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األحكام العامة
مركز فيينّا الدولي للتحكيم )”(“VIAC
المادة 1
) (1يدير المركز الدولي للتحكيم التابع للغرفة االقتصادية االتحادية النمساوية بفيي ّنا
(مركز فيي ّنا الدولي للتحكيم فيما يلي"مركز فيي ّنا" أو "مركزالتحكيم") التحكيمات التي
تجري طبقا لقواعد التحكيم الخاصة بمركز فيي ّنا الدولي للتحكيم )فيما يلي "قواعد فيي ّنا''(
وفقا التفاق بين األطراف ،إذا ما كان مَقر العمل ومح ّل إلقامة المعتاد ألحد األطراف
على األقل خارج النمسا في وقت إبرام اإلتفاق.
لألطراف التي يقع مق ّر عملها أو محل إقامتها المعتاد في فيي ّنا أن تتفق على اختصاص
هيئة التحكيم المزمع تشكيلها طبقا لقواعد فيي ّنا فيما يختصّ بح ّل النزاعات ذات الطابع
الدولي.
) (2إذا ا َّتفق األطراف على اختصاص هيئة التحكيم المش َّكلة وفقا لقواعد فيي ّنا ،ي ّتم
تطبيق قواعد فيي ّنا السارية المفعول عند بدء التحكيم.
) (3إذا كان لألطراف مق ّر عمل أو محل إقامة معتاد في النمسا وقت إبرام اتفاق
التحكيم وت َّم اإلتفاق على ح ّل النزاعات فيما بينهم نهائيا من قبل هيئة تحكيم مشكلة
بموجب قواعد فيي ّنا ،ولم يكن النزاع ذا طابع دولي ،تكون محكمة التحكيم الدائمة التابعة
للغرفة التجارية بفيي ّنا هي الجهة ذات اإلختصاص إلدارة التحكيم ،وفي حال ت ّم اإلتفاق
علي مكان تحكيم آخر في النمسا ،ينعقد اإلختصاص لمحكمة التحكيم الدائمة التابعة للغرفة
االقتصادية اإلقليمية التي يقع في دائرتها مكان التحكيم .وتقوم األخيرة بإدارة اإلجراءات
وفقا لقواعد التحكيم التابعة لمحاكم التحكيم الدائمة في الدوائراالقتصادية اإلقليمية.

المجلس
المادة 2
( )1يتكون مجلس مركز فيي ّنا من خمسة أعضاء على األقل .يع َّين المجلس لفترة والية
من خمس سنوات من قبل اللجنة الرئاسية الموسعة التابعة للغرفة
االقتصادية االتحادية النمساوية بناء على توصية من رئيس مركز التحكيم .ويجوز تعيين
األعضاء لفترات والية متتالية عند إنتهاء مدة فترة التعيين .وفي حال لم يتم تعيين أعضاء
جدد ،يتم االستبقاء على أعضاء المجلس في مناصبهم لحين تعيين أعضاء جدد .ويجوز
للجنة الرئاسية الموسعة التابعة للغرفة االقتصادية االتحادية النمساوية تعيين أعضاء
إضافيين للمجلس للفترة المتبقية من واليته وذلك بناء على توصية من رئيس
مركزالتحكيم.
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( )2يقوم أعضاء المجلس بانتخاب رئيس ونائبي رئيس من بين أعضاءه خالل مدة
والية المجلس .وإذا ما حال مانع دون أداء الرئيس لمهامه ،يتولى هذه المهام أحد نواب
الرئيس وفقا للقواعد الداخلية للمجلس )ملحق رقم .(2
( )3ال يمكن ألعضاء المجلس الذين يشاركون أو قد شاركوا في تحكيم مدار من قبل
مركز فيي ّنا بأي صفة كانت أن يحضروا أو يشاركوا بأي شكل من األشكال في مداوالت
أو قرارات تتعلق بتلك اإلجراءات .وليس من شأن ذلك أن يؤثرعلى النصاب القانوني
إلجتماعات المجلس.
( )4يتولى أعضاء المجلس تنفيذ واجباتهم على أفضل وجه من المعرفة والمهنية ،وهم
مستقلون في تأدية مهامهم وليس عليهم التقيّد بأية تعليمات .ويجب على األعضاء
المحافظة على سرية جميع المعلومات المكتسبة أثناء أداء وظيفتهم.
( )5يجوز للمجلس ،وضع وتعديل القواعد الداخلية الخاصة به )ملحق رقم .(2

المجلس االستشاري الدولي
المادة 3
يتكون المجلس االستشاري الدولي من خبراء التحكيم الدولي الذين يمكن دعوتهم من قبل
المجلس خالل فترة واليته .ويعاون المجلس االستشاري الدولي المجلس بصفة استشارية.

