππνκνλή -επηκνλή- θαη πνιιή δνπιεηά. Θα ζπλππάξμνπκε -θαη ζα 

ζπλεξγαδφκαζηε κε ηνπο Άγγινπο. Θέισ λα πηζηεχσ φηη αμίδεη λα γίλεη ε πξνζπάζεηα. Θα θαηαθέξνπκε λα 

πάξνπκε κεξίδα ηεο αγνξάο». 

 

Αλαθεξφκελνο ζηε βαζηθή αδπλακία ησλ Αγγισλ πνπ είλαη ην θφζηνο ηεο λαπηηθήο δηαηηεζίαο ππνγξάκκηζε 

ραξαθηεξηζηηθά: «Δπηζεκαίλσ φηη ε δηαηηεζία ζε ζρέζε κε ην δηθαζηήξην δελ είλαη πάληνηε ε θζελφηεξε 

ιχζε -ηνπιάρηζηνλ ζην Λνλδίλν. Ση ελλνψ; Senario: Μηα δηαηηεζία μεθηλάεη κε δπν commercial men -έλαο 

απφ θάζε πιεπξά. Μεηά -ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπο- πάεη ζε umpire (επηδηαηηεηή) -φπνπ νη δπν 

δηαηηεηέο κεηακνξθψλνληαη ζε advocates- κεηά πάεη ζην δηθαζηήξην «on a point of law« - κεηά επηζηξέθεη 

ζηε δηαηηεζία - κεηά πάεη ζε mediation - θαη πάεη ιέγνληαο. Όινη νη εκπιεθφκελνη: δηαηηεηήο, επηδηαηηεηήο, 

δηακεζνιαβεηήο, δηθεγφξνη - πιεξψλνληαη θαη ε δαπάλε εθαηέξσζελ είλαη κεγάιε. Δλψ ζα κπνξνχζαλ λα 

πάλε θαηεπζείαλ ζην δηθαζηήξην -παξαθάκπηνληαο ηε δηαηηεζία. Τπφςηλ ν δηθαζηήο ζηελ Αγγιία 

πιεξψλεηαη απφ ην ηέκκα -φρη απφ ηνπο δηαδίθνπο- ράζνπλ/θεξδίζνπλ. Τπάξρεη θαη κηα άιιε δηάζηαζε: ην 

αθξηβφ είλαη απνηξεπηηθφ -δειαδή απνηειεί deterrent- δελ ην δηαθηλδπλεχεηο αβαζάληζηα θαη νδεχεηο ην 

δξφκν ηνπ δηαθαλνληζκνχ. εκεησηένλ πξφζθαηα έρεη ζεζπηζηεί ζην Λνλδίλν ην Fixed Cost Arbitration 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηνπ ππεξβνιηθνχ θφζηνπο». Γελ παξέιεηςε φκσο λα 

ελεκεξψζεη φηη εθηφο απφ ηελ Αγγιία, αληαγσληζκφο ζα ππάξμεη θαη απφ άιιεο ρψξεο πνπ ζέινπλ λα 

αλαπηχμνπλ ην λαπηηιηαθφ ηνπο cluster. Αλαθέξζεθε ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλεη ηψξα ε Απζηξαιία λα 

θαηαζηεί δηαηηεηηθφ θέληξν ηεο Aπσ Αλαηνιήο. Δπίζεο ηφληζε φηη ζην ίδην κνηίβν θηλείηαη θαη ε ηγθαπνχξε.  

 

Οη λαπινκεζίηεο  

 

ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε λαπηηθή δηαηηεζία ζηελ Διιάδα αλαθέξζεθε ν πξφεδξνο ηνπ 

σκαηείνπ Μεζηηψλ Ναπηηιηαθψλ πκβάζεσλ Γηάλλεο Παρνχιεο. «Αλ θαη ζην ρψξν ηεο λαπηηιίαο έρεη 

πιένλ απνδεηρζεί φηη θαη ηα θαηεζηεκέλα αιιάδνπλ κε ηελ πξνζπάζεηα, πηζηεχσ φηη πξέπεη λα γίλεη ε αξρή 

έζησ θαη κε κηθξφηεξεο αμίαο δηαηηεζίεο γηα λα απνδεηρζεί ζηελ επξχηεξε λαπηηιηαθή θνηλφηεηα ε 

αμηνπηζηία, ν επαγγεικαηηζκφο ε ηαρχηεηα θαη ην ρακειφ θφζηνο ηεο δηαηηεζίαο ζηελ Διιάδα», αλέθεξε ν 

θ. Παρνχιεο θαη πξνζέζεζε: «νη θαλφλεο πνπ ζπληάρζεθαλ κε ηε γλψζε ηεο δηαηηεζίαο ζε άιιεο ρψξεο 

απνθεχγνληαο ηα θαθψο θείκελα θαη πηνζεηψληαο ηα ζεηηθά ζηνηρεία, κεηψλνληαο ην θφζηνο πάληνηε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ απφιπηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ ηεο ηειηθήο απφθαζεο θάλνπλ ηε δηαηηεζία ζηελ Διιάδα 
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άθξσο αληαγσληζηηθή κε απηέο ηνπ Λνλδίλνπ, ησλ Παξηζίσλ, ηεο Νέαο Τφξθεο, ηεο ηγθαπνχξεο θαη 

άιισλ. Όηαλ κάιηζηα επηηξέπνπλ ζηνπο δηαδίθνπο λα νξίζνπλ ηνπο δηαηηεηέο ηνπο είηε απφ ηελ Διιάδα ή 

απφ ην εμσηεξηθφ, ζέηνληαο θαη πεξηνξηζκνχο ζηηο ακνηβέο θαη ηα έμνδα , επειπηζηνχκε φηη κε ηελ 

ελεξγνπνίεζή ηεο ε ειιεληθή λαπηηθή δηαηηεζία ζα ηχρεη θαη ηεο δηεζλνχο αλαγλψξηζεο». 

 

Αλαθεξφκελνο ζηηο δπζθνιίεο πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ νη εκπιεθφκελνη ππνγξάκκηζε: «Βεβαίσο φπσο θάζε 

ηη θαηλνχξγην ζα πξέπεη λα μεπεξάζεη θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη. Καη ηη ζέισ λα πσ κε απηφ. 

Γελ είλαη δπλαηφλ λα παξαβιέςνπκε ηελ αιιαγή ηνπ θαηεζηεκέλνπ ηεο δηαηηεζίαο ζην Λνλδίλν, θαη νχηε 

πξέπεη λα είλαη ζηελ αξρή ηνπιάρηζηνλ απηφο ν ζηφρνο. Αλ θαη ζην ρψξν ηεο λαπηηιίαο έρεη πιένλ 

απνδεηρζεί φηη θαη ηα θαηεζηεκέλα αιιάδνπλ κε ηελ πξνζπάζεηα, πηζηεχσ φηη πξέπεη λα γίλεη ε αξρή έζησ 

θαη κε κηθξφηεξεο αμίαο δηαηηεζίεο γηα λα απνδεηρζεί ζηελ επξχηεξε λαπηηιηαθή θνηλφηεηα ε αμηνπηζηία, ν 

επαγγεικαηηζκφο ε ηαρχηεηα θαη ην ρακειφ θφζηνο ηεο δηαηηεζίαο ζηελ Διιάδα». 

