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Δελτίο Τύπου 

 

Πρόσφατες Εξελίξεις από τη Διεθνή Διαιτησία του ΔΕΕ 

Στις 13 Μαΐου 2015, το Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ) με έδρα το 

Παρίσι, το οποίο είχε οριστεί στην υπόθεση Ν. 20588/ZF, εξέδωσε την απόφασή του σχετικά με την 

αίτηση Προσωρινών Μέτρων που υπέβαλαν ο Ayoub-Farid Michel Saab και ο Fadi Michel Saab, 

Ενάγοντες στη διαμάχη κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

Οι κύριοι Saab υπέβαλαν επτά αιτήματα για τη λήψη προσωρινών μέτρων. Το Διαιτητικό Δικαστήριο 

απέρριψε τα έξι από αυτά, θεωρώντας κυρίως πως η έγκριση τους θα προδίκαζε την ουσία της 

υπόθεσης. Αξιοσημείωτο είναι ότι η απόφαση αυτή δεν συνιστά έγκριση από το Διαιτητικό Δικαστήριο 

του χειρισμού της FBME Κύπρου από την Κυπριακή Δημοκρατία. Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα 

αξιολογήσει περαιτέρω τη διαγωγή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν θα 

αποφανθεί επί της ουσίας της διαμάχης. 

Εξίσου σημαντικό είναι ότι το Διαιτητικό Δικαστήριο έκανε δεκτό το τελικό αίτημα των κυρίων Saab. Η 

απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου σχετικά με το αίτημα αυτό έχει ως εξής: 

[Το Αίτημα 7] γίνεται δεκτό εφόσον ο Υπόδικος (μαζί με τα ρυθμιστικά όργανα του) καλείται να απέχει 

από τη λήψη μέτρων που θα κατάστρεφαν οριστικά την επιχείρηση της FBME Κύπρου εν αναμονή της 

ολοκλήρωσης αυτής της διαιτησίας, και διατάσσεται να ενημερώνει ένα μήνα προηγουμένως το 

Διαιτητικό Δικαστήριο, τους Ενάγοντες, τον Δικηγόρο τους, τον κ. Mafuru [ο νόμιμος Διευθυντής της 

Τράπεζας διορισμένος από την Τράπεζα της Τανζανίας] και όλες τις άλλες ενδιαφερόμενες αρχές και / ή 

οντότητες για κάθε τέτοιο μέτρο. 

 

Αυτό αποτελεί ένα πολύ θετικό βήμα σε αυτή τη διαμάχη για δύο κυρίως λόγους: 

- Πρώτον, επιβεβαιώνει την Κανονιστική Διάταξη αρ. 1, καλώντας την Κυπριακή Δημοκρατία να απέχει 

από την πώληση ή την διάλυση της FBME Bank πριν από το τέλος αυτής της διαιτησίας. 

- Δεύτερον, ένεκα της υποχρέωσης να κοινοποιείται κάθε μέτρο που αφορά την FBME Κύπρου 30 

ημέρες εκ των προτέρων, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί πλέον να ενεργεί μεμονωμένα και να 

θέτει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη προ τετελεσμένων. Περαιτέρω, η FBME, το Διαιτητικό Δικαστήριο 

και οι κύριοι Saab θα είναι σε θέση να αντιδράσουν πριν τη λήψη μιας τελικής απόφασης, και να έχουν 

την ευκαιρία να λάβουν όλα τα μέτρα και τις νομικές ενέργειες που κρίνουν κατάλληλες. 

 

Τέλος 