األمين العام واألمانة العامة
المادة 4
( )1يعيَّن األمين العام ونائب األمين العام من قبل اللجنة الرئاسية الموسعة
التابعة للغرفة االقتصادية االتحادية النمساوية بناء على توصية من مجلس إدارة مركز
التحكيم لفترة والية من خمس سنوات .يجوز تعيين األمين العام ونائبا األمين العام لفترات
متتالية .عند إنتهاء فترة واليتهما وإذا لم يتم تعيين جديد ،يبقى األمين العام ونائب األمين
العام في منصبيهما حتى يت ّم التعيين الجديد.
( )2تديراألمانة العامة المسائل اإلدارية لمركز التحكيم تحت إشراف األمين العام
ونائب األمين العام باستثناء المسائل التي يختصّ بها المجلس .وإذا ت ّم تعيين نائب لألمين
العام ،يجوز لنائب األمين العام إصدار القرارات التي يختص بها األمين العام في حال لم
يستطع األخير أداء مهامه أو بإذن منه.
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( )3ال يجوزألعضاء األمانة العامة الذين شاركوا أو يشاركون في تحكيم تحت إدارة
مركز فيي ّنا بأي صفة كانت أن يشاركوا بأي شكل من األشكال في المداوالت أو القرارات
التي تتعلق بـتلك اإلجراءات.
( )4على األمين العام ونائبه أن يقوما بمهامهما على أفضل وجه من المعرفة والمهنية
دون التقيّد بأية تعليمات .ويجب عليهما المحافظة على سرية جميع المعلومات المكتسبة
أثناء أداء وظيفتيهما.
( )5إذا أصبح األمين العام ونائب األمين العام غيرقادرين على القيام بمهامهما ،وجب
على المجلس أن يعين أحد أعضائه ألداء العمل المطلوب .وتعلّق عضوية العضو المعيَّن
في منصب األمين العام في المجلس خالل فترة توليه لألمانة العامة.

لغة المراسالت
المادة 5
تجري مراسالت األطراف الخطية مع المجلس واألمانة العامة باللغة األلمانية أو
اإلنجليزية.

تعريفات
المادة 6
( )1بحسب قواعد فيي ّنا ،إن اإلشارة الى:
 1-1الطرف أواألطراف تشمل محتكم واحد أو أكثر ومحتكم ضده واحد أو أكثر،
وواحد أو أكثر من األشخاص الثالثين المنضمين الى التحكيم في بيان دعوى؛
 2-1المحتكم تشمل محتكم واحد أو عدة محتكمين؛
 3-1المحتكم ضده تشمل محتكم ضده واحد أوعدة محتكم ضدهم؛
 4-1الشخص الثالث تشمل واحد أو أكثر من األشخاص الثالثين الذين ليسوا
بمحتكمين او بمحتكم ضدهم في التحكيم الجاري والذين ت ّم طلب ضمّهم الى
التحكيم؛
 5-1هيئة التحكيم تشمل محكم منفرد أو لجنة من ثالثة محكمين؛
 6-1المح ّكم تشمل مح ّكم منفرد أوع ّدة محكمين؛
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 7-1المحكمون يشمل أي عضو من أعضاء لجنة المحكمين باستثناء رئيسها؛
 8-1حكم تشمل كل حكم نهائي أو جزئي أو وقتي؛
 9-1األمين العام تشمل أيضا نائب األمين العام في حدود صالحية األخير في
إتخاذ القرارات في حالة عدم قدرة األمين العام على أداء مهامه أوبإذن من األمين
العام.
) (2المصطلحات المستخدمة في هذه القواعد تشير إلى األشخاص الطبيعيين ،والصيغة
المعتمدة تشير إلى كال الجنسين على حد سواء.