 

Δπίζεο απεχζπλε πξφζθιεζε ζηνπο Διιελεο εθνπιηζηέο λα γίλνπλ αξσγνί ζηελ πξνζπάζεηα απηή, ελψ 

παξάιιεια θάιεζε ηνπο δεκφζηνπο Οξγαληζκνχο λα απνδέρνληαη ηε δηαηηεζία ζηελ Διιάδα. «Σν βέβαην 

είλαη φηη εάλ δελ ππάξμεη ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα φισλ ησλ θνξέσλ, ελψζεσλ θαη ζσκαηείσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο λαπηηιίαο καο αιιά θαη ηνπ θαζέλα απφ εκάο, δελ ζα έρνπκε ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα». 

 

Η πξνζέγγηζε  

 

«Υξεηάδεηαη δνπιεηά, ρξεηάδεηαη ππνκνλή, θαη επηζεηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζηφρσλ», αλέθεξε ν επίηηκνο 

αξρεγφο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο Υξήζηνο Νηνχλεο. «Δδψ έρεη απφιπηε εθαξκνγή ε ξήζε ηνπ Μαθηαβέιε 

«Όηαλ πξνζπαζείο λα αιιάμεηο έλα ζχζηεκα ζα βξεηο απέλαληί ζνπ φινπο απηνχο πνπ είλαη βνιεκέλνη κε 

ην θξαηνχλ ζχζηεκα», ππνγξάκκηζε ραξαθηεξηζηηθά. Γηα ην ζθνπφ απηφ δήηεζε λα ππάξμεη ε ζηήξημε ηφζν 

ηεο πνιηηείαο, γηα παξάδεηγκα ζε φ,ηη αθνξά ξήηξεο ζπκθσληψλ ηνπ Γεκνζίνπ, αιιά θαη ησλ Διιήλσλ 

εθνπιηζηψλ, νη νπνίνη ζα έρνπλ θαη ην πιενλέθηεκα φηη ε δηαηηεζία ζα γίλεηαη θνληά ζην νηθνγελεηαθφ θαη 

θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ. 

 

«Θεσξψ φηη γηα ηελ παξαπέξα ζπζηεκαηηθή παξνπζία ηεο Έλσζεο θαη απφ εζσηεξηθήο πιεπξάο ε 

γξακκαηεηαθή ηεο ζηειέρσζε ε νπνία ζα έρεη ηελ επζχλε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ πιηθφ ηφζν γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ κειψλ θαη ησλ ζεζκηθψλ θνξέσλ, γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο φπνπ ζεσξείηαη 

αλαγθαίν θαη ζθφπηκν αιιά θαη γηα ηελ ελεξγφ παξνπζία θαη παξέκβαζε, φπσο επίζεο θαη γηα ηελ 

νξγάλσζε εθδειψζεσλ», δήισζε θαη ηφληζε: «Δίκαη αηζηφδνμνο φηη ε κέρξη ηψξα άγλσζηε λαπηηθή 

δηαηηεζία ηνπ Πεηξαηά είλαη πην θνληά καο , ηε ζπδεηάκε, αληαιιάζζνπκε απφςεηο. Καη απηή ε εμνηθείσζε 

κε ην ρψξν βνεζά ζηε δεκηνπξγία θαινχ θιίκαηνο ην νπνίν έρεη αλάγθε ν Πεηξαηάο. Γηα λα κάζεη ν θφζκνο 

φηη ππάξρνπκε ζαλ λαπηηθή δηαηηεζία. Όηη είκαζηε εδψ». 
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5. Ναπινκεζίηεο: Πεξηιακβάλνπλ ηελ ειιεληθή δηαηηεζία ζε λαπινζύκθωλα  

Η ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ, 7/03/2008 

ΟΙ ΔΚΣΙΜΗΔΙ γηα ηελ πνξεία ηεο λαπιαγνξάο ηνπο επφκελνπο κήλεο θπξηάξρεζαλ ζηελ εθδήισζε ηνπ 

σκαηείνπ Ναπινκεζηηψλ Ναπηηιηαθψλ πκβάζεσλ γηα ην λέν έηνο. ηα «πεγαδάθηα» πνπ ζρεκαηίζηεθαλ 

ζηε Λέζρε ηνπ σκαηείνπ επηζεκάλζεθε φηη αλακέλεηαη ε λαπιαγνξά λα αλέβεη κέρξη ηνπο Οιπκπηαθνχο 

Αγψλεο ηεο Κίλαο.  

 

Αιιά γηα ηελ πεξίνδν ησλ Αγψλσλ νη Διιελεο λαπινκεζίηεο εθηηκνχλ φηη ζα ππάξμεη κία δηφξζσζε γηαηί 

αλακέλεηαη, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ εθείλε ηε πεξίνδν ζηελ Κίλα, λα παξαηεξεζεί ηαπηφρξνλε 

κείσζε εηζαγσγψλ πξψησλ πιψλ. Μεηά ηνπο Αγψλεο φκσο θαη εμαηηίαο ηεο κείσζεο πνπ ζα πξνεγεζεί ζηε 

δηάξθεηά ηνπο, πξνβιέπεηαη φηη ζα ζεκεησζεί λέα αχμεζε ησλ κεηαθνξψλ ε νπνία ζα δηαηεξήζεη ηελ 

αγνξά ζε πςειά επίπεδα. 

 

Δπίζεο ζπδεηήζεθαλ θαη ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ σκαηείνπ, κε 

πξνηεξαηφηεηα ηελ αγνξά ρψξνπ φπνπ ζα ζηεγαζηνχλ ην σκαηείν θαη ε ζρνιή. Σελ ίδηα βαξχηεηα ζα 

δψζεη ην σκαηείν θαη γηα ηελ πξνζπάζεηα εδξαίσζεο ηνπ ξφινπ ηνπ Διιελα λαπινκεζίηε ζην παγθφζκην 

λαπηηιηαθφ ζηεξέσκα.  

 

Σέινο, ζε φ,ηη αθνξά ηελ ειιεληθή δηαηηεζία αλαθέξζεθε φηη έρεη εηνηκαζηεί θαηάινγνο κε κέιε ηνπ 

σκαηείνπ πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ, ν νπνίνο θαη ζα δνζεί ζηελ επηηξνπή γηα ηε δηαηηεζία 

πξνο έγθξηζε. Τπήξμε αηζηνδνμία γηα ηελ πνξεία ηεο πξνζπάζεηαο εδξαίσζεο ηεο λαπηηθήο δηαηηεζίαο ζηε 

ρψξα αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ηα κέιε ηνπ σκαηείνπ έρνπλ πεηχρεη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο λα 

ζπκπεξηιάβνπλ ηελ ειιεληθή δηαηηεζία ζηα λαπινζχκθσλά ηνπο. 

 

Ο πξφεδξνο ησλ Διιήλσλ λαπινκεζηηψλ, Γηάλλεο Παρνχιεο, κεηαμχ άιισλ ηφληζε φηη: «Υξεηάδεηαη ε 

ζπλδξνκή φισλ ησλ κειψλ γηα λα εληζρπζεί ν ξφινο ηνπ σκαηείνπ γηα λα κπνξέζεη λα πξνζθέξεη 

πεξηζζφηεξν έξγν θαη ζηα κέιε αιιά θαη ζηελ πεηξατθή λαπηηιηαθή θνηλφηεηα κέζσ ησλ ζεκηλαξίσλ πνπ 

έρνπλ ήδε θαηαθέξεη λα γίλνπλ ζεζκφο».  

