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LISA 3 

VAHEKOHTUMENETLUS 

 

Artikkel 1 

1. Vahekohus moodustatakse ühe osalisriigi taotluse esitamisega teisele osalisriigile käesoleva 

protokolli artikli 16 kohaldamisel. Vahekohtu moodustamise taotlus peab sisaldama juhtumi 

asjaolude kirjeldust koos kõigi seda toetavate dokumentidega. 

2. Vahekohtumenetlust taotlev osalisriik teavitab peasekretäri:  

2.1 oma vahekohtumenetluse taotlusest;  

2.2 käesoleva protokolli sätetest, mille tõlgendamine või kohaldamine on tema arvates 

vaidluse objektiks.  

3. Peasekretär edastab selle informatsiooni kõikidele osalisriikidele.  

 

 

Artikkel 2 

1. Vahekohus koosneb ühest kohtunikust, kui vaidluse pooled 30 päeva jooksul pärast 

vahekohtumenetluse taotluse kohta teate saamist nii otsustavad. 

2. Vahekohtuniku surma, töövõimetuse või kohustuste täitmata jätmise korral võivad vaidluse 

pooled 30 päeva jooksul pärast tema surma, töövõimetuse tekkimist või kohustuste täitmata 

jätmist nimetada omavahelisel kokkuleppel selle vahekohtuniku asendaja. 

 

 

Artikkel 3 

1. Kui vaidluse pooled ei lepi kokku käesoleva lisa artikli 2 kohases vahekohtu koosseisus, koosneb 

vahekohus kolmest liikmest:  

1.1 vaidluse mõlemad pooled nimetavad ühe vahekohtuniku;  

1.2 kolmanda vahekohtuniku nimetavad esimesed kaks vahekohtunikku omavahelisel 

kokkuleppel ning see vahekohtunik täidab vahekohtu esimehe kohustusi.  

2. Kui vahekohtu esimeest ei nimetata 30 päeva jooksul pärast teise vahekohtuniku nimetamist, 

esitavad vaidluse pooled ühe poole taotlusel järgneva 30 päeva jooksul peasekretärile 

kokkulepitud nõutava kvalifikatsiooniga isikute nimekirja. Peasekretär valib niipea kui võimalik 

sellest nimekirjast vahekohtu esimehe. Peasekretär ei tohi valida esimeheks isikut, kes on või on 

olnud ühe vaidluse pooleks oleva riigi kodanik, välja arvatud juhul, kui vaidluse teine pool on 

sellega nõus. 

3. Kui üks vaidluse pool ei ole 60 päeva jooksul pärast vahekohtumenetluse taotluse kohta teate 

saamist nimetanud vastavalt käesoleva artikli lõike 1 punktile 1.1 vahekohtunikku, võib teine 

vaidluse pool taotleda kokkulepitud kvalifitseeritud isikute nimekirja peasekretärile esitamist 30 

päeva jooksul. Peasekretär valib niipea kui võimalik sellest nimekirjast vahekohtu esimehe ning 

esimees palub nimetada vahekohtuniku sellel vaidluse poolel, kes ei ole seda veel teinud. Kui see 

pool ei ole 15 päeva jooksul pärast nimetatud palve esitamist vahekohtunikku nimetanud, nimetab 

kokkulepitud kvalifitseeritud isikute nimekirjast vahekohtuniku esimehe taotlusel peasekretär ise.  

4. Vahekohtuniku surma, töövõimetuse või kohustuste täitmata jätmise korral nimetab selle 

vahekohtuniku nimetanud vaidluse pool 30 päeva jooksul pärast vahekohtuniku surma, 

töövõimetuse tekkimist või kohustuste täitmata jätmist selle vahekohtuniku asendaja. Kui see 

vaidluse pool vahekohtunikku ei nimeta, asuvad vaidlust menetlema kaks järele jäänud 

vahekohtunikku. Vahekohtu esimehe surma, töövõimetuse või kohustuste täitmata jätmise korral 

nimetatakse talle asendaja vastavalt lõike 1 punktile 1.2 ja lõikele 2 90 päeva jooksul pärast 

esimehe surma, töövõimetuse tekkimist või kohustuste täitmata jätmist. 

5. Osalisriikide nimetatud kvalifitseeritud isikutest koosnevat vahekohtunike nimekirja haldab 

peasekretär. Iga osalisriik võib nimekirja nimetada neli isikut, kellel ei pea tingimata olema selle 

riigi kodakondsust. Kui vaidluse pooled ei esita sätestatud aja jooksul vastavalt lõigetele 2, 3 ja 4 

peasekretärile kokkulepitud kvalifitseeritud isikute nimekirja, valib peasekretär tema hallata 

olevast nimekirjast vahekohtuniku või vahekohtunikud, keda ei ole varem veel valitud.  
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Artikkel 4 

Vahekohus võib arutada ja tuvastada vastunõudeid, mis tulenevad otseselt vaidluse esemest.  

 

 

Artikkel 5 

Iga vaidluse pool vastutab oma kohtuasja ettevalmistamise kulude katmise eest. Vahekohtu liikmete 

tasud ja kõik vahekohtumenetluse käigus tekkinud üldkulud jagatakse vaidluse poolte vahel võrdselt. 

Vahekohus peab oma kulutuste kohta arvet ja esitab pooltele nende kohta lõpparuande.  

 

 

Artikkel 6 

Iga osalisriik, kellel on õigusliku iseloomuga huvisid, mida vahekohtu otsus võib mõjutada, võib 

pärast vaidlust alustanud pooltele kirjalikku etteteatamist astuda vahekohtumenetlusse vahekohtu 

nõusolekul oma kulul. Menetlusse astujal on õigus esitada tõendeid, kokkuvõtteid ja suulisi väiteid 

tema menetlusse astumist tinginud asjaolude kohta vastavalt käesoleva lisa artikli 7 alusel kehtestatud 

korrale, kuid tal puuduvad õigused vahekohtu koosseisu küsimustes.  

 

 

Artikkel 7 

Käesoleva lisa alusel moodustatud vahekohus määrab ise oma töökorra.  

 

 

Artikkel 8 

1. Välja arvatud juhul, kui vahekohtu koosseisus on ainult üks vahekohtunik, teevad vahekohtu 

liikmed vahekohtu menetlust, istungikohta ning menetlemiseks esitatud vaidlust käsitlevad 

otsused häälteenamuse alusel. Sellise vahekohtu liikme, kelle nimetas üks vaidluse osapool, 

puudumine või hääletamisest hoidumine ei takista vahekohtul otsuse tegemist. Häälte võrdse 

jagunemise korral on otsustav vahekohtu esimehe hääl. 

2. Vaidluse pooled aitavad vahekohtu tööle kaasa ja kooskõlas oma õigusaktidega ning kasutades 

kõiki nende käsutuses olevaid vahendeid, eelkõige: 

2.1 varustavad vahekohut vajalike dokumentide ja teabega;  

2.2 võimaldavad vahekohtul siseneda nende territooriumile, kuulata üle tunnistajaid ja 

eksperte ning külastada sündmuskohta. 

3. Kui vaidluse pool ei täida lõikes 2 sätestatud tingimusi, ei takista see vahekohut otsusele jõudmast 

ega otsust langetamast. 

 

 

Artikkel 9 

Vahekohus teeb otsuse viie kuu jooksul pärast vahekohtu moodustamist, välja arvatud juhul, kui 

vahekohus peab vajalikuks seda perioodi pikendada ajavahemiku võrra, mis ei tohi ületada viit kuud. 

Vahekohtu otsuse juurde kuulub otsust põhjendav osa. Otsus on lõplik, seda ei saa edasi kaevata ja 

sellest teatatakse peasekretärile, kes teavitab omakorda osalisriike. Vaidluse pooled täidavad otsuse 

viivitamata. 