بدء التحكيم
بيان الدعوى
المادة 7
) (1يعتبرالتحكيم قد بدأ من تاريخ تسلُّم األمانة العامّة لبيان الدعوى .وبمقتضى ذلك،
تع ّد اإلجراءات قائمة.
) (2يجب تقديم نسخة من بيان الدعوى بما في ذلك المستندات لكل طرف لكل محكم
ولألمانة العامة.
)(3

يجب أن يشتمل بيان الدعوى على البيانات اآلتية:
 1-3أسماء األطراف الكاملة وعناوينهم وغير ذلك من بيانات اإلتصال بهم؛
 2-3بيان بالوقائع وبيان محدَّد بالطلبات؛
 3-3في حال عدم تحديد الطلبات بمبلغ معيَّن من المال ،وي َقوم كل طلب نقديا على
حدة وقت تقديم بيان الدعوى؛
 4-3التفاصيل بشأن عدد المحكمين وفقا للمادة 17؛
 5-3تسمية محكم إذا ت َّم االتفاق على لجنة من ثالثة محكمين او اذا طلب ذلك أو
طلب بتعيين المح ّكم من قبل المجلس؛
 6-3تفاصيل اتفاق التحكيم ومضمونه.
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) (4إذا كان بيان الدعوى ال يتوافق مع الفقرة  3من هذه المادة أو إذا ما نقصت نسخ
أو مستندات ،فلألمين العام أن يطلب من المحتكم معالجة الخلل أو استكمال بيان الدعوى.
إذا لم يقم المحتكم بـتصحيح أو إستكمال بيان الدعوى ضمن المهلة التي ح ّددها األمين
العام ،يجوز لألمين العام أن يعلن إنتهاء اإلجراءات )المادة  34الفقرة  .)4وهذا ال يمنع
المحتكم من تقديم ذات الطلبات في وقت الحق وفي دعوى أخرى.
) (5يقوم األمين العام بتبليغ بيان الدعوى إلى المحتكم ضده إذا لم يصدر أمر
بالتصحيح عمال بالفقرة  4من هذه المادة أو إذا كان المحتكم قد امتثل لهذا األمر.
( )6للمجلس أن يرفض إدارة اإلجراءات اذا انحرف إتفاق التحكيم إنحرافا جوهريا
عن قواعد فيي ّنا وكان غير متوافقا معها.

ال ّرد على بيان الدعوى
المادة 8
( )1مع تبليغ بيان الدعوى ،يطلب األمين العام من المحتكم ضده أن يقدم إلى األمانة
العامة الرد على بيان الدعوى خالل ثالثين يوما ،بعدد  ...النسخ المطلوب لكل طرف
ولكل محكم ولألمانة العامة.
( )2يجب أن يشتمل الرد على بيان الدعوى على المعلومات التالية:
 1-2اإلسم الكامل للمحتكم ضده وعنوانه وغير ذلك من بيانات اإلتصال به؛
 2 -2التعليق على الطلبات والوقائع التي يستند اليها بيان الدعوى ،وكذلك طلبات
المحتكم ضده؛
 3-2التفاصيل المتعلقة بعدد المحكمين وفقا للمادة 17؛
 4 -2تسمية محكم إذا ت َّم االتفاق على لجنة من ثالثة محكمين او اذا طلب ذلك أو
طلب تعيين المحكم من قبل المجلس.
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الطلبات المقابلة
المادة 9
( )1يجوز أن ترفع طلبات المحتكم ضده في مواجهة المحتكم كطلبات مقابلة في
اإلجراءات عينها.
( )2يجب أن تقدم الطلبات المقابلة لألمانة العامة على أن يت ّم إحالتها الى هيئة التحكيم
بعد سداد الدفعة المق َّدمة من المصاريف .تتطبق المادة  7أيضا بالقياس على الطلبات
المقابلة.
( )3لهيئة التحكيم أن تعيد الطلبات المقابلة لألمانة العامة للنظر بها في إجراءات
منفصلة إذا:
 1-3لم يتطابق األطراف؛ أو
 2-3كان تقديم طلبات مقابلة بعد الرد على بيان الدعوى من شأنه أن يؤدي إلى
تأخير شديد في اإلجراءات الرئيسية.
( )4على هيئة التحكيم إعطاء المحتكم فرصة للرد على الطلبات المقابلة المقبولة.
وتنطبق المادة  8أيضا بالقياس على الطلبات المقابلة.