 

6. Τπνζέζεηο δηαηηεζίαο εμεηάδνληαη ζηνλ Πεηξαηά  

Η ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ, Δηδηθή Έθδνζε "ΝΑΤΣΙΛΙΑ" κε ηελ επθαηξία ηεο έθζεζεο ΠΟΔΙΓΩΝΙΑ, 2/06/2008 

Οη πξψηεο ππνζέζεηο δηαηηεζίαο εμεηάδνληαη ήδε ζηνλ Πεηξαηά, σο απνηέιεζκα ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ 

μεθίλεζαλ πξηλ απφ πεξίπνπ δχν ρξφληα κε ηελ ίδξπζε ηνπ σκαηείνπ «Δλσζε γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία», 

κε έδξα ηνλ Πεηξαηά (Piraeus Association for Maritime Arbitration), κε ζθνπφ ε λαπηηθή δηαηηεζία λα 

«θαηαπιεχζεη» ζην πεηξατθφ ιηκάλη. 

 

Η «Δλσζε γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία» κε έδξα ηνλ Πεηξαηά ηδξχζεθε ζην πιαίζην ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ 

θαηαβάιινληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Πεηξαηά σο δηεζλνχο λαπηηιηαθνχ θέληξνπ, ην νπνίν ζα παξέρεη 

πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο ζηε Ναπηηιία. 
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Ιδξπηηθά κέιε ηεο Δλψζεσο είλαη πξψελ αλψηαηνη δηθαζηηθνί, παλεπηζηεκηαθνί, ηξαπεδίηεο, λαπηηιηαθνί 

δηθεγφξνη θαη άιιεο πξνζσπηθφηεηεο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηε λαπηηιία απφ δηάθνξεο πιεπξέο. 

 

θνπφο ηεο Δλψζεσο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηεο λαπηηιηαθήο δηαηηεζίαο ζηελ Διιάδα θαη εηδηθφηεξα 

ζηνλ Πεηξαηά, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία νκάδαο πξνζψπσλ, Διιήλσλ θαη αιινδαπψλ, ηθαλψλ λα εθηειέζνπλ 

κε επηηπρία ηα έξγα ηνπ δηαηηεηή ή επηδηαηηεηή ζηελ επίιπζε ησλ λαπηηιηαθψλ δηαθνξψλ. 

 

Πξφζεζε είλαη απηή ε δηαηηεζία λα απνηειέζεη κηα ελαιιαθηηθή δηαδηθαζία επηιχζεσο λαπηηιηαθψλ 

δηαθνξψλ αμηφπηζηε, δηεζλψο αλαγλσξίζηκε θαη ηθαλή λα παξάγεη απνηειέζκαηα πςειήο πνηφηεηαο κε 

κηθξφηεξν θφζηνο θαη ζε κηθξφηεξν ρξφλν απφ άιιεο δηεζλείο δηαηηεζίεο. 

 

Σα κέιε ηεο Δλψζεσο δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθά, αξσγά θαη επίηηκα. Οη δηάδηθνη κπνξνχλ ειεχζεξα λα 

νξίζνπλ ηνλ δηαηηεηή ηνπο απφ κέιε ή κε κέιε ηεο Δλψζεσο θαη, αλ νη δηαηηεηέο ζπκθσλνχλ, κπνξνχλ λα 

επηιέγνπλ ηνλ επηδηαηηεηή απφ κέιε ή κε κέιε ηεο Δλψζεσο.  

 

Δπηπιένλ, νη δηάδηθνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ειεχζεξα αιινδαπνχο δηαηηεηέο, λνκηθνχο παξαζηάηεο ή 

άιινπο ζπκβνχινπο. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο, ηνλ κφλν δηαηηεηή ή ηνλ επηδηαηηεηή νξίδεη ν πξφεδξνο ηεο 

Δλψζεσο κεηαμχ ησλ ηαθηηθψλ κειψλ ηεο. Παξάιιεια, ε δηαδηθαζία δηαηηεζίαο -πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο- κπνξεί λα δηεμάγεηαη ζε ηφπν δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ Πεηξαηά. Η δηαδηθαζία κπνξεί 

επίζεο λα δηεμάγεηαη ζηελ αγγιηθή ή ζε άιιε γιψζζα, ε νπνία ζα ζπκθσλεζεί, θαη γηα ηελ νπζία ηεο 

δηαθνξάο κπνξεί λα εθαξκφδεηαη Γίθαην άιιεο ρψξαο.  

 

Οη δηαηηεζίεο ζα δηέπνληαη απφ ηνλ Πξφηππν Νφκν ηεο UNCITRAL γηα ηε Γηεζλή Δκπνξηθή Γηαηηεζία, φπσο 

έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Διιάδα, θαη ζα δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο Ναπηηθήο Γηαηηεζίαο νη 

νπνίνη έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ Δλσζε. Απηνί νη Καλφλεο ζα είλαη εχθνια πξνζβάζηκνη απφ ηνπο δηαδίθνπο 

δηεζλψο θαη ζε απηνχο ζα αλαθέξνληαη νη δηαηηεηηθέο ξήηξεο ησλ λαπηηιηαθψλ ζπκβάζεσλ θαη ηδίσο ησλ 

λαπινζπκθψλσλ θαη ησλ αγνξαπσιεζηψλ πινίσλ θαη άιισλ ζπκθσληψλ. 

 

Η αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηεο Ναπηηιηαθήο Γηαηηεζίαο ζηελ Διιάδα θαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ Πεηξαηά 

σο δηεζλνχο θέληξνπ λαπηηιίαο θαη δηαηηεζίαο ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε 

δαπαλψλ γηα ηελ επίιπζε ησλ λαπηηιηαθψλ δηαθνξψλ ζε πινηνθηήηεο, λαπισηέο, ηδηνθηήηεο θνξηίσλ θαη 

ηνπο αζθαιηζηέο ηνπο• ν Πεηξαηάο κπνξεί λα απνηειέζεη αληαγσληζηηθή θαη αμηφπηζηε ελαιιαθηηθή ιχζε γηα 

ηελ επίιπζε λαπηηιηαθψλ δηαθνξψλ. 

  

7. Γύν πξνϋπνζέζεηο γηα λα γίλεη City ν Πεηξαηάο  

Η ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ, 1/12/2008 

Η ζπλερήο βειηίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ε δηακφξθσζε κίαο ζεηηθήο επηρεηξεκαηηθήο 

αηκφζθαηξαο ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο είλαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ηζρπξήο 

λαπηηιηαθήο ζπζηάδαο (cluster) ζηνλ Πεηξαηά. 
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Σν ζπκπέξαζκα απηφ πξνέθπςε απφ ηε ζπδήηεζε πνπ νξγάλσζε ην Διιεληθφ Ιλζηηηνχην Ναπηηθήο 

Σερλνινγίαο (ΔΛΙΝΣ) ζην πιαίζην ηεο δηήκεξεο Δηήζηαο πλάληεζεο λαπηηθήο ηερλνινγίαο ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 27 θαη 28 Ννεκβξίνπ ζην Μέγαξν ηνπ ΟΛΠ κε ρνξεγφ επηθνηλσλίαο ηε «Ν». 

 

Μπνξεί ε ζπδήηεζε λα έγηλε ζε κία ζπγθπξία φπνπ ε δηεζλήο θξίζε αθπξψλεη ελδερνκέλσο νπνηαδήπνηε 

ζρέδηα σζηφζν ν πξνβιεκαηηζκφο πνπ αλαπηχρζεθε ζηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη νη πξνηάζεηο πνπ 

αθνχζζεθαλ νδεγνχλ ζην αζθαιέο ζπκπέξαζκα φηη ν Πεηξαηάο κπνξεί λα δηεθδηθήζεη έλα πην ζεκαληηθφ 

ξφιν ζην δηεζλέο λαπηηιηαθφ ζχζηεκα κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ππνδνκψλ θαη ηνπ 

γεληθφηεξνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

Ο πξφεδξνο ηνπ ΝΔΔ, θ. Γηψξγνο Γξάηζνο. 

 

Βαζηθφο εηζεγεηήο ηεο ζπδήηεζεο ν θ. Γηψξγνο Γξάηζνο πξφεδξνο ηνπ Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο ν 

νπνίνο επεζήκαλε φηη νη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο έξρνληαη θαη παξέξρνληαη, νη ππεξεζίεο φκσο πξνο ηελ 

λαπηηιία δελ θεχγνπλ εχθνια φπσο έδεημε ην παξάδεηγκα ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο. Πξφζζεζε φηη ην 

ειιεληθφ λαπηηιηαθφ cluster είλαη κηθξφ θαη ηα νθέιε ζα ήηαλ πνιχ πεξηζζφηεξα εάλ νη εμειίμεηο ζηε ρψξα 

καο είραλ παξαθνινπζήζεη ηα φζα ζπκβαίλνπλ δηεζλψο. Αλαθέξζεθε αλαιπηηθά ζε θάζε έλα ηνκέα πνπ 

ζπλζέηεη ην cluster ηνλίδνληαο ηδηαίηεξα ηελ θαζπζηέξεζε ζε ππνδνκέο θαη ζεζκηθφ πιαίζην. Έθεξε σο 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηελ θξνπαδηέξα φπνπ ράλνληαη θάζε ρξφλν πάλσ απφ 300 εθαη. επξψ θαη πάλσ 

απφ 6.500 ζέζεηο εξγαζίαο γηαηί ν Πεηξαηάο δελ είλαη home porting., ελψ ζεκείσζε φηη θαη ην Υ.Α. κφιηο 

πξφζθαηα ηξνπνπνίεζε ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ είζνδν λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ. Σέινο επεζήκαλε φηη ε 

νινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ παξαρψξεζεο ηνπ ηαζκνχ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηνπ ΟΛΠ ζηε Cosco 

δεκηνπξγεί ζπλζήθεο ψζηε ν Πεηξαηάο λα γίλεη θέληξν ηνπ δηακεηνθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ ζηε επξχηεξε 

πεξηνρή.  

 

Ο θ. Παχινο Αβξακέαο πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Έλσζεο λαπηηιηαθψλ Γηθεγφξσλ θαη γεληθφο γξακκαηέαο 

ηεο Έλσζεο γηα ηε λαπηηθή Γηαηηεζία, ηφληζε κεηαμχ άιισλ φηη πξνβιεκαηίδεηαη απφ ηε ρξήζε «ειιεληθφ» 

ζε φ,ηη αθνξά ην cluster ζεκεηψλνληαο φηη κε βάζε ην θξηηήξην ηεο εληνπηφηεηαο ην ειιεληθφ cluster είλαη 

γεγνλφο. Όκσο εάλ ζέινπκε λα αλαπηπρηεί πεξαηηέξσ ην cluster ζηνλ Πεηξαηά ζα πξέπεη πξψηα λα 

θξνληίζνπκε ν Πεηξαηάο λα γίλεη δηεζλέο λαπηηιηαθφ θέληξν. 

 

Ο θ. Ηιίαο Γαιαλφπνπινο managing Director ηεο Regal Mare αλαθέξζεθε ζηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηνπ 

λαππεγηθνχ θαη λαππεγνεπηζθεπαζηηθνχ ηνκέα, ηνλίδνληαο φηη ε ηειεπηαία λαππήγεζε ζηα λαππεγεία 

Διεπζίλαο ήηαλ ην «Νήζνο Υίνο» κεηά ην 1975. 
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O δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο XRTC, θ. Γηψξγνο Ξεξαδάθεο. 

   

O θ. Γηψξγνο Ξεξαδάθεο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο XRTC ηφληζε φηη ε ηξαπεδηθή αγνξά είλαη θχξην κέινο 

ηνπ λαπηηιηαθνχ Cluster. Απφ ηελ άπνςε απηή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηξαπεδηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ 

ειιεληθή λαπηηιία είλαη ε επηηφπηα παξνπζία ησλ κεγάισλ δηεζλψλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ πνπ ρξεκαηνδνηνχλ 

ηελ ειιεληθή λαπηηιία, ε πιεζψξα άιισλ ηξαπεδψλ ρσξίο παξνπζία ζηελ Διιάδα. Σν ραξηνθπιάθην 

δαλείσλ μεπεξλά ηα 80 δηζ. δνι. θαη αθνξά ζε 41 Σξάπεδεο. Σν ζπλνιηθφ ραξηνθπιάθην ρξεκαηνδφηεζεο 

ειιεληθήο λαπηηιίαο έρεη 8πιαζηαζηεί απφ ην 1994, 4πιαζηαζηεί απφ ην 2000, θαη 2πιαζηαζηεί απφ ην 2004.  

 

Ο θ. Ισάλλεο Παρνχιεο πξφεδξνο ηεο Δλψζεσο Μεζηηψλ Ναπηηιίαο θαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο 

Megachart ηφληζε φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ν Πεηξαηάο έρεη ελδπλακψζεη ηε ζέζε ηνπ ζην δηεζλέο λαπηηιηαθφ 

ζχζηεκα κε ηνπο Διιελεο brokers λα βειηηψλνπλ ηελ αληαγσληζηηθή ηνπο ζέζε θαη ππνγξάκκηζε ηελ 

αλάγθε χπαξμεο δπλαηνχ ειιεληθνχ λενγλψκνλα θαη ειιεληθνχ p&I Club. 

 

O θ. Απφζηνινο Πνπινβαζίιεο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ Hellenic Lloyds SA αλαθέξζεθε ζηελ αλάγθε 

ελφο λένπ εηαηξηθνχ κνληέινπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηρεηξεκαηηθψλ θνξέσλ ηεο λαπηηιίαο, 

ελψ ηέινο ν θ. Υξήζηνο Πξνθνπίνπ ηεο marine Underwriters Aigaion Insurance αλαθέξζεθε ζηα νθέιε 

χπαξμεο ηνπ cluster γηα ηε λαπηηιία θαη ηελ εζληθή νηθνλνκία. 

 

O πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Ναπηηιηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ Μηθξψλ Απνζηάζεσλ, θ. Νίθνο Βαξβαηέο. 

   

Ο πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Ναπηηιηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ Μηθξψλ Απνζηάζεσλ θ. Νίθνο Βαξβαηέο αλαθέξζεθε 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζηελ αλάγθε πεξαηηέξσ βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ λαπηηιηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ ηδηαίηεξα απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε κεζνγεηαθή λαπηηιία ελψ είρε εθζέζεη 

αλαιπηηθά ηελ άπνςε ηνπ πεξί cluster ζε νκηιία ηνπ ηελ πξψηε εκέξα ηνπ ζπλεδξίνπ. ηελ Οκηιία ηνπ ν θ. 

Βαξβαηέο κεηαμχ άιισλ ηφληζε: Ωο θιαζηέξ ζεσξνχκε ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη πεξί ηελ εκπνξηθή λαπηηιία ζε κηα ρψξα. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο ζπκπεξηιακβάλνπλ κελ 

άκεζεο ππεξεζίεο ζηε λαπηηιία φπσο νη λαπιψζεηο, νη αζθαιίζεηο θαη νη επηζθεπέο, αιιά θαη άιιεο- 

ιηγφηεξν εκθαλείο - φπσο ε λαπηηθή εθπαίδεπζε θαη ε δηα βίνπ κάζεζε ησλ ζηειερψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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ηε λέα ηνπ ζεκεξηλή κνξθή ην Διιεληθφ θιαζηέξ επαλέξρεηαη κε λέεο δπλακηθέο ζπκκεηνρέο ζηνπο 

ρψξνπο ησλ λνκηθψλ ππεξεζηψλ, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο, ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, 

αιιά θαη άιισλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ φπσο απηέο ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ, ησλ αλεμάξηεησλ επηζεσξεηψλ 

θαη ησλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ. Θα ήζεια ηδηαίηεξα λα ζηαζψ ζηελ ηεξάζηηα πνηνηηθή βειηίσζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνπο ηνκείο ησλ λαπιψζεσλ θαη ησλ αγνξαπσιεζηψλ πινίσλ ησλ νπνίσλ ε 

θήκε έρεη εμαπισζεί ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Γελ ρσξά ακθηβνιία φηη γηα κηα θνξά αθφκα ππάξρνπλ 

ζεηηθέο εμειίμεηο θαη πνιχ θαιέο πξννπηηθέο. 

 

Σν cluster πξέπεη λα «θεξδίζεη» ηελ πινηνθηεζία «κε ην ζπαζί ηνπ» 

 

Ο θ. Σδψξηδεο Γαβξηήι δηεπζπληήο ηεο Golden Union Ships Agents, κηιψληαο εθ κέξνπο ησλ πινηνθηεηψλ, 

επεζήκαλε αξρηθά φηη ε ειιεληθή λαπηηιία αλαπηχρζεθε ζηα ζεκεξηλά κεγέζε ρσξίο ηελ χπαξμε θάπνηνπ 

νξγαλσκέλνπ cluster, αιιά κε βάζε ηελ εκπνξηθφηεηα, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δεηλφηεηα ησλ κειψλ ηεο. Αλαδήηεζε θαη βξήθε ππεξεζίεο (λνκηθέο, αζθαιηζηηθέο, επηζθεπαζηηθέο, 

λαππεγηθέο, θ.ά.) ζε φιν ηνλ θφζκν. Δπνκέλσο ν εθνπιηζκφο απφ ηε θχζε ηνπ δελ εμαξηάηαη απφ ην 

cluster, αιιά ην cluster πξέπεη λα θεξδίζεη κε ην ζπαζί ηνπ ηελ πινηνθηεζία. 

 

Καηά ηνλ θ. Γαβξηήι ην ελδηαθέξνλ ζα πξέπεη λα εζηηαζζεί ζηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ πξνο ηε 

δηεζλή λαπηηιία ππεξεζηψλ. Οη δηάθνξνη θνξείο παξνρήο λαπηηιηαθψλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα βειηηψζνπλ 

ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, θαη απφ ηελ άιιε ε πνιηηεία ζα πξέπεη λα βειηηψζεη ηε 

γεληθφηεξε επηρεηξεκαηηθή αηκφζθαηξα ζηε ρψξα ηφληζε ν θ. Γαβξηήι. Σν Cluster δελ κπνξεί λα 

«επηβιεζεί» δηα λφκσλ αιιά κέζα απφ κία δηαδηθαζία αληαιιαγήο απφςεσλ θαη ζπλερνχο βειηίσζεο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαηέιεμε ν θ. Γαβξηήι 

  

8. Η λαπηηθή δηαηηεζία απαξαίηεην ζπζηαηηθό  

Η ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ, 12/12/2008 

Γελ λνείηαη δηεζλέο λαπηηιηαθφ θέληξν ρσξίο ηελ χπαξμε λαπηηθήο δηαηηεζίαο. Η πξνζπάζεηα ηνπ ΝΔΔ απφ 

θαηξφ είλαη λα βνεζήζεη ζηελ επέθηαζε ηεο λαπηηιηαθήο ζπζηάδαο (Maritime Cluster) ηνπ Πεηξαηά γηα λα 

κπνξέζεη ε Διιάδα λα επσθειεζεί ηα κέγηζηα απφ φιεο ηηο παξάπιεπξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε 

κε ηε κεγάιε καο ειιελφθηεηε λαπηηιία. ην πιαίζην απηφ εληζρχεη θαη ην ζεζκφ ηεο λαπηηθήο δηαηηεζίαο. 

 

Σα παξαπάλσ επεζήκαλε ν πξφεδξνο ηνπ Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, Γηψξγνο Γξάηζνο, αλνίγνληαο 

ρζεο ηελ εκεξίδα γηα ηε λαπηηθή δηαηηεζία πνπ δηνξγάλσζε ην Δπηκειεηήξην. Έλα λαπηηιηαθφ θέληξν δελ 

αξθεί λα έρεη θαινχο δηθεγφξνπο αιιά πξέπεη θαη λα κπνξεί λα ιχλεη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ. Ναπηηιηαθή δηαηηεζία ζηελ Διιάδα ππάξρεη θαη ιεηηνπξγεί, φ φγθνο ησλ εξγαζηψλ ηεο φκσο είλαη 

πεξηνξηζκέλνο.  

 

Γηα λα γίλεη δηαηηεζία ζηνλ Πεηξαηά, ζπλέρηζε ν θ. Γξάηζνο, πξέπεη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε λα δερζνχλ λα 

γίλεη ε δηαηηεζία εδψ. Έσο φηνπ γίλεη γλσζηφ φηη ν Πεηξαηάο παξέρεη θαηάιιειε, απνηειεζκαηηθή θαη 

ακεξφιεπηε δηαηηεζία ζρέζε έρνπζα κε δηεζλή λαπηηιηαθά ζέκαηα, ε δηαηηεζία εδψ ζα εμαξηάηαη απφ ηε 
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βνχιεζε ηνχ ηζρπξφηεξνπ εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

 

ηε ρζεζηλή εκεξίδα κίιεζαλ ν θ. Ισάλλεο Σζαηζάο, πξφεδξνο ηνπ London Maritime Arbitrators' 

Association, ν θ. Γξεγφξεο Σηκαγέλεο, δηθεγφξνο , αξσγφ κέινο ηεο Έλσζεο γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία θαη  

δηαηηεηήο πνιιψλ νξγαληζκψλ πνπ εθηεινχλ λαπηηιηαθέο δηαηηεζίεο θαη ν θ. Νίθνο Σζαβιίξεο ν νπνίνο έρεη 

δηεμαγάγεη πάξα πνιιέο δηαηηεζίεο κέρξη ζήκεξα.  

 

  

9. Δπηκνλή θαη ππνκνλή γηα ηελ αλάπηπμε λαπηηθήο δηαηηεζίαο ζηελ Διιάδα  

Η ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ, 29/12/2008 

Υξεηάδεηαη ππνκνλή θαη επηκνλή. Σν ζπκπέξαζκα απηφ πξνέθπςε ζηελ εκεξίδα πνπ νξγάλσζε πξφζθαηα 

ην Ναπηηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο ζην Ίδξπκα Δπγελίδνπ κε ζέκα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία θαη ηηο πξννπηηθέο 

αλάπηπμεο ηεο θαη ζηε ρψξα καο.  

 

Ο θ. Ισάλεο Σζαηζάο, πξφεδξνο ησλ δηαηηεηψλ Λνλδίλνπ. 

 

ηελ εκεξίδα κίιεζαλ ν θ. Ισάλλεο Σζαηζάο, πξφεδξνο δηαηηεηψλ Λνλδίλνπ, ν νπνίνο αλέπηπμε ην ζέκα 

«Η δηαηηεζία ζην Λνλδίλν θαη ην κέιινλ ηεο» ν θ. Γξεγφξεο Σηκαγέλεο, δηθεγφξνο, δηαηηεηήο ζην ΝΔΔ θαη 

κέινο ηεο Έλσζεο γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία ζηνλ Πεηξαηά, κε ζέκα: Η δηαηηεζία ζην ΝΔΔ θαη νη πξννπηηθέο 

ηεο, θαη ν θ. Νηθφιανο Σζαβιίξεο, κέινο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ΝΔΔ, ν νπνίνο παξνπζίαζε ην ζέκα: 

Ναπηηθή Γηαηηεζία ζηελ Διιάδα - Απφςεηο θαη Πξνβιεκαηηζκνί απφ ηελ θνπηά ηνπ Πινηνθηήηε. 

 

Σελ εθδήισζε άλνημε ν πξφεδξνο ηνπ ΝΔΔ θ. Γηψξγνο Γξάηζνο ελψ ραηξεηηζκφ απεχζπλε ν πθππνπξγφο 

Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο Πάλνο Κακκέλνο. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην Ναπηηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο, είλαη θνξέαο κε επίζεκε ηδηφηεηα λα δηεμάγεη 

Ναπηηθέο Γηαηηεζίεο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Δπίζεο λαπηηθή δηαηηεζία αζθεί θαη ε 

λενζπζηαζείζα Έλσζε γηα ηε λαπηηθή δηαηηεζία. 

 

Όπσο έγηλε γλσζηφ ζηελ εκεξίδα ην 2008 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε ρψξα καο ηέζζεξηο δηαηηεζίεο. Σξεηο 

ζην πιαίζην ηνπ ΝΔΔ θαη κία ζην πιαίζην ηεο Έλσζεο γηα ηε λαπηηθή δηαηηεζία. Σνλ ίδην ρξφλν ζην Λνλδίλν 

ην παγθφζκην θέληξν ηεο Ναπηηθήο Γηαηηεζίαο εμεηάζζεθαλ ηνπιάρηζηνλ 1280 ππνζέζεηο. 

 

Οη ιφγνη πνπ ην Λνλδίλν αλεδείρζε ζε θέληξν ηεο παγθφζκηαο λαπηηθήο δηαηηεζίαο απαζρφιεζαλ ηδηαίηεξα 

ηελ εκεξίδα ζε ζπλάξηεζε κε ην εάλ ν Πεηξαηάο, έδξα ηεο κεγαιχηεξεο λαπηηιίαο ηνπ θφζκνπ κπνξεί λα 

πάξεη έλα κεξίδην απηήο ηεο αγνξάο. 
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Όπσο είπε ραξαθηεξηζηηθά ν θ. Σηκαγέλεο γηα λα αλαπηπρζεί ε λαπηηθή δηαηηεζία ζηνλ Πεηξαηά ρξεηάδεηαη 

ππνκνλή θαη επηκνλή. Θα πξέπεη πξφζζεζε ε πξνζπάζεηα λα είλαη ζπλερήο. Άιισζηε θαη ην Λνλδίλν 

θαηέθηεζε ην εγεηηθφ ξφιν κέζα απφ δηαδηθαζίεο πνπ θξάηεζαλ αξθεηά ρξφληα. Αλαθεξφκελνο ζην λνκηθφ 

πιαίζην ζεκείσζε φηη ην πιαίζην κε ην νπνίν ιεηηνπξγεί ε δηαηηεζία ζην ΝΔΔ δελ δηαθέξεη απφ ηνπο δηεζλείο 

θαλφλεο παξά ζε ειάρηζηα ζέκαηα θαη ππνγξάκκηζε ηελ αλάγθε «επηθνηλσλίαο» απφ πιεπξάο ηνπ ΝΔΔ ηνπ 

πιαηζίνπ απηνχ. 

 

Γηαηί ην Λνλδίλν είλαη έδξα ηεο δηεζλνύο δηαηηεζίαο 

 

Ιδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα ήηαλ ε νκηιία ηνπ θ. Ισάλλε Σζαηζά, πξνέδξνπ δηαηηεηψλ Λνλδίλνπ ν νπνίνο 

αλαθέξζεθε ζην ξφιν ηεο δηαηηεζίαο ζηηο λαπηηιηαθέο ζπκβάζεηο αιιά θαη ζηνπο ιφγνπο πνπ ην Λνλδίλν 

είλαη έδξα ηεο δηεζλνχο λαπηηθήο δηαηηεζίαο.  

 

Η πεγή ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηελ λαπηηιηαθή δηαηηεζία ζηελ Αγγιία είλαη ν λφκνο δηαηηεζίαο ηνπ 1996 

(Arbitration Act 1996) πνπ νξίδεη (ζε ειεχζεξε κεηάθξαζε) φηη ζθνπφο ηεο δηαηηεζίαο είλαη ε δίθαηε 

δηεπζέηεζε δηαθνξψλ απφ ακεξφιεπην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην ρσξίο πεξηηηή θαζπζηέξεζε ή επηβάξπλζε, 

είπε ν θ. Σζαηζάο. 

 

Απφ ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ LMAA, ( London Maritime Arbitrators Association) πνπ είλαη φινη πεπεηξακέλνη 

επαγγεικαηίεο δηαηηεηέο, νη 20 έρνπλ - κεηαμχ άιισλ - λνκηθή θαηάξηηζε, νη 10 εκπνξηθή, 3 έρνπλ ηζηνξηθφ 

αμησκαηηθνχ γέθπξαο θαη 2 θαζαξά ηερληθφ. Έηζη νη ρξήζηεο έρνπλ κηα επξεία επηινγή απφ πξφζσπα θαη 

εηδηθφηεηεο.  

 

Δπί πιένλ είλαη εγγεγξακκέλα άιια πεξίπνπ 650 αξσγά κέιε, πξνεξρφκελα απφ επξχ θάζκα λαπηηιηαθψλ 

θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ θαη απ' φιν ηνλ θφζκν, νη νπνίνη αλ θαη δελ εμαζθνχλ πξσηίζησο ην επάγγεικα ηνπ 

δηαηηεηνχ, είλαη δηαζέζηκνη γηα δηνξηζκφ, εθ' φζνλ θπζηθά ην επηηξέπεη ε ζρεηηθή ζχκβαζε.  

Πξνθχπηεη ηψξα ην εξψηεκα, γηαηί πξνηηκάηαη ν λφκνο ηεο Αγγιίαο.  

Πξψηνλ ηα αγγιηθά είλαη ρξφληα ηψξα θαη εμαθνινπζνχλ λα είλαη ε γιψζζα ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ.  

Γεχηεξνλ ε Αγγιία θαηείρε πξσηεχνπζα ζέζε - επί αηψλεο - ζηελ εκπνξηθή λαπηηιία, γεγνλφο πνπ νδήγεζε 

ζηελ αλάπηπμε εθηεηακέλεο θαη εκβξηζνχο εκπνξηθήο λνκνινγίαο. Η αγγιηθή θηινζνθία ηνπ δηθαίνπ 

ζηεξίδεηαη επάλσ ζην δηθαίσκα ηνπ ζπκβάιιεζζαη. Ο λφκνο πνπ απνξξέεη απφ απηήλ ηελ αξρή, παξέρεη 

κεγαιχηεξε επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο ζχγρξνλεο πεξηζηάζεηο, ζπγθξηλφκελνο κε άιια 

ζπζηήκαηα γξαπηνχ θαη θσδηθνπνηεκέλνπ αζηηθνχ δηθαίνπ. Δμειίρηεθε απφ ηνλ ζπλδπαζκφ γξαπηνχ θαη 

δεδηθαζκέλνπ δηθαίνπ, φπνπ ππνζέζεηο πνπ εθδηθάδνληαη δεκφζηα - θαη δεζκεχνπλ εθεμήο ηηο απνθάζεηο 

ηνπ δηθαζηεξίνπ - ζπγθξνηνχλ απηφ πνπ θνηλψο νλνκάδεηαη εζηκηθφ δίθαην.  

 

Όπσο αληηιακβάλεζζε έλαο πνιχ κεγάινο αξηζκφο ππνζέζεσλ - ρξφληα ηψξα - έρεη εθδηθαζηεί απφ ην 

αγγιηθφ εκπνξηθφ δηθαζηήξην, ην νπνίν έηζη απέθηεζε ηελ θήκε ηεο εμεηδίθεπζεο, ακεξνιεςίαο θαη 

δηθαηνζχλεο πνπ ζήκεξα ραίξεη. Οη ππνζέζεηο απηέο έθηνηε, δηεμάγνληαη απφ εηδηθεπκέλνπο θαη 

πεπεηξακέλνπο δηθαζηέο, νη νπνίνη είλαη εληειψο αλεμάξηεηνη απφ θξαηηθέο ή άιιεο επηδξάζεηο θαη απφ 
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δηθεγφξνπο νη νπνίνη θνίηεζαλ ζε παλεπηζηήκηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα θαιχςνπλ ηελ δήηεζε ηνπ 

ζπλερψο επεθηεηλφκελνπ εκπνξίνπ. Απνηέιεζκα είλαη φηη νη εκπνξηθέο ζπκβάζεηο ζήκεξα είλαη πξνηθηζκέλεο 

απφ έλα πινχην δεδηθαζκέλσλ ελλνηψλ, θαζνξηζκέλσλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη θαλφλσλ εξκελείαο. 

 

Απηφ παξάιιεια παξέρεη ζηνπο ζεκεξηλνχο δηθεγφξνπο ηελ απαηηνχκελε απηνπεπνίζεζε λα πξνβιέπνπλ 

ηελ έθβαζε θάπνηαο δηαθσλίαο θαη λα ζπκβνπιεχνπλ ηνπο πειάηεο ησλ κε θάπνην βαζκφ βεβαηφηεηαο. 

 

Δπηπξφζζεηα, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, εμειίρηεθε κηα θξίζηκε κάδα απφ εηδηθνχο λαπηηιηαθνχο 

εκπεηξνγλψκνλεο - δηαθφξσλ θιάδσλ - νη νπνίνη, σο κάξηπξεο, βνεζνχλ ην δηθαζηήξην θαη ηνπο δηαηηεηέο 

ζηηο δηαβνπιεχζεηο ησλ επάλσ ζε ππνζέζεηο ζχλζεηεο, ηερληθήο ή άιιεο εηδηθεπκέλεο θχζεσο… 

 

Αλ θαη ε ξφινο ησλ κεζηηψλ ξπζκίζηεθε ην 1673 απφ κηα λνκνζεηηθή πξάμε ηνπ θνηλνβνπιίνπ, ην Λνλδίλν 

θαηά πάζα πηζαλφηεηα αλαδείρηεθε ζαλ ηφπνο λαπηηιηαθήο δηαηηεζίαο ζαλ επαθφινπζν ηεο ίδξπζεο εθεί 

ηνπ λαπηηιηαθνχ ρξεκαηηζηεξίνπ ηνπ Baltic. Η πξνέιεπζε ηνπ ζεκεξηλνχ Baltic ήηαλ ην θαθελείν πνπ 

άλνημε ην 1744 κε ηελ νλνκαζία Virginia and Baltick.  

 

Ξέλνη πινηνθηήηεο θαη έκπνξνη - ιίγν αξγφηεξα - δέρηεθαλ ην Λνλδίλν ζαλ νπδέηεξν ηφπν γηα ηελ επίιπζε 

δηαθνξψλ. Αληηπξφζσπνη φισλ ησλ θιάδσλ ηεο λαπηηιίαο θαη ηνπ δηεζλνχο δηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ 

καδεχηεθαλ εθεί θαη νη δηαθσλίεο ηνπο ζπρλά επηιχνληαλ απφ πξεζβχηεξνπο κεζίηεο θαηά ηε δηάξθεηα 

θάπνηνπ απνθαινχκελνπ «πγξνχ» γεχκαηνο! Απφ ηελ αλεπίζεκε απηή δηαδηθαζία γελλήζεθε ην LMAA. 

 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, νη ππνζέζεηο έγηλαλ πην ζχλζεηεο, δηθεγφξνη άξρηζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

δηαβνπιεχζεηο θαη ζεζπίζζεθαλ πην επίζεκεο δηαδηθαζίεο. Καηά ηελ γλψκε κνπ, κε ηελ αιιαγή ηεο κνξθήο 

ηνπ Baltic (φπνπ αληηθαηεζηάζεζαλ πξνζσπηθέο επαθέο απφ ζπλαιιαγέο ζηηο νζφλεο) ε γξαπηή ξχζκηζε 

θαη ξεηνί φξνη ππνθαηέζηεζαλ ηελ αλεπηζεκφηεηα.  

 

Θα ήζεια λα θαηαιήμσ δίδνληαο ζαο κεξηθά ζηνηρεία κε αξηζκνχο. 

 

Γλσξίδνπκε φηη ην 2007 έγηλαλ 2560 δηνξηζκνί ηαθηηθψλ κειψλ ηνπ LMAA. Αλ ινγαξηάζεη θαλείο φηη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ππνζέζεηο ην θάζε απφ ηα δπν ζπκβαιιφκελα κέξε δηνξίδεη έλα δηαηηεηή, ππνινγίδνπκε φηη 

παξαπέκθζεθαλ ζε δηαηηεζία ηνπιάρηζηνλ 1280 ππνζέζεηο. Απφ απηέο ζρεδφλ ηα 2/3 ησλ αληηπάισλ 

ζπκβηβάζηεθαλ πξνηνχ βγεη απφθαζε. Σειηθά εμεδφζεζαλ 421 απνθάζεηο (κεησκέλεο θαηά ηη απφ ηηο 450 

ην 2006), εθ ησλ νπνίσλ νη 42 θαηφπηλ αθξνάζεσο. 

 

αλ κέηξν ζπγθξίζεσο 1005 αηηήζεηο θαηεηέζεζαλ ζην Δκπνξηθφ Γηθαζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ θαη 128 ζην 

Γηθαζηήξην ηνπ Ναπαξρείνπ (νη ππνζέζεηο ηνπ Ναπαξρείνπ είλαη νη ιεγφκελεο «πγξέο» θαη έρνπλ λα θάλνπλ 

κε ζπγθξνχζεηο, αβαξίεο, ζψζηξα, λαπαγηαηξεζίεο, άιιεο ξπκνπιθήζεηο θαη ηα ζρεηηθά. εκεησηένλ φηη νη 

δηαηηεηέο ηνπ LMAA γεληθά δελ αζρνινχληαη κε ζέκαηα ζην ρψξν απηφ). Σειηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ 75 

δίθεο ζην Δκπνξηθφ Γηθαζηήξην θαη 7 ζην Γηθαζηήξην ηνπ Ναπαξρείνπ. 
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Ο αξηζκφο ησλ απνθάζεσλ πνπ εμέδσζε θαηά ηα ηειεπηαία 3 ρξφληα ην ζσκαηείν λαπηηιηαθψλ δηθεγφξσλ 

ηεο Νέαο Τφξθεο (SMS) (πνπ είλαη ην επφκελν πην δξαζηήξην θέληξν λαπηηιηαθήο δηαηηεζίαο κεηά απφ ην 

Λνλδίλν) δηαθέξεη απφ ρξφλν ζε ρξφλν, αιιά θαίλεηαη - θαηά κέζνλ φξν - λα ήηαλ 25 απνθάζεηο εηεζίσο. 

 

Να ζρεδηαζζεί marketing plan  

 

Ο θ. Γξεγφξεο Σηκαγέλεο, δηθεγφξνο, δηαηηεηήο ζην ΝΔΔ θαη κέινο ηεο Έλσζεο γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία ζηνλ Πεηξαηά.  

   

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν θ. Σζαβιίξεο αθνχ ζπκθψλεζε κε ηνλ θ. Σηκαγέλε ζηελ άπνςε φηη ρξεηάδεηαη 

ρξφλνο γηα ηελ εκπέδσζε ελφο θιίκαηνο αμηνπηζηίαο γηα ηελ ειιεληθή λαπηηθή δηαηηεζία αλαθέξζεθε 

ηδηαίηεξα ζην πσο νη πινηνθηήηεο κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ ην ζέκα ηεο δηαηηεζίαο ζηελ Διιάδα. 

 

Μεηαμχ άιισλ αλαθέξζεθε ζε κία ζεηξά ιφγνπο πνπ εκπνδίδνπλ ελδερνκέλσο ηνπο έιιελεο πινηνθηήηεο λα 

επηδεηνχλ ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ππνγξάθνπλ λα αλαθέξεηαη σο έδξα ηεο δηαηηεζίαο ν Πεηξαηάο. Μεηαμχ 

απηψλ ησλ ιφγσλ αλέθεξε, ηηο ακθηβνιίεο πνπ δηαηππψλνληαη γηα ηελ επηηπρή ζπλέρηζε ηνπ ζεζκνχ, ηελ 

έιιεηςε εκπηζηνζχλεο πνπ κπνξεί λα ππάξρεη απφ έλα κέξνο ησλ πινηνθηεηψλ ζηελ ειιεληθή δηθαηνζχλε, 

ηελ έιιεηςε εκπεηξίαο ζε δηαηηεζίεο, ηα θελά ζην λνκηθφ πιαίζην. 

 

Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνλ θ. Σζαβιίξε νξηζκέλνη άιινη ιφγνη έρνπλ ζρέζε κε ηνπο ζπλεξγάηεο ησλ 

πινηνθηεηψλ, ηνπο λαπισηέο, ηα P&I Clubs θαη άιινπο, νη νπνίνη ζα επηδεηνχλ έλα «νπδέηεξν» έδαθνο γηα 

ηε δηαηηεζία θαη ην Λνλδίλν πξνζθέξεηαη σο ηέηνην. 

 

Ο θ. Νηθφιανο Σζαβιίξεο, κέινο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ΝΔΔ. 

 

ηε ζπλέρεηα αλέθεξε θαη νξηζκέλα αληαγσληζηηθά ζηνηρεία ηνπ Πεηξαηά φπσο νη θαζπζηεξήζεηο θαη ην 

απμεκέλν θφζηνο ηεο δηαηηεζίαο ζηελ Αγγιία, ε είζνδνο πνιιψλ μέλσλ λνκηθψλ γξαθείσλ ζηνλ Πεηξαηά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θ.ιπ. Δπεζήκαλε θαη ηηο θηλήζεηο άιισλ δηεζλψλ λαπηηιηαθψλ θέληξσλ φπσο π.ρ. ηεο 

ηγθαπνχξεο ην νπνίν πξνβάιιεη ην κέηξν ησλ εθπηψζεσλ ζηα αζθάιηζηξα εάλ ν πινηνθηήηεο δερζεί 

δηαηηεζία ζηε ηγθαπνχξε θ.ά. 
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Ο θ. Σζαβιίξεο πξφηεηλε λα ππάξμεη έλα marketing ή business plan γηα ηε αλάπηπμε ηεο δηαηηεζίαο ζηνλ 

Πεηξαηά. Παξάιιεια λα επηζηξαηεπζνχλ φιεο νη δπλάκεηο ησλ θνξέσλ ηεο λαπηηιίαο θαη ηεο πνιηηείαο. Δλψ 

ππνγξάκκηζε θαη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ φηη ε δηαδξνκή ζα είλαη δχζθνιε «ζέιεη ππνκνλή - επηκνλή - θαη 

πνιιή δνπιεηά».  

 

  

10. ΠΔΡΙΚΟΠΙΟ - Personas  

Πεξηνδηθφ ΔΦΟΠΛΙΣΗ ηεχρνο Απξηιίνπ 2009, 1/04/2009 

 

Πξφεδξνο  ηεο Έλσζεο γηα ηε Ναπηηθή Γηαηηεζία επαλεθιέρζεθε ν θ. Υαξάιακπνο Γεωξγαθόπνπινο 

ζηελ εηήζηα γεληθή ζπλέιεπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 11 Μαξηίνπ. 

Ο θ. Γεωξγαθόπνπινο , 71 εηψλ, είλαη πξφεδξνο ηεο έλσζεο απφ ην 2005. Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα θαη 

ζπνχδαζε ζηε Ννκηθή ρνιή Αζελψλ. Άζθεζε ην επάγγεικα ηνπ δηθεγφξνπ γηα έλα πεξίπνπ ρξφλν πξνηνχ 

αλαιάβεη θαζήθνληα δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ ηεο πνιηηηθήο θαη Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο απφ ην 1964 σο ην 

2005. Οθ.  Γεωξγαθόπνπινο δηεηέιεζε πξφεδξνο Δθεηψλ Θεζζαινλίθεο  θαη Πεηξαηά απφ ην 1992 σο ην 

1996 θαη έπεηηα αεξνπαγίηεο θαη αληηπξφεδξνο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ σο ην 2005. 

 

Σα ππφινηπα κέιε ηνπ Γ.. είλαη : ν θ. Λενλάξδνο Ραθηληδήο (αληηπξφεδξνο), ν θ. Παχινο Αβξακέαο 

(γξακκαηέαο), ε θ. Ισάλλα Πνπξλάξα-Βαξβαιηά (ηακίαο), ν θ. Γεκήηξεο Καπαïηδήο (κέινο)  θαη νη θχξηνη  

Νίθνο  Πελζεξνπδάθεο θαη Αληψλεο  Σζαβδαξίδεο αλαπιεξσκαηηθά κέιε. 

  

 

 

Πεγή άξζξσλ : www.mararbpiraeus.eu  

http://www.mararbpiraeus.eu/var/files/uploads/25825b0811658238906596
http://www.mararbpiraeus.eu/var/files/uploads/25825b0811658238906596
http://www.mararbpiraeus.eu/
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