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Ensimmäinen osa 
 

UNCITRALin kansainvälistä kaupallista välimiesmenettelyä koskeva 
mallilaki 

(Yhdistyneet Kansakunnat, Viralliset asiakirjat A/40/17, 
Lisäys I ja A/61/17, Lisäys I) 

 
(Kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunta on hyväksynyt lain 21.6.1985 ja 

hyväksynyt siihen tehdyt muutokset 7.7.2006) 
 

LUKU I. YLEISET MÄÄRÄYKSET 
 

1 artikla.   Soveltamisala1
 

 
(1) Tätä lakia sovelletaan kansainväliseen kaupalliseen2 välimiesmenettelyyn, ellei tämän valtion ja 
minkä tahansa toisen valtion tai valtioiden välillä voimassa olevasta sopimuksesta muuta johdu. 
 
(2) Artikloja 8, 9, 17 H, 17 I, 17 J, 35 ja 36 lukuun ottamatta tämän lain määräykset tulevat 
sovellettaviksi vain, jos välimiesmenettelyn paikka on tämän valtion alueella.  
 
(Toimikunta on muuttanut artiklaa 1(2) kolmannessakymmenennessäyhdeksännessä istunnossaan 
vuonna 2006) 
 
(3) Välimiesmenettely on kansainvälinen, jos:  
 

(a) välityssopimuksen sopijapuolten liiketoimipaikat ovat välityssopimusta tehtäessä eri 
valtioissa; tai  

(b) jokin seuraavista paikoista sijaitsee sen valtion ulkopuolella, jossa sopijapuolten 
liiketoimintapaikat sijaitsevat: 

(i) välityssopimuksessa määritelty tai sen mukainen välimiesmenettelyn paikka; 

(ii) paikka, jossa olennainen osa kaupallisen suhteen velvoitteista on määrä täyttää tai 
paikka, johon riidan kohde läheisimmin liittyy; tai  

(c) sopijapuolet ovat nimenomaisesti sopineet, että välityssopimuksen kohde liittyy useampaan 
kuin yhteen valtioon. 

(4) Tämän artiklan (3) momentin soveltamisen kannalta: 

                                                           
1 Artikloiden otsikot on tarkoitettu ainoastaan viittauksia varten, eikä niitä tule käyttää tulkintatarkoituksessa. 
2 Termiä ”kaupallinen” olisi tulkittava laajasti siten, että se kattaa kaikki luonteeltaan kaupallisesta suhteesta 
aiheutuvat seikat riippumatta siitä, perustuvatko ne sopimukseen vai eivät. Kaupallisia suhteita ovat muun muassa 
seuraavat liiketoimet: kaikki kaupalliset toimet tavaroiden tai palveluiden toimittamiseksi tai vaihtamiseksi; 
jakelusopimus; kaupallinen edustaminen tai agentuuri; factoring-toiminta; leasing; laitosten rakentaminen; 
konsultointi; koneenrakennus; lisenssisopimukset; sijoitustoiminta; rahoitus; pankkitoiminta; vakuutustoiminta; 
hyödyntämistä tai toimilupaa koskeva sopimus; yhteisyritys ja muut teolliset tai liiketaloudelliset 
yhteistyömuodot; tavaroiden tai matkustajien kuljetus ilmateitse, meritse, rautateitse tai maanteitse. 
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(a) jos sopijapuolella on useampi kuin yksi liiketoimipaikka, liiketoimipaikalla tarkoitetaan niistä 
sitä, jolla on läheisin suhde välityssopimukseen; 

(b) jos sopijapuolella ei ole liiketoimipaikkaa, sopijapuolen kotipaikkaa pidetään liiketoimipaikan 
sijasta ratkaisevana.  

(5) Tällä lailla ei ole vaikutusta tämän valtion muihin lakeihin, joiden nojalla tiettyjä riitoja ei saa 
ratkaista välimiesmenettelyssä tai riidat voidaan ratkaista välimiesmenettelyssä vain muiden kuin tämän 
lain säännösten mukaisesti.    

 

2 artikla.   Määritelmät ja tulkintasäännöt 
 
Tämän lain soveltamisen kannalta:  

(a) ”välimiesmenettelyllä” tarkoitetaan välimiesmenettelyä riippumatta siitä, hallinnoiko 
menettelyä pysyvä välitysinstituutti vai ei; 

(b) ”välimiesoikeudella” tarkoitetaan ainoaa välimiestä tai useampijäsenistä välimiesoikeutta; 

(c) ”tuomioistuimella” tarkoitetaan valtion lainkäyttöelintä; 

(d) lukuun ottamatta artiklan 28 säännöksiä, kun tämä laki jättää tietyn asian asianosaisten 
vapaasti päätettäväksi, tämä vapaus käsittää myös asianosaisten oikeuden valtuuttaa kolmas taho, 
mukaan lukien instituutti, päättämään asiasta; 

(e) kun tässä laissa viitataan siihen, että asianosaiset ovat sopineet tai voivat sopia jostakin, tai 
viitataan miten tahansa muuten asianosaisten sopimukseen, tällainen sopimus sisältää myös 
välimiesmenettelyä koskevat säännöt, joihin sopimuksessa on viitattu; 

(f) lukuun ottamatta artikloiden 25(a) ja 32(2) (a) säännöksiä, kun tämän lain säännös viittaa 
vaatimukseen, se soveltuu myös vastakanteeseen, ja milloin säännös viittaa vastaukseen, se 
soveltuu myös vastakanteeseen annettavaan vastaukseen. 

 

2 A artikla.   Kansainvälinen luonne ja yleiset periaatteet 
 

(Toimikunta on hyväksynyt artiklan kolmannessakymmenennessäyhdeksännessä istunnossaan vuonna 
2006) 

 
(1) Tätä lakia tulkittaessa on otettava huomioon sen kansainvälinen luonne sekä tarve edistää lain 
yhtenäistä soveltamista ja sen noudattamista vilpittömässä mielessä. 

(2) Kysymykset, jotka koskevat tämän lain soveltamisalaan kuuluvia asioita, mutta joita ei ole laissa 
nimenomaisesti säännelty, on ratkaistava niiden yleisten periaatteiden mukaisesti, joille tämä laki 
perustuu. 

 

3 artikla.   Kirjallisen viestinnän vastaanottaminen 
 
(1) Elleivät asianosaiset ole muuta sopineet:  
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(a) kaikki kirjallinen viestintä katsotaan vastaanotetuksi, kun se on toimitettu vastaanottajalle 
henkilökohtaisesti tai kun se on toimitettu vastaanottajan liiketoimipaikkaan, kotipaikkaan tai 
postiosoitteeseen; mikäli yhtäkään näistä vaihtoehdoista ei kohtuullisen tiedustelun jälkeenkään 
löydy, kirjallinen viestintä katsotaan vastaanotetuksi, kun se on lähetetty vastaanottajan viimeksi 
tiedossa olleeseen liiketoimipaikkaan, kotipaikkaan tai postiosoitteeseen kirjattuna kirjeenä tai 
muuten todisteellisesti; 

(b) viestintä katsotaan vastaanotetuksi sinä päivänä, jona se on edellä todetulla tavalla toimitettu. 

(2) Tämän artiklan säännökset eivät sovellu tuomioistuinmenettelyssä tapahtuvaan viestintään.  

 

4 artikla.   Moiteoikeudesta luopuminen 
 
Asianosaisen katsotaan luopuneen moiteoikeudestaan, mikäli asianosainen tietää, että tämän lain 
säännöstä, josta saa poiketa, tai välityssopimuksen vaatimusta, ei ole noudatettu ja tästä huolimatta 
etenee välimiesmenettelyssä moittimatta kyseistä noudattamatta jättämistä ilman aiheetonta viivästystä, 
tai mikäli moitteen esittämiselle on asetettu määräaika, tämän määräajan kuluessa.  

 

5 artikla.   Tuomioistuimen väliintulon ulottuvuus 
 
Tässä laissa säännellyissä asioissa tuomioistuinten väliintulo ei ole sallittua muutoin kuin tässä laissa 
säädetyin tavoin.  

 

6 artikla.   Tuomioistuin tai muu viranomainen eräiden välimiesmenettelyyn liittyvien 
tehtävien avustajana ja valvojana 

 
… suorittaa 11(3), 11(4), 13(3), 14, 16(3) ja 34(2) artikloissa mainitut tehtävät. 

[Jokainen tämän mallilain hyväksyvä valtio määrittelee tuomioistuimen, tuomioistuimet tai muut tässä 
laissa mainitut toimivaltaiset viranomaiset, joilla on toimivalta suorittaa näitä tehtäviä.]  

 

LUKU II. VÄLITYSSOPIMUS 

I vaihtoehto 
 

7 artikla.   Välityssopimuksen määritelmä ja muoto 
 

(Toimikunta on hyväksynyt artiklan kolmannessakymmenennessäyhdeksännessä istunnossaan vuonna 
2006) 

 
(1) ”Välityssopimus” on sopijapuolten välinen sopimus, jossa he saattavat kaikki tai tietyt sopimuksesta 
tai muusta määritellystä oikeussuhteesta aiheutuneet tai vastaisuudessa mahdollisesti aiheutuvat 
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keskinäiset riitansa ratkaistavaksi välimiesmenettelyssä. Välityssopimus voi olla välityslausekkeena 
sopimuksen osana tai se voi olla erillinen sopimus.  

(2) Välityssopimus on tehtävä kirjallisesti. 

(3) Välityssopimusta pidetään kirjallisesti tehtynä, jos sen sisältö on kirjattu jossakin muodossa 
riippumatta siitä, onko välityssopimus tai sopimus tehty suullisesti, toiminnan kautta tai muulla tavoin. 

(4) Vaatimus siitä, että välityssopimus on tehtävä kirjallisesti, täyttyy sähköistä viestintää käyttäen, jos 
tietoon on pääsy myöhempää tarkastelua varten; ”sähköisellä viestinnällä” tarkoitetaan asianosaisten 
viestintää tietoviesteillä; ”tietoviestillä” tarkoitetaan tiedon tuottamista, lähettämistä, vastaanottamista 
tai tallentamista sähköisesti, magneettisesti, optisesti tai vastaavalla tavalla, muun muassa 
sanomapohjaisen asioinnin (EDI), sähköpostin, sähkeen, kaukokirjoittimen tai telefaksin käyttämistä. 

(5) Välityssopimusta pidetään kirjallisesti tehtynä myös, jos se sisältyy kanteen ja vastauksen vaihtoon, 
josta ilmenee, että toinen asianosainen väittää välityssopimuksen olevan olemassa eikä toinen 
asianosainen kiistä tätä. 

(6) Sopimuksessa olevaa viittausta asiakirjaan, joka sisältää välityslausekkeen, pidetään kirjallisesti 
tehtynä välityssopimuksena edellyttäen, että viittaus on sellainen, että kyseisestä välityslausekkeesta 
tulee sen perusteella sopimuksen osa.  

 

II vaihtoehto 
 

7 artikla.   Välityssopimuksen määritelmä 
 

(Toimikunta on hyväksynyt artiklan kolmannessakymmenennessäyhdeksännessä istunnossaan vuonna 
2006) 

 
”Välityssopimus” on sopijapuolten välinen sopimus, jossa he saattavat kaikki tai tietyt sopimuksesta tai 
muusta määritellystä oikeussuhteesta aiheutuneet tai vastaisuudessa mahdollisesti aiheutuvat 
keskinäiset riitansa ratkaistavaksi välimiesmenettelyssä. 

 

8 artikla.   Välityssopimus ja tuomioistuimessa esitetty pääasiavaatimus 
 
(1) Kun tuomioistuimessa on pantu vireille kanne asiassa, josta on tehty välityssopimus, tuomioistuimen 
on toisen asianosaisen pyynnöstä, jonka tämä esittää viimeistään vastatessaan ensimmäisen kerran 
pääasiaan, osoitettava asianosaiset välimiesmenettelyyn, jollei tuomioistuin pidä sopimusta 
mitättömänä, vaikutusta vailla olevana tai mahdottomana täyttää. 

(2) Kun (1) momentissa mainittu kanne on pantu vireille, välimiesmenettely voidaan aloittaa tai sitä 
voidaan jatkaa, ja asiassa voidaan antaa välitystuomio siitä huolimatta, että asia on vireillä 
tuomioistuimessa. 
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9 artikla.   Välityssopimus ja tuomioistuimen määräämät turvaamistoimet 
 
Välityssopimuksen estämättä asianosainen voi välimiesmenettelyn aikana tai ennen sen vireille tuloa 
pyytää tuomioistuimelta turvaamistoimia, ja tuomioistuin voi määrätä niitä. 

 

LUKU III. VÄLIMIESOIKEUDEN KOKOONPANO 
 

10 artikla.   Välimiesten lukumäärä 
 
(1) Asianosaiset voivat sopia välimiesten lukumäärästä. 

(2) Jos asianosaiset eivät ole sopineet välimiesten lukumäärästä, välimiehiä on kolme. 

 

11 artikla.   Välimiesten asettaminen 
 
(1) Ketään ei saa estää kansallisuutensa perusteella toimimasta välimiehenä, elleivät asianosaiset ole 
muuta sopineet. 

(2) Asianosaiset voivat sopia välimiehen tai välimiesten asettamisessa noudatettavasta menettelytavasta, 
jollei tämän artiklan (4) ja (5) momentin säännöksistä muuta johdu.  

(3) Mikäli asiasta ei ole sovittu  

(a) välimiesmenettelyssä, jossa on kolme välimiestä, kumpikin asianosainen nimeää yhden 
välimiehen, ja näin nimetyt kaksi välimiestä nimeävät kolmannen välimiehen; jos asianosainen 
laiminlyö nimetä välimiehen kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä päivästä, kun hän on 
vastaanottanut toiselta asianosaiselta pyynnön tehdä niin, tai jos kaksi nimettyä välimiestä eivät 
pääse sopimukseen kolmannesta välimiehestä kolmenkymmenen päivän kuluessa 
nimeämisestään, tuomioistuin tai muu 6 artiklan mukainen viranomainen määrää välimiehen 
asianosaisen pyynnöstä; 

(b) välimiesmenettelyssä, jossa välimiesoikeus on yksijäseninen, eivätkä asianosaiset pääse 
sopimukseen ainoasta välimiehestä, tuomioistuin tai muu 6 artiklan mukainen viranomainen 
määrää välimiehen asianosaisen pyynnöstä. 

(4) Mikäli asianosaisten sopimassa välimiesten asettamismenettelyssä 

(a) asianosainen ei toimi menettelyn vaatimalla tavalla, tai 

(b) asianosaiset tai kaksi välimiestä eivät pääse sopimukseen menettelyn vaatimassa asiassa, tai  

(c) kolmas taho, mukaan lukien instituutti, ei suorita jotakin menettelyssä sille uskottua tehtävää, 

asianosainen voi pyytää tuomioistuinta tai muuta 6 artiklan mukaista viranomaista ryhtymään 
tarpeellisiin toimenpiteisiin, elleivät asianosaiset ole sopineet muusta menettelytavasta, jolla turvataan 
välimiehen määrääminen. 

(5) Tuomioistuimen tai muun 6 artiklan mukaisen viranomaisen tämän artiklan (3) tai (4) momentin 
nojalla tekemään päätökseen ei voi hakea muutosta. Määrätessään välimiehen tuomioistuimen tai muun 
viranomaisen on asianmukaisesti huomioitava ne kelpoisuusvaatimukset, jotka asianosaisten 
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sopimuksessa on välimiehelle asetettu, ja seikat, jotka ovat omiaan turvamaan riippumattoman ja 
puolueettoman välimiehen määräämisen. Mikäli kyse on ainoan tai kolmannen välimiehen 
määräämisestä, on myös otettava huomioon, että on suotavaa määrätä välimies, joka edustaa eri 
kansallisuutta kuin asianosaiset. 

 

12 artikla.   Esteellisyysperusteet 
 
(1) Sen, jonka suostumusta välimiehen tehtävään pyydetään, on ilmoitettava kaikki seikat, jotka ovat 
omiaan aiheuttamaan perusteltuja epäilyjä hänen puolueettomuudestaan tai riippumattomuudestaan. 
Välimies on velvollinen välimiesmenettelyn päättymiseen asti viipymättä ilmoittamaan asianosaisille 
kaikki edellä tarkoitetut seikat, joita ei ole ennestään saatettu asianosaisten tietoon.  

(2) Asianosainen voi vaatia, että välimies julistetaan esteelliseksi vain, jos ilmenee seikkoja, jotka ovat 
omiaan aiheuttamaan perusteltuja epäilyjä välimiehen puolueettomuudesta tai riippumattomuudesta, tai 
jos välimies ei täytä sellaisia kelpoisuusvaatimuksia, jotka hänellä asianosaisten sopimuksen mukaan 
tulisi olla. Asianosainen voi vaatia nimeämänsä välimiehen, tai välimiehen, jonka nimeämisessä 
asianosainen on ollut osallisena, julistamista esteelliseksi vain sellaisen seikan perusteella, jonka 
asianosainen on saanut tietää vasta nimeämisen jälkeen.  

 

13 artikla.   Esteelliseksi julistamista koskeva menettely 
 
(1) Asianosaiset voivat sopia välimiehen esteelliseksi julistamista koskevasta menettelytavasta, jollei 
tämän artiklan (3) momentista muuta johdu.  

(2) Ellei menettelystä ole sovittu, asianosaisen, joka aikoo vaatia välimiehen julistamista esteelliseksi, 
on toimitettava kirjallinen esteellisyysväite perusteluineen välimiesoikeudelle viidentoista päivän 
kuluessa siitä, kun asianosainen sai tietää välimiesoikeuden asettamisesta tai kun asianosainen sai tietää 
12 artiklan (2) momentissa mainitusta seikasta. Mikäli asianosainen on vaatinut välimiehen julistamista 
esteelliseksi eikä tämä luovu tehtävästään tai toinen asianosainen ei hyväksy vaatimusta, 
välimiesoikeuden on ratkaistava esteellisyyttä koskeva kysymys.  

(3) Mikäli asianosaisten sopimassa menettelyssä tai tämän artiklan (2) momentin mukaisessa 
menettelyssä esitetty vaatimus välimiehen julistamisesta esteelliseksi ei menesty, välimiehen 
esteellisyyteen vetoava asianosainen voi kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä päivästä, jona hän sai 
tiedon esteellisyysväitteen hylkäämisestä, pyytää tuomioistuinta tai muuta 6 artiklan mukaista 
viranomaista päättämään välimiehen esteellisyydestä. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. Kun 
edellä mainittu pyyntö on vireillä, välimiesoikeus ja kyseessä oleva välimies voivat jatkaa 
välimiesmenettelyä ja antaa asiassa välitystuomion. 

 

14 artikla.   Laiminlyönti tai kykenemättömyys toimia tehtävässä 
 
(1) Jos välimies ei oikeudellisesti tai tosiasiallisesti voi hoitaa velvollisuuksiaan välimiehenä, tai jostain 
muusta syystä ei hoida välimiestehtävää ilman aiheetonta viivästystä, hänen tehtävänsä päättyy, jos hän 
luopuu tehtävästään tai jos asianosaiset sopivat tehtävän päättymisestä. Muussa tapauksessa, mikäli 
jokin edellä mainituista perusteista on kiistanalainen, asianosainen voi pyytää tuomioistunta tai muuta 
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6 artiklan mukaista viranomaista tekemään päätöksen tehtävän päättymisestä. Tähän päätökseen ei voi 
hakea muutosta.  

(2) Se, että välimies luopuu tehtävästään tämän artiklan tai 13 artiklan (2) momentin nojalla, tai 
asianosainen hyväksyy tehtävän päättymisen, ei merkitse minkään tässä artiklassa tai 12 artiklan (2) 
momentissa viitatun perusteen pätevyyden hyväksymistä.  

 

15 artikla.   Uuden välimiehen määrääminen 
 
Välimiehen tehtävän päättyessä 13 tai 14 artiklan nojalla, hänen luopuessaan tehtävästä jostain muusta 
syystä, hänen tehtävänsä päätyttyä asianosaisten sopimuksen nojalla tai muun hänen tehtävänsä 
päättymiseen johtavan tilanteen vuoksi, välimiehen tilalle on määrättävä uusi välimies niiden sääntöjen 
mukaisesti, jotka soveltuivat alkuperäisen välimiehen määräämiseen. 
 

LUKU IV. VÄLIMIESOIKEUDEN TOIMIVALTA 
 

16 artikla.   Välimiesoikeuden toimivalta päättää omasta toimivallastaan 
 
(1) Välimiesoikeus voi päättää omasta toimivallastaan ja ratkaista väitteet, jotka koskevat 
välityssopimuksen olemassaoloa tai sen pätevyyttä. Välityslauseketta, joka muodostaa pääsopimuksen 
osan, pidetään itsenäisenä suhteessa pääsopimuksen muihin ehtoihin. Välimiesoikeuden päätös, jonka 
mukaan pääsopimus on pätemätön, ei itsessään merkitse välityslausekkeen pätemättömyyttä. 

(2) Väite välimiesoikeuden toimivallan puuttumisesta on tehtävä viimeistään vastauksen esittämisen 
yhteydessä. Se, että asianosainen on nimennyt tai osallistunut välimiehen nimeämiseen, ei estä 
asianosaista tekemästä edellä mainittua väitettä. Väite välimiesoikeuden toimivallan ylittämisestä on 
tehtävä niin pian kuin se seikka, jonka väitetään ylittävän toimivallan, on esitetty välimiesmenettelyssä. 
Välimiesoikeus voi kummassakin tapauksessa hyväksyä myöhemmin esitetyn toimivaltaväitteen, jos 
välimiesoikeus katsoo, että viivästymiselle on hyväksyttävä syy. 

(3) Välimiesoikeus ratkaisee tämän artiklan (2) momentissa viitatut väitteet joko ennakkokysymyksenä 
tai pääasiaa koskevan välitystuomion yhteydessä. Jos välimiesoikeus päätyy ennakkokysymyksen 
ratkaisussaan toteamaan olevansa toimivaltainen, kuka tahansa asianosainen voi kolmenkymmenen 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista lukien pyytää 6 artiklan mukaista tuomioistuinta 
päättämään asiasta. Tuomioistuimen päätökseen ei voi hakea muutosta. Edellä mainitun pyynnön ollessa 
vireillä välimiesoikeus voi jatkaa välimiesmenettelyä ja antaa välitystuomion. 
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LUKU IV A. TURVAAMISTOIMET JA VÄLIAIKAISET 
TURVAAMISTOIMIMÄÄRÄYKSET 

 

(Toimikunta on hyväksynyt luvun kolmannessakymmenennessäyhdeksännessä istunnossaan vuonna 
2006)  

1. jakso   Turvaamistoimet 
 

17 artikla.   Välimiesoikeuden toimivalta määrätä turvaamistoimia 
 
(1) Elleivät asianosaiset ole muuta sopineet, välimiesoikeus voi asianosaisen hakemuksesta määrätä 
turvaamistoimia.  

(2) Turvaamistoimi on välitystuomion muodossa tai muussa muodossa annettu väliaikainen toimenpide, 
jolla ennen riidan lopullisesti ratkaisevan välitystuomion antamista välimiesoikeus määrää asianosaisen:  

(a) säilyttämään tai palauttamaan vallitsevat olosuhteet ennen riidan ratkaisua; 

(b) toimimaan tavalla, joka estää vahingon tai vaaran aiheutumisen, tai pidättäytymään 
toimimasta tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai vaaraa välimiesmenettelylle; 

(c) ryhtymään toimenpiteisiin sellaisten varojen säilyttämiseksi, jotka turvaavat myöhemmin 
annettavan välitystuomion täytäntöönpanon; tai 

(d) säilyttämään todisteita, jotka voivat olla merkityksellisiä ja olennaisia riidan ratkaisemiseksi. 

 

17 A artikla.   Turvaamistoimen myöntämisen edellytykset 
 
(1) Asianosaisen, joka hakee turvaamistoimen määräämistä 17 artiklan (2) momentin kohtien (a), (b) ja 
(c) nojalla on vakuutettava välimiesoikeus siitä, että:  

(a) jos turvaamistointa ei määrätä, on todennäköistä, että hakijalle aiheutuu vahinkoa, jota ei voida 
vahingonkorvausta koskevalla välitystuomiolla riittävästi korvata, ja tämä vahinko on 
merkittävästi suurempi kuin sen asianosaisen kärsimä vahinko, johon turvaamistoimi kohdistuu, 
jos se määrätään; ja 

(b) on järkevä todennäköisyys sille, että turvaamistoimen hakija menestyy 
pääasiavaatimuksessaan. Tämän todennäköisyyden määrittämisellä ei ole vaikutusta 
välimiesoikeuden harkintavaltaan sen myöhemmissä ratkaisuissa. 

(2) Tämän artiklan (1) momentin (a) ja (b) kohtien mukaiset edellytykset soveltuvat 17 artiklan (2) 
momentin (d) kohdan nojalla haettaviin turvaamistoimiin vain siinä laajuudessa kuin välimiesoikeus 
katsoo tarkoituksenmukaiseksi.  
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2. jakso   Väliaikaiset turvaamistoimimääräykset 
 

17 B artikla.   Väliaikaisten turvaamistoimimääräysten hakeminen ja niiden 
myöntämisen edellytykset 

 
(1) Elleivät asianosaiset ole muuta sopineet, asianosainen voi, ilmoittamatta siitä muille asianosaisille, 
turvaamistoimen määräämistä koskevan hakemuksen yhteydessä pyytää väliaikaista 
turvaamistoimimääräystä, jolla toista asianosaista kielletään vaarantamasta haetun turvaamistoimen 
tarkoitusta.  

(2) Välimiesoikeus voi myöntää väliaikaisen turvaamistoimimääräyksen, jos se katsoo, että 
turvaamistoimihakemuksen ennakollinen tiedoksianto asianosaiselle, johon turvaamistoimi kohdistuu, 
vaarantaisi toimenpiteen tarkoituksen. 

(3) 17 A artiklassa määritellyt edellytykset soveltuvat väliaikaiseen turvaamistoimimääräykseen 
edellyttäen, että 17 A artiklan (1) momentin (a) kohdan vahingolla tarkoitetaan sen vahingon 
todennäköisyyttä, joka aiheutuu tällaisen väliaikaisen turvaamistoimimääräyksen myöntämisestä tai 
myöntämättä jättämisestä. 

 

17 C artikla.   Väliaikaisia turvaamistoimimääräyksiä koskeva erityissääntely 
 
(1) Välittömästi sen jälkeen, kun välimiesoikeus on tehnyt päätöksen väliaikaista 
turvaamistoimimääräystä koskevan pyynnön johdosta, välimiesoikeuden on annettava kaikille 
asianosaisille tiedoksi turvaamistointa koskeva hakemus, väliaikaista turvaamistoimimääräystä koskeva 
pyyntö, mahdollinen väliaikainen turvaamistoimimääräys ja niihin liittyvä asianosaisten ja 
välimiesoikeuden välinen muu viestintä, mukaan lukien suullisen viestinnän sisältö. 

(2) Välimiesoikeuden on samalla annettava sille asianosaiselle, johon väliaikainen 
turvaamistoimimääräys kohdistuu, tilaisuus esittää näkemyksensä asiassa niin pian kuin mahdollista. 

(3) Välimiesoikeuden on ratkaistava joutuisasti väliaikaista turvaamistoimimääräystä kohtaan esitetyt 
moitteet. 

(4) Väliaikaisen turvaamistoimimääräyksen voimassaolo lakkaa kahdenkymmenen päivän kuluttua siitä 
päivästä, jona välimiesoikeus antoi kyseisen määräyksen. Välimiesoikeus voi kuitenkin määrätä 
turvaamistoimen, jolla hyväksytään tai muutetaan väliaikaista turvaamistoimimääräystä sen jälkeen, kun 
asianosainen, johon väliaikainen turvaamistoimimääräys kohdistuu, on saanut asiasta tiedon ja 
tilaisuuden esittää näkemyksensä asiassa. 

(5) Väliaikainen turvaamistoimimääräys sitoo asianosaisia, mutta se ei ole täytäntöönpantavissa 
tuomioistuimen toimesta. Väliaikainen turvaamistoimimääräys ei ole välitystuomio.   
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3. jakso   Turvaamistoimiin ja väliaikaisiin 
turvaamistoimimääräyksiin soveltuvat säännökset 

 

17 D artikla.   Muuttaminen, keskeyttäminen ja peruuttaminen 
 
Välimiesoikeus voi muuttaa, keskeyttää tai peruuttaa määräämänsä turvaamistoimen tai väliaikaisen 
turvaamistoimimääräyksen asianosaisen hakemuksesta tai, poikkeuksellisten seikkojen vallitessa ja 
annettuaan asianosaisille siitä tiedon etukäteen, myös omasta aloitteestaan.  

 

17 E artikla.   Vakuuden asettaminen 
 
(1) Turvaamistoimen myöntäessään välimiesoikeus voi määrätä, että turvaamistoimen hakijan on 
asetettava asianmukainen vakuus. 

(2) Väliaikaisen turvaamistoimimääräyksen yhteydessä välimiesoikeuden on määrättävä hakija 
asettamaan vakuus, paitsi jos välimiesoikeus katsoo, että vakuuden asettaminen on 
epätarkoituksenmukaista tai tarpeetonta.   

 

17 F artikla.   Tiedonantovelvollisuus 
 
(1) Välimiesoikeus voi vaatia asianosaisia ilmoittamaan viipymättä kaikki olennaiset muutokset niissä 
olosuhteissa, joiden perusteella turvaamistoimi pyydettiin tai määrättiin.   

(2) Asianosaisen, joka hakee väliaikaista turvaamistoimimääräystä, on ilmoitettava välimiesoikeudelle 
kaikki seikat, jotka ovat omiaan vaikuttamaan välimiesoikeuden ratkaisuun määräyksen myöntämisestä 
tai ylläpitämisestä. Asianosaisen tiedonantovelvollisuus jatkuu siihen asti, kunnes sillä asianosaisella, 
jota vastaan määräystä haetaan, on ollut tilaisuus esittää näkemyksensä asiassa. Tämän jälkeen tulee 
sovellettavaksi tämän artiklan (1) momentti. 

 

17 G artikla.   Kulut ja vahingonkorvaus 
 
Asianosainen, joka hakee turvaamistointa tai väliaikaista turvaamistoimimääräystä, vastaa kaikista 
muille asianosaisille toimenpiteestä aiheutuneista kuluista ja vahingoista, jos välimiesoikeus 
myöhemmin katsoo, että toimenpidettä ei olisi pitänyt vallitsevissa olosuhteissa myöntää. 
Välimiesoikeus voi määrätä edellä mainittujen kulujen ja vahinkojen korvaamisesta koska tahansa 
välimiesmenettelyn aikana.   
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4. jakso   Turvaamistointen tunnustaminen ja täytäntöönpano 
 

17 H artikla.   Tunnustaminen ja täytäntöönpano 
 
(1) Välimiesoikeuden määräämä turvaamistoimi on tunnustettava sitovaksi ja ellei välimiesoikeus 
muuta määrää, pantava täytäntöön toimivaltaiselle tuomioistuimelle osoitetun hakemuksen nojalla, siitä 
riippumatta, missä valtiossa toimenpide määrättiin, huomioiden 17 I artiklan säännökset. 

(2) Asianosainen, joka hakee turvaamistoimen tunnustamista tai täytäntöönpanoa, tai jonka 
turvaamistoimen tunnustamista tai täytäntöönpanoa koskeva hakemus on hyväksytty, on viipymättä 
ilmoitettava tuomioistuimelle turvaamistoimen peruuttamisesta, keskeyttämisestä tai muutoksista. 

(3) Sen valtion tuomioistuin, jossa tunnustamista tai täytäntöönpanoa on haettu, voi, mikäli se katsoo 
perustelluksi, määrätä hakijan asettamaan asianmukaisen vakuuden, mikäli välimiesoikeus ei ole jo 
tehnyt päätöstä vakuudesta tai mikäli määräys on tarpeen kolmansien osapuolten oikeuksien 
suojelemiseksi.  

 

17 I artikla.   Tunnustamisen tai täytäntöönpanon epäämisen perusteet3 

 
(1) Turvaamistoimen tunnustaminen tai täytäntöönpano voidaan evätä ainoastaan:  

(a) sen asianosaisen pyynnöstä, jota vastaan turvaamistoimeen on vedottu, jos tuomioistuin on 
vakuuttunut siitä, että: 

(i) epääminen on oikeutettua 36 artiklan (1) momentin kohtien (a)(i), (ii), (iii) tai (iv) 
säännösten perusteella; tai  

(ii) välimiesoikeuden määräystä turvaamistoimen määräämisen yhteydessä asetettavasta 
vakuudesta ei ole noudatettu; tai 

(iii) välimiesoikeus on peruuttanut tai keskeyttänyt turvaamistoimen, tai se on peruutettu tai 
keskeytetty sen valtion tuomioistuimen toimesta, jossa välimiesmenettelyn paikka on tai jonka 
lain mukaan turvaamistoimi määrättiin; tai 

(b) jos tuomioistuin toteaa, että:  

(i) turvaamistoimi ei kuulu tuomioistuimen toimivaltaan, ellei tuomioistuin päätä muotoilla 
turvaamistoimea siten kuin on tarpeen, jotta toimen täytäntöönpanosta määrääminen tulee 
tuomioistuimen toimivallan piiriin ilman turvaamistoimen sisältöön kohdistuvia aineellisia 
muutoksia; tai 

(ii) jokin 36 artiklan (1) momentin kohdissa (b)(i) tai (ii) mainittu peruste soveltuu 
turvaamistoimen tunnustamiseen tai täytäntöönpanoon.  

  

                                                           
3 17 I artiklan edellytysten tarkoitus on rajoittaa tilanteita, joissa tuomioistuin voi evätä turvaamistoimen 
täytäntöönpanon. Se, että valtio päättäisi hyväksyä vähemmän edellytyksiä, joiden nojalla täytäntöönpano voidaan 
evätä, ei olisi tämän mallilain tavoitteleman yhtenäistämistason vastaista. 
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(2) Tuomioistuimen tämän artiklan (1) momentin säännösten perusteella tekemä ratkaisu on voimassa 
ainoastaan siltä osin kuin se koskee turvaamistoimen tunnustamista ja täytäntöönpanoa. Tuomioistuin, 
jossa tunnustamista ja täytäntöönpanoa on haettu, ei saa ratkaisussaan arvioida turvaamistointa 
aineellisesti.  

 

5. jakso   Tuomioistuimen määräämät turvaamistoimet 
 

17 J artikla.   Tuomioistuimen määräämät turvaamistoimet 
 
Tuomioistuimella on sama toimivalta välimiesmenettelyyn liittyvien turvaamistointen määräämisessä 
kuin sen toimivalta tuomioistuinmenettelyssä riippumatta siitä, onko välimiesmenettelyn paikka saman 
valtion alueella kuin missä tuomioistuin sijaitsee. Tuomioistuimen tulee käyttää toimivaltaansa omien 
menettelytapojensa mukaisesti kiinnittäen huomiota kansainvälisen välimiesmenettelyn 
erityispiirteisiin. 

 

LUKU V. ASIAN KÄSITTELY VÄLIMIESMENETTELYSSÄ 
 

18 artikla.   Asianosaisten tasapuolinen kohtelu 
 
Asianosaisia on kohdeltava tasapuolisesti ja kullekin asianosaiselle on annettava täysi tilaisuus asiansa 
ajamiseen. 

 

19 artikla.   Asian käsittelytavasta päättäminen 
 
(1) Asianosaiset voivat sopia asian käsittelytavasta, jota välimiesoikeuden tulee noudattaa 
välimiesmenettelyssä, ottaen huomioon tämän lain säännökset. 

(2) Jos asian käsittelytavasta ei ole sovittu, välimiesoikeus päättää siitä tarkoituksenmukaiseksi 
katsomallaan tavalla tämän lain säännökset huomioiden. Välimiesoikeuden toimivaltaan kuuluu valta 
päättää, mitä todisteita asianosainen saa esittää ja mikä merkitys ja painoarvo kullekin todisteelle on 
annettava. 

 

20 artikla.   Välimiesmenettelyn paikka 
 
(1) Asianosaiset voivat sopia välimiesmenettelyn paikasta. Jos paikasta ei ole sovittu, välimiesoikeus 
määrää välimiesmenettelyn paikan ottaen huomioon jutun olosuhteet ja paikan 
tarkoituksenmukaisuuden asianosaisten kannalta.  

(2) Sen estämättä, mitä tämän artiklan (1) momentissa säädetään, ja elleivät asianosaiset ole muuta 
sopineet, välimiesoikeus voi kokoontua missä tahansa sopivaksi katsomassaan paikassa keskinäistä 
neuvottelua varten, todistajien, asiantuntijoiden tai asianosaisten kuulemiseksi, tai esineiden, muun 
omaisuuden tai asiakirjojen katselmusta varten.  
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21 artikla.   Välimiesmenettelyn aloittaminen 
 
Elleivät asianosaiset ole muuta sopineet, tiettyä riitaa koskeva välimiesmenettely tulee vireille sinä 
päivänä, jona vastaaja sai tiedoksi hakemuksen kyseistä riitaa koskevan välimiesmenettelyn 
aloittamiseksi.  

 

22 artikla.   Kieli 
 

(1) Asianosaiset voivat sopia välimiesmenettelyssä käytettävästä kielestä tai kielistä. Jos asiasta ei ole 
sovittu, välimiesoikeus päättää menettelyssä käytettävän kielen tai kielet. Näin valittua kieltä käytetään 
kaikissa asianosaisten kirjallisissa lausumissa, kuulemisissa ja välitystuomioissa, päätöksissä tai muussa 
välimiesoikeuden viestinnässä, ellei muuta ole määrätty. 

(2) Välimiesoikeus voi määrätä, että kirjalliseen todisteeseen on liitettävä käännös sellaiselle kielelle, 
josta asianosaiset ovat sopineet tai jonka välimiesoikeus on päättänyt 

 

23 artikla.   Kanne ja vastaus 

(1) Elleivät asianosaiset ole sopineet kirjelmien sisältöä koskevista vaatimuksista toisin, kantajan on 
ilmoitettava kanteen perusteena olevat tosiseikat, riitakysymykset ja vaatimukset, ja vastaajan on 
vastattava näihin kohtiin, asianosaisten sopimassa tai välimiesoikeuden päättämässä määräajassa. 
Kirjelmien toimittamisen yhteydessä asianosaiset voivat toimittaa ne asiakirjat, jotka ovat asianosaisten 
mielestä merkityksellisiä, tai viitata asiakirjoihin taikka muihin todisteisiin, joita asianosaiset aikovat 
toimittaa. 

(2) Elleivät asianosaiset ole muuta sopineet, asianosainen voi muuttaa tai täydentää kannetta tai 
vastausta välimiesmenettelyn aikana, paitsi jos välimiesoikeus katsoo, ettei muuttaminen ole 
hyväksyttävää asianosaisen viivyttely huomioon ottaen. 

 

24 artikla.   Suullinen käsittely ja kirjallinen menettely 

(1) Jollei asianosaisten päinvastaisesta sopimuksesta johdu muuta, välimiesoikeus päättää siitä, 
järjestetäänkö asiassa suullinen käsittely todisteiden vastaanottamista tai suullista kuulemista varten vai 
käsitelläänkö asia ainoastaan asiakirjojen ja muun materiaalin perusteella. Elleivät asianosaiset ole 
sopineet, ettei suullista käsittelyä järjestetä, välimiesoikeuden on järjestettävä suullinen käsittely 
menettelyn kannalta sopivassa vaiheessa asianosaisen niin pyytäessä.  

(2) Asianosaisille on ilmoitettava riittävän ajoissa suullisesta käsittelystä tai esineiden, muun 
omaisuuden tai asiakirjojen katselmusta varten järjestettävästä välimiesoikeuden kokoontumisesta. 

(3) Kaikki yhden asianosaisen välimiesoikeudelle toimittamat lausumat, asiakirjat tai muut tiedot on 
annettava tiedoksi myös toiselle asianosaiselle. Myös asiantuntijalausunnot tai todisteet, joihin 
välimiesoikeus saattaa nojautua päätöksenteossaan, on annettava tiedoksi asianosaisille. 
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25 artikla.   Asianosaisen laiminlyönti 

Elleivät asianosaiset ole muuta sopineet, ja mikäli ilman riittävää syytä, 

(a) kantaja laiminlyö toimittaa kannekirjelmän 23 artiklan (1) momentin 
mukaisesti, välimiesoikeuden on lopetettava menettely;  

(b) vastaaja laiminlyö toimittaa vastauksen kannekirjelmään 23 artiklan (1) momentin mukaisesti, 
välimiesoikeuden on jatkettava asian käsittelyä ilman, että vastauksen toimittamatta jättäminen 
sellaisenaan merkitsisi kantajan väitteiden myöntämistä; 

(c) asianosainen laiminlyö saapua suulliseen käsittelyyn, tai esittää kirjallisia todisteita, 
välimiesoikeus voi jatkaa asian käsittelyä ja antaa välitystuomion käytettävissä olevan todistelun 
perusteella.  

 

26 artikla.   Välimiesoikeuden määräämä asiantuntija 

(1) Elleivät asianosaiset ole muuta sopineet, välimiesoikeus 

(a) voi määrätä yhden tai useamman asiantuntijan antamaan lausunnon välimiesoikeuden 
yksilöimistä kysymyksistä; 

(b) voi velvoittaa asianosaisen antamaan asiantuntijalle merkityksellisiä tietoja tai vaatia 
asianosaista esittämään asiantuntijalle merkityksellisiä asiakirjoja, esineitä tai muuta omaisuutta, 
tai tarjoamaan asiantuntijalle pääsyn näihin, asiantuntijan suorittamaa katselmusta varten. 

(2) Elleivät asianosaiset ole muuta sopineet, välimiesoikeus voi asianosaisen pyynnöstä tai katsoessaan 
sen tarpeelliseksi määrätä, että asiantuntijan on kirjallisen tai suullisen lausuntonsa antamisen jälkeen 
osallistuttava suulliseen käsittelyyn, jossa asianosaisilla on mahdollisuus esittää asiantuntijalle 
kysymyksiä ja esittää asiantuntijatodistelua riidanalaisista kysymyksistä.   

 

27 artikla. Tuomioistuinavusteinen todistelun vastaanottaminen 

Välimiesoikeus, tai välimiesoikeudelta luvan saanut asianosainen, voi pyytää toimivaltaista 
tuomioistuinta avustamaan todistelun vastaanottamisessa. Tuomioistuin voi toteuttaa pyynnön 
toimivaltansa ja todistelun vastaanottamista koskevien sääntöjensä puitteissa.  

 

LUKU VI. VÄLITYSTUOMION TEKEMINEN JA 
VÄLIMIESMENETTELYN LOPETTAMINEN 

 
28 artikla.   Sovellettavat oikeusohjeet 

 
(1) Välimiesoikeuden on ratkaistava riita sen lain säännösten perusteella, jonka asianosaiset ovat 
valinneet riidan ratkaisemisessa sovellettavaksi laiksi. Tietyn valtion lain tai oikeusjärjestelmän 
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mainitseminen on tulkittava suoraksi viittaukseksi kyseisen valtion aineelliseen oikeuteen eikä sen 
lainvalintasäännöksiin, ellei muuta ole mainittu.     

(2) Elleivät asianosaiset ole sopineet sovellettavasta laista, välimiesoikeus soveltaa sitä lakia, joka tulee 
sovellettavaksi niiden lainvalintasääntöjen perusteella, jotka välimiesoikeus katsoo soveltuviksi. 

(3) Välimiesoikeus saa perustaa välitystuomion siihen, mitä se pitää kohtuullisena vain, jos asianosaiset 
ovat nimenomaisesti valtuuttaneet välimiesoikeuden toimimaan näin.  

(4) Välimiesoikeuden on kaikissa tapauksissa noudatettava ratkaisussaan sopimusehtoja ja huomioitava 
liiketoimeen soveltuva kauppatapa.    

 
29 artikla.   Päätöksenteko välimiesoikeudessa 

 
Välimiesmenettelyssä, jossa on monijäseninen välimiesoikeus, välimiesoikeuden päätökset on tehtävä 
enemmistön mielipiteen mukaisesti, elleivät asianosaiset ole muuta sopineet. Asianosaiset tai kaikki 
välimiesoikeuden jäsenet yhdessä voivat kuitenkin valtuuttaa puheenjohtajan päättämään yksin 
menettelytapaa koskevista kysymyksistä. 

 
30 artikla.   Sovinto 

 
(1) Jos asianosaiset sopivat riidan välimiesmenettelyn aikana, välimiesoikeuden on lopetettava 
menettely. Välimiesoikeus voi asianosaisten pyynnöstä ja, mikäli välimiesoikeus ei sitä vastusta, 
vahvistaa asianosaisten tekemän sovinnon välitystuomiolla. 

(2) Sovinnon vahvistava välitystuomio on laadittava 31 artiklan säännösten mukaisesti ja siitä on 
käytävä ilmi, että kyseessä on välitystuomio. Tällaisella välitystuomiolla on sama oikeudellinen 
merkitys ja sitovuus kuin pääasiaa koskevalla välitystuomiolla.  

 

31 artikla.   Välitystuomion muoto ja sisältö 
 
(1) Välitystuomio on laadittava kirjallisesti, ja välimiehen tai välimiesten on allekirjoitettava 
välitystuomio. Mikäli välimiehiä on useampi kuin yksi, välimiesoikeuden jäsenten enemmistön 
allekirjoitukset riittävät, jos välitystuomiossa on mainittu syy asian käsittelyyn osallistuneen välimiehen 
allekirjoituksen puuttumiselle. 

(2) Välitystuomio on perusteltava, elleivät asianosaiset ole sopineet, että tuomiota ei tarvitse perustella, 
tai mikäli kyseessä on 30 artiklan mukainen sovinnon vahvistava välitystuomio. 

(3) Välitystuomiossa on mainittava sen antopäivä ja 20 artiklan (1) momentissa määritelty 
välimiesmenettelyn paikka. Välitystuomio katsotaan annetuksi tässä välimiesmenettelyn paikassa. 

(4) Välitystuomion antamisen jälkeen kullekin asianosaiselle on toimitettava välimiesten tämän artiklan 
(1) momentin mukaisesti allekirjoittama kappale välitystuomiosta.  

 

32 artikla.   Menettelyn lopettaminen 
 
(1) Välimiesmenettely päättyy, kun lopullinen välitystuomio on annettu tai välimiesoikeuden 
määräyksellä tämän artiklan (2) momentin mukaisesti. 
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(2) Välimiesoikeuden on annettava määräys välimiesmenettelyn lopettamisesta, kun: 

(a) kantaja peruuttaa kanteensa, ellei vastaaja vastusta menettelyn lopettamista ja ellei 
välimiesoikeus katso, että vastaajalla on hyväksyttävä syy saada asia lopullisesti ratkaistuksi 
välitystuomiolla; 

(b) asianosaiset sopivat menettelyn lopettamisesta; tai 

(c) välimiesoikeus toteaa, että menettelyn jatkaminen on muusta syystä tarpeetonta tai 
mahdotonta. 

(3) Välimiesoikeuden toimivalta lakkaa, kun välimiesmenettely lopetetaan, huomioiden kuitenkin 
artiklojen 33 ja 34 (4) säännökset. 

 
33 artikla.   Välitystuomion oikaisu ja tulkinta; lisätuomio 

 
(1) Elleivät asianosaiset ole sopineet muusta määräajasta, asianosainen voi 30 päivän kuluessa 
välitystuomion tiedoksisaannista: 

(a) pyytää välimiesoikeutta oikaisemaan välitystuomiossa olevan lasku- tai kirjoitusvirheen tai 
muun sen kaltaisen virheen ilmoitettuaan asiasta muille asianosaisille; 

(b) asianosaisten niin sovittua, ja ilmoitettuaan asiasta muille asianosaisille, pyytää 
välimiesoikeutta tulkitsemaan välitystuomion yksittäistä kohtaa tai osaa. 

Jos välimiesoikeus pitää pyyntöä perusteltuna, sen on oikaistava välitystuomio tai tulkittava sitä 30 
päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Tulkinnasta tulee osa välitystuomiota. 

(2) Välimiesoikeus voi omasta aloitteestaan oikaista tämän artiklan (1) momentin (a) kohdassa 
tarkoitetun virheen 30 päivän kuluessa välitystuomion antopäivästä.   

(3) Elleivät asianosaiset ole muuta sopineet, asianosainen voi, ilmoitettuaan asiasta muille asianosaisille, 
pyytää välimiesoikeutta antamaan lisätuomion sellaisesta vaatimuksesta, joka on esitetty 
välimiesmenettelyssä mutta jonka välimiesoikeus on välitystuomiossa sivuuttanut. Lisätuomiopyyntö 
on esitettävä 30 päivän kuluessa välitystuomion tiedoksisaannista. Jos välimiesoikeus pitää pyyntöä 
perusteltuna, sen on annettava lisätuomio 60 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.  

(4) Välimiesoikeus voi pidentää määräaikaa, jonka kuluessa tämän artiklan (1) tai (3) momentin 
mukainen oikaisu, tulkinta tai lisätuomio on tehtävä, jos se katsoo pidennyksen tarpeelliseksi. 

(5) Artiklan 31 säännökset soveltuvat välitystuomion oikaisuun, tulkintaan ja lisätuomioon.  
 

LUKU VII. VÄLITYSTUOMION KUMOAMINEN 
 

34 artikla.   Kanne välitystuomion kumoamiseksi 
 
(1) Tuomioistuinta voidaan vaatia kumoamaan välitystuomio ainoastaan tämän artiklan (2) ja (3) 
momentin mukaisen kanteen perusteella.  

(2) Artiklassa 6 määritelty tuomioistuin voi kumota välitystuomion vain, mikäli: 

(a) asianosainen esittää selvityksen siitä, että:   
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(i) artiklassa 7 viitatun välityssopimuksen sopijapuoli on oikeustoimikelvoton; tai 
mainittu sopimus ei ole pätevä sen valtion lain mukaan, jota siihen on asianosaisten 
sopimuksen mukaan sovellettava taikka, mikäli asiasta ei ole mainintaa, tämän valtion 
lain mukaan; tai 

(ii) asianosainen ei ole saanut asianmukaista tietoa välimiehen määräämisestä tai 
välimiesmenettelystä taikka on muutoin ollut estynyt ajamasta asiaansa; tai  

(iii) välitystuomio koskee riitakysymystä, jota ei ole välityssopimuksessa tarkoitettu tai 
joka ei ole välityslausekkeen edellyttämä, taikka välitystuomio sisältää ratkaisuja 
asioista, jotka jäävät välityslausekkeen tai –sopimuksen määräysten ulkopuolelle, 
kuitenkin niin, että mikäli ne ratkaisut, jotka koskevat välimiesmenettelyyn alistettuja 
asioita, voidaan erottaa niistä ratkaisuista, jotka koskevat välimiesmenettelyyn 
kuulumattomia asioita, voidaan välitystuomio kumota vain viimeksi mainituilta osin; tai 

(iv) välimiesoikeuden kokoonpano tai välimiesmenettely ei ole ollut asianosaisten 
sopimuksen mukainen edellyttäen, ettei tämä sopimus ole ristiriidassa tämän lain niiden 
säännösten kanssa, joista ei voi poiketa; tai, tällaisen sopimuksen puuttuessa, 
välimiesoikeuden kokoonpano tai välimiesmenettely ei ole ollut tämän lain mukainen; 
tai 

(b) tuomioistuin toteaa, että: 

(i) riitakysymystä ei tämän valtion lain mukaan voida ratkaista välimiesmenettelyssä; tai 

(ii) välitystuomio on tämän valtion oikeusjärjestyksen perusteiden vastainen. 

(3) Kannetta välitystuomion kumoamiseksi ei voi nostaa sen jälkeen, kun kolme kuukautta on kulunut 
siitä päivästä, jona asianosainen vastaanotti välitystuomion tai, jos asiassa on tehty 33 artiklassa 
tarkoitettu pyyntö, siitä päivästä, jona tuomioistuin on antanut ratkaisunsa kyseisen pyynnön johdosta.  

(4) Tuomioistuin, jossa kumoamiskanne on nostettu, voi asianosaisen pyynnöstä ja mikäli se on 
tarkoituksenmukaista, lykätä asian käsittelyä määräämäkseen ajaksi ja varata välimiehille tilaisuuden 
jatkaa välimiesmenettelyä kumoamisperusteen poistamiseksi tai ryhtyä muuhun sitä varten tarpeelliseen 
toimenpiteeseen. 
 

LUKU VIII. VÄLITYSTUOMION TUNNUSTAMINEN JA 
TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

35 artikla.   Tunnustaminen ja täytäntöönpano 
 
(1) Riippumatta siitä, missä valtiossa välitystuomio on annettu, se on tunnustettava sitovaksi ja pantava 
täytäntöön toimivaltaiselle tuomioistuimelle tehdyn kirjallisen hakemuksen perusteella, huomioiden 
tämän artiklan ja 36 artiklan säännökset.  

(2) Tunnustamista tai täytäntöönpanoa pyytävän asianosaisen on esitettävä alkuperäinen välitystuomio 
tai sen jäljennös. Jos välitystuomiota ei ole laadittu tämän valtion virallisella kielellä, tuomioistuin voi 
pyytää asianosaista esittämään siitä käännöksen tälle kielelle.4   

                                                           
4 Tämän momentin säännökset on tarkoitettu enimmäisvaatimuksiksi. Se, että valtio säätäisi lievempiä 
vaatimuksia, ei olisi mallilain tavoitteleman harmonisointitason vastaista.  
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(Toimikunta on muuttanut artiklaa 35(2) kolmannessakymmenennessäyhdeksännessä istunnossaan 
vuonna 2006) 

 

36 artikla.   Välitystuomion tunnustamisen tai täytäntöönpanon epäämisen perusteet 
 
(1) Riippumatta siitä, missä valtiossa välitystuomio on annettu, välitystuomion tunnustaminen tai 
täytäntöönpano voidaan evätä ainoastaan, jos: 

(a) asianosainen, jota vastaan välitystuomioon on vedottu, esittää sen valtion toimivaltaiselle 
tuomioistuimelle, jossa tunnustamista tai täytäntöönpanoa pyydetään, selvityksen siitä, että: 

(i) artiklassa 7 viitatun välityssopimuksen sopijapuoli on oikeustoimikelvoton; tai 
mainittu sopimus ei ole pätevä sen valtion lain mukaan, jota siihen on asianosaisten 
sopimuksen mukaan sovellettava taikka, mikäli asiasta ei ole mainintaa, sen valtion lain 
mukaan, missä välitystuomio on annettu; tai 

(ii) asianosainen, jota vastaan välitystuomioon on vedottu, ei ole saanut asianmukaista 
tietoa välimiehen määräämisestä tai välimiesmenettelystä taikka on muutoin ollut estynyt 
ajamasta asiaansa; tai 

(iii) välitystuomio koskee riitakysymystä, jota ei ole välityssopimuksessa tarkoitettu tai 
joka ei ole välityslausekkeen edellyttämä, taikka välitystuomio sisältää ratkaisuja 
asioista, jotka jäävät välityslausekkeen tai –sopimuksen määräysten ulkopuolelle, 
kuitenkin niin, että mikäli ne ratkaisut, jotka koskevat välimiesmenettelyyn alistettuja 
asioita, voidaan erottaa niistä ratkaisuista, jotka koskevat välimiesmenettelyyn 
kuulumattomia asioita, voidaan välitystuomio ensiksi mainituilta osin tunnustaa ja panna 
täytäntöön; tai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(iv) välimiesoikeuden kokoonpano tai välimiesmenettely ei ole ollut asianosaisten 
sopimuksen mukainen tai, tällaisen sopimuksen puuttuessa, välimiesmenettelyn paikan 
lain mukainen; tai 

(v) välitystuomio ei ole vielä tullut asianosaisia sitovaksi, tai se on kumottu taikka sen 
täytäntöönpanoa on lykätty sen valtion tuomioistuimen toimesta, jossa tai jonka lain 
mukaan välitystuomio on annettu; tai 

(b) tuomioistuin toteaa, että: 

(i) riitakysymystä ei tämän valtion lain mukaan voida ratkaista välimiesmenettelyssä; tai 

(ii) välitystuomion tunnustaminen tai täytäntöönpano olisi tämän valtion 
oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista. 

(2) Jos välitystuomion kumoamista tai sen täytäntöönpanon lykkäämistä on pyydetty tämän artiklan (1) 
momentin (a)(v) kohdassa tarkoitetulta tuomioistuimelta, voi se tuomioistuin, jonka puoleen 
välitystuomion tunnustamista tai täytäntöönpanoa varten on käännytty, lykätä asiaa koskevan päätöksen 
antamista, mikäli se katsoo tämän perustelluksi. Tuomioistuin voi samalla määrätä välitystuomion 
tunnustamista tai täytäntöönpanoa hakevan asianosaisen pyynnöstä, että vastapuolen on asetettava 
asianmukainen vakuus. 


	LUKU I. YLEISET MÄÄRÄYKSET
	1 artikla.   Soveltamisala0F
	2 artikla.   Määritelmät ja tulkintasäännöt
	2 A artikla.   Kansainvälinen luonne ja yleiset periaatteet
	3 artikla.   Kirjallisen viestinnän vastaanottaminen
	4 artikla.   Moiteoikeudesta luopuminen
	5 artikla.   Tuomioistuimen väliintulon ulottuvuus
	6 artikla.   Tuomioistuin tai muu viranomainen eräiden välimiesmenettelyyn liittyvien tehtävien avustajana ja valvojana

	LUKU II. VÄLITYSSOPIMUS
	I vaihtoehto
	7 artikla.   Välityssopimuksen määritelmä ja muoto

	II vaihtoehto
	7 artikla.   Välityssopimuksen määritelmä
	8 artikla.   Välityssopimus ja tuomioistuimessa esitetty pääasiavaatimus
	9 artikla.   Välityssopimus ja tuomioistuimen määräämät turvaamistoimet

	LUKU III. VÄLIMIESOIKEUDEN KOKOONPANO
	10 artikla.   Välimiesten lukumäärä
	11 artikla.   Välimiesten asettaminen
	12 artikla.   Esteellisyysperusteet
	13 artikla.   Esteelliseksi julistamista koskeva menettely
	14 artikla.   Laiminlyönti tai kykenemättömyys toimia tehtävässä
	15 artikla.   Uuden välimiehen määrääminen

	LUKU IV. VÄLIMIESOIKEUDEN TOIMIVALTA
	16 artikla.   Välimiesoikeuden toimivalta päättää omasta toimivallastaan

	LUKU IV A. TURVAAMISTOIMET JA VÄLIAIKAISET TURVAAMISTOIMIMÄÄRÄYKSET
	1. jakso   Turvaamistoimet
	17 artikla.   Välimiesoikeuden toimivalta määrätä turvaamistoimia
	17 A artikla.   Turvaamistoimen myöntämisen edellytykset

	2. jakso   Väliaikaiset turvaamistoimimääräykset
	17 B artikla.   Väliaikaisten turvaamistoimimääräysten hakeminen ja niiden myöntämisen edellytykset
	17 C artikla.   Väliaikaisia turvaamistoimimääräyksiä koskeva erityissääntely

	3. jakso   Turvaamistoimiin ja väliaikaisiin turvaamistoimimääräyksiin soveltuvat säännökset
	17 D artikla.   Muuttaminen, keskeyttäminen ja peruuttaminen
	17 E artikla.   Vakuuden asettaminen
	17 F artikla.   Tiedonantovelvollisuus
	17 G artikla.   Kulut ja vahingonkorvaus

	4. jakso   Turvaamistointen tunnustaminen ja täytäntöönpano
	17 H artikla.   Tunnustaminen ja täytäntöönpano

	5. jakso   Tuomioistuimen määräämät turvaamistoimet
	17 J artikla.   Tuomioistuimen määräämät turvaamistoimet

	LUKU V. ASIAN KÄSITTELY VÄLIMIESMENETTELYSSÄ
	18 artikla.   Asianosaisten tasapuolinen kohtelu
	19 artikla.   Asian käsittelytavasta päättäminen
	20 artikla.   Välimiesmenettelyn paikka
	21 artikla.   Välimiesmenettelyn aloittaminen
	22 artikla.   Kieli
	23 artikla.   Kanne ja vastaus
	24 artikla.   Suullinen käsittely ja kirjallinen menettely
	25 artikla.   Asianosaisen laiminlyönti
	26 artikla.   Välimiesoikeuden määräämä asiantuntija
	27 artikla. Tuomioistuinavusteinen todistelun vastaanottaminen

	LUKU VI. VÄLITYSTUOMION TEKEMINEN JA VÄLIMIESMENETTELYN LOPETTAMINEN
	28 artikla.   Sovellettavat oikeusohjeet
	29 artikla.   Päätöksenteko välimiesoikeudessa
	30 artikla.   Sovinto
	31 artikla.   Välitystuomion muoto ja sisältö
	32 artikla.   Menettelyn lopettaminen
	33 artikla.   Välitystuomion oikaisu ja tulkinta; lisätuomio

	LUKU VII. VÄLITYSTUOMION KUMOAMINEN
	34 artikla.   Kanne välitystuomion kumoamiseksi

	LUKU VIII. VÄLITYSTUOMION TUNNUSTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
	35 artikla.   Tunnustaminen ja täytäntöönpano
	36 artikla.   Välitystuomion tunnustamisen tai täytäntöönpanon epäämisen perusteet