رسم التسجيل
مادة 10
( )1عند تقديم بيان الدعوى (طلبات مقابلة) يسدد المحتكم رسم التسجيل خال من أي
مصاريف طبقا للرسم المنصوص عليه في الملحق  .3وعلى النحو عينه ،في حالة ض ّم
شخص ثالث(المادة  )14يتعين على الطرف الطالب دفع رسم التسجيل.
( )2إذا كان هناك أكثرمن طرفي تحكيم ،يتم زيادة رسم التسجيل بنسبة  %10لكل طرف
إضافي ،مع مراعاة الـ  %50كح ّد أقصى للزيادة.
( )3رسم التسجيل غير قابل لالسترداد ،والي ّتم خصم رسم التسجيل من المصاريف
المدفوعة مقدما.
( )4ال يجوز تقديم بيان الدعوى أو أي طلب لض ّم أشخاص ثالثة إال بعد سداد كامل
رسم التسجيل .ولألمين العام ان يم ّدد الفترة المتعلقة بسداد رسم التسجيل لمدة معقولة.
وإذا لم يتم السداد في الموعد المحدد ،يجوز لألمين العام أن يعلن إنتهاء اإلجراءات
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(المادة  34الفقرة  .)4وهذا ال يمنع المحتكم من تقديم ذات الطلبات الحقا في دعوى
أخرى.

إحالة الملف
المادة 11
ال يت ّم إحالة الملف من قبل األمين العام إلى هيئة التحكيم إالّ بعد:
()1

إستالم بيان الدعوى (الطلبات المقابلة) من قبل األمانة العامة وفق المادة 7؛

()2

وتعيين جميع أعضاء هيئة التحكيم؛

()3

وسداد الدفعة المقدمة كاملة وفقا للمادة .42

المهل واالخطارات والمذكرات الخطية
المادة 12
( )1تعتبر المدة المتعلقة بالمذاكرات الخطية قد روعيت إذا ت ّم تقديم المذكرة بالطريقة
المنصوص عليها في الفقرة  2من هذه المادة في اليوم األخير من األجل المح َّدد.
ويجوزتمديد المهل حال وجود أسباب كافية.
( )2يتم اإلخطار على آخر عنوان محدّد خطيا على أنه عنوان اإلخطار الخاص
بالمرسل اليه الذي توجه اليه المذكرة الخطية .يكون اإلخطار قد ن َّفذ على نحو صحيح إذا
أرسل بالبريد المسجل أو بخطاب مصحوب بعلم الوصول ،أو بخدمة البريد السريع أو
الفاكس أوالبريد اإللكتروني ،أو بأي وسيلة أخرى من وسائل االتصاالت السلكية
والالسلكية التي تضمن تأكيد اإلرسال.
( )3يعتبراإلخطار قد نف َذ
 1-3في اليوم الذي ت ّم فيه اإلستالم الفعلي من قبل المرسل اليه للمذكرة المكتوبة
الواجب إخطارها؛ أو
 2-3في يوم االستالم المفترض ،إذا ت ّم اإلخطار وفقا للفقرة  2من هذه المادة.
( )4بمجرد تعيين ممثل من قبل اي طرف ،يع ّد االخطار الخطي الحاصل للعنوان
األخير لممثل هذا الطرف المحدَّد خطيا ّ اخطار فعلي تجاه هذا الطرف.
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( )5تق َّدم جميع المذكرات الخطية والمستندات في عدد من النسخ الالزمة بحيث يحصل
كل محكم وكل طرف واألمانة العامة على نسخة منها .بعد إحالة الملف إلى هيئة التحكيم،
ترسل جميع الطلبات الخطية والمستندات مباشرة إلى كل طرف وكل محكم واألمانة
العامة على النحو المنصوص عليه في الفقرة  2من هذه المادة أو بالطريقة المحدّدة من
قبل هيئة التحكيم .على األمانة العامة ان تستلم نسخ عن جميع االخطارات والمراسالت
الخطية الصادرة عن هيئة التحكيم والمو ّجهة الى األطراف.
( )6تبدأ المهلة الزمنية في السريان في اليوم التالي لتقديم المذكرة الخطية المعنية .إذا
كان هذا اليوم هو يوم عطلة رسمية أوعطلة عمل في محل االخطار ،يبدأ سريان هذه
المهلة في أول يوم عمل يلي انتها َء العطلة .العطالت الرسمية أو أيام عطالت العمل التي
تقع خالل المهلة ليس من شأنها قطع او تمديد المهلة .إذا كان اليوم األخير من المهلة
الزمنية عطلة رسمية او عطلة عمل في محل االخطار ،تنتهي المهلة الزمنية في يوم
العمل التالي.
( )7إذا لم يكن باإلمكان إخطار بيان دعوى موجّه ض ّد عدة محتكم ضدهم إلى جميع
هؤالء يتم اإلستمرار في إجراءات التحكيم بناء على طلب المحتكم في مواجهه الذين تم
إخطارهم ببيان الدعوى .ويت ّم تناول بيان الدعوى في مواجهة بقية المحتكم ضدهم
بموجب إجراءات منفصلة.

ممثّلو األطراف
المادة13
يجوز لألطراف أن يختاروا أشخاص لتمثيلهم او إلستشارتهم خالل اإلجراءات أمام هيئة
التحكيم .ولألمين العام أو هيئة التحكيم في أي وقت طلب الدليل على أن ّ
ممثل أحد
األطراف مفوّ ضٌ بتمثيل هذا الطرف.

ض ّم األشخاص الثالثة وض ّم إجراءات التحكيم
ض ّم األشخاص الثالثة
المادة 14
( )1إن ض ّم األشخاص الثالثة في خصومة تحكيم وطريقة هذا الض ّم ،تتقرَّ ر من قبل
هيئة التحكيم بناءعلى طلب أحد األطراف أو الشخص الثالث بعد سماع جميع األطراف
والشخص الثالث المطلوب ض ّمه كما وبعد االخذ في االعتبار جميع الظروف ذات الصلة.
( )2يجب أن يتضمن طلب الض ّم المعلومات التالية:
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 1-2االسم الكامل والعنوان وبيانات اإلتصال األخرى الخاصة بالشخص الثالث؛
 2-2األسباب التي يستند إليها الض ّم؛ و
 3-2الطريقة المطلوب ض ّم الشخص الثالث بموجبها.
( )3إذا تم تقديم طلب ض ّم الشخص الثالث مع بيان الدعوى:
ّ
تطبق أحكام المادة  7وما يليها بالقياس.
 1-3يجب تقديمه إلى األمانة العامة ،و
ويقوم األمين العام بإرسال بيان الدعوى للشخص الثالث المطلوب ضمّه ،وكذلك
لألطراف األخرى البداء تعليقاتهم عليها .وإذا ت ّم طلب الض ّم من قبل الشخص
الثالث ،يقوم األمين العام بتقديم نسخ من طلب الض ّم إلى أطراف التحكيم للتعليق
عليه.
 2-3يجوز للشخص الثالث المشاركة في تشكيل هيئة التحكيم وفقا للمادة  18إذا لم
يكن قد ت ّم تعيين أي محكم.
 3-3قد تحيل هيئة التحكيم بيان الدعوى مع طلب ض ّم الشخص الثالث إلى األمانة
العامة للنظر فيها بإجراءات منفصلة .ويجوز للمجلس إلغاء أي تسمية أو أي تعيين
للمحكمين ،واألمر بتشكيل هيئة أو هيئات تحكيم وفقا للمادة  17وما يليها من
مواد.

ض ّم إجراءات التحكيم
المادة 15
()1

بناءعلى طلب أي من األطراف ،يتم ض ّم اجراءين أو أكثر إذا:
 1-1وافق األطراف على ض ّم اإلجراءات؛ أو
 2-1تمّت تسمية أو تعيين ذات المحكم أو المحكمين؛ وكان مكان التحكيم في جميع
اتفاقات التحكيم الذي تستند اليه الطلبات واحدا.

( )2يجوز للمجلس أن يقرر ض ّم اإلجراءات بعد سماع األطراف والمحكمين الذين ت َّم
تعيينهم .وعلى المجلس أن يأخذ باإلعتبار في قراره جميع الظروف ذات الصلة ،بما في
ذلك تطابق اتفاقات التحكيم والمرحلة التي وصلت اليها اإلجراءات.
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هيئة التحكيم
المحكمون
المادة 16
( )1لكل طرف الحرية في تسمية مح َّكمه .وأي شخص يتمتع باألهلية القانونية الكاملة
يمكن أن يع ّين كمحكم ،شريطة أال يكون األطراف قد اتفقوا على أية إشتراطات إضافية
خاصة .ويرتبط المحكمون بعالقة تعاقدية باألطراف وعليهم تقديم خدماتهم لهم.
( )2يجب على المحكمين أداء مهمتهم بحيدة واستقالل عن األطراف ،وعلى أفضل
وجه من المعرفة والمهنية دون التقيُّد بأية تعليمات .وعليهم التزام بالحفاظ على سرية
جميع المعلومات المكتسبة أثناء أداء مهمتهم.
( )3على الشخص الذي ينوي قبول تعيينه كمحكم ،توقيع وتقديم إفصاح إلى األمين
العام قبل تعيينه مؤكدا فيه( :أ) حيدته واستقالليته؛ (ب) تف ّرغه؛ (ج) قبول المهمة؛ و(د)
االمتثال لقواعد تحكيم فيي ّنا.
( )4يجب على المح َكم اإلفصاح خطيا عن جميع الظروف التي يمكن أن تثير شكوكا
حول حيدته أو استقالليته أو تف ّرغه أو تلك التي تتعارض مع اتفاق األطراف .يستمّر
إلتزام اإلفصاح الفوري عن مثل هذه الظروف في السريان طوال فترة التحكيم.
( )5يجوز تسمية أعضاء المجلس كمحكمين من قبل األطراف أو باقي المحكمين،
ولكن ال يجوز تعيينهم كمحكمين من قبل المجلس.

تشكيل هيئة التحكيم
المادة 17
( )1يجوز لألطراف أن يتفقوا على ما إذا كان سيت ّم مباشرة اإلجراءات أمام مح َّكم
منفرد أو لجنة من ثالثة محكمين .ويجوز لألطراف أن يتفقوا أيضا على طريقة تعيين
المحكمين .وفي حال عدم وجود اتفاق ،تط ّبق الفقرات  2إلى  6من هذه المادة.
( )2إذا لم يكن هناك اتفاق بشأن عدد المحكمين ،وجب على المجلس تحديد ما إذا كان
سيتم الفصل في النزاع من قبل محكم منفرد أو من قبل لجنة من ثالثة محكمين .ولهذا
الغرض ،يتع َّين على المجلس أن يأخذ في االعتبار مدى تعقيد القضية ،والمبلغ المتنازع
عليه ،ومصلحة األطراف في اإلستحصال على قرار سريع وغير مكلف.
( )3إذا كان الفصل في النزاع سيت ّم من قبل مح َّكم منفرد ،يتع َّين على األطراف تسمية
المحكم المنفرد معا مع اإلشارة الى اسمه وعنوانه والبيانات األخرى لإلتصال به ،وذلك
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في غضون ثالثين يوما بعد استالم طلب األمين العام .إذا لم تتم التسمية خالل هذه المهلة،
يقوم المجلس بتعيين المحكم المنفرد .إذا كان الفصل في النزاع سيت ّم من قبل لجنة من
المحكمين ،يطلب من الطرف الذي لم يس ّمي محكم بعد أن يقدم االسم والعنوان وتفاصيل
االتصال األخرى لمرشحه في غضون ثالثين يوما من تاريخ استالم طلب األمين العام.
ويقوم المجلس بتعيين المحكم إذ لم يقم الطرف بتسمية المح َّكم خالل هذه المهلة.
( )4إذا كان الفصل في النزاع سيت ّم من قبل لجنة من المحكمين ،وجب على المحكمين
أن يسموا معا رئيسا مع اإلشارة الى اسمه وعنوانه وتفاصيل االتصال األخرى به في
غضون ثالثين يوما بعد استالم طلب األمين العام .وإذا لم تتم هذه التسمية خالل هذه
المهلة ،يتم تعيين الرئيس من قبل المجلس.
( )5تصبح األطراف ملزمة بالمحكمين الذين قد سمتهم وذلك من وقت تثبيت المحكم
المسمى من قبل األمين العام أو المجلس (المادة .)19

تشكيل هيئة التحكيم في اإلجراءات متعددة األطراف
المادة 18
()1
ما يلي:

تش ّكل هيئة التحكيم في اإلجراءات المتعددة األطراف وفقا للمادة  ،17إضافة الى

( )2إذا كان الفصل في النزاع سيت ّم من قبل لجنة من المحكمين ،وجب على ك ّل من
المحتكمين مجتمعين والمحتكم ضدهم مجتمعين ان يس ُّموا ك ّل من جانبه محكما مشتركا
ويرفعوه لألمين العام.
( )3ال تشكل مشاركة طرف في التسمية المشتركة للمح ّكم موافقة على تحكيم متعدد
األطراف.
( )4عمال بالفقرة  2من هذه المادة ،إذا لم يتم تسمية مح َّكم مشترك في غضون المدة
المحدّدة ،يقوم المجلس بتعيين المح َّكم عن الطرف أو األطراف المتلكئة .في حاالت
استثنائية وبعد منح األطراف فرصة للتعليق ،يجوز للمجلس إلغاء التعيينات السابقة
وتعيين األعضاء أو جميع المحكمين.

تثبيت التسميات
المادة 19
( )1بعد أن تتم تسمية مح َّكم ،على األمين العام أن يستحصل على تصريحات المح َّكم
وفق المادة  16الفقرة  .3وعلى األمين العام إرسال نسخة من هذه التصريحات إلى
األطراف .وفي حال عدم وجود أي شكوك بشأن حيدة أو إستقاللية المح َّكم أو قدرته على
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أداء مهامه ،يقوم األمين العام بتثبيت المح َّكم المسمّى .وعلى األمين العام أن يقوم بإبالغ
المجلس بهذا التثبيت خالل اإلجتماع التالي للمجلس.
( )2يكون للمجلس أن يقررتثبيت تسمية المحكم في حال إعتبر األمين العام ذلك
ضروريا.
()3

عند التثبيت يعتبرالمح َكم المسمّى قد ت ّم تعيينه.

( )4إذا رفض األمين العام أو المجلس تثبيت مح َّكم مسمّى ،يطلب األمين العام من
الطرف  /األطراف المنوط بهم تسمية المحكم أو المحكمين تسمية مح ّكم آخر أو رئيس
في غضون ثالثين يوما .وتط َّبق المواد من  16إلى  18بالقياس .إذا رفض األمين العام
أو المجلس تثبيت المحكم الجديد ،يسقط الحق في التسمية ويقوم المجلس بتعيين محكم.

اإلعترا

على المحكمين

المادة 20
( )1ال يجوز اإلعتراض على المح َّكم إال إذا وجدت ظروف من شأنها أن تثير شكوك
مبرَّ رة فيما يتعلق بحيدته أو استقالليته أو إذا لم تتوافر فيه المؤهالت المتفق عليها من قبل
األطراف .ويجوز ألي طرف الطعن في اإلعتراض على المح َّكم الذي قام بتسميته ،أو
الذي يكون قد شارك في تسميته ،وذلك فقط لألسباب التي قد علم بها بعد تلك التسمية أو
بعد المشاركة في التسمية.
( )2يتم تقديم الئحة باإلعتراض على المح َّكم إلى األمانة العامة خالل خمسة عشر
يوما من تاريخ علم الطرف بالظروف التي تستند اليها أسباب اإلعتراض .تح َّدد أسباب
اإلعتراض في الالئحة التي يجب ان تتضمن أدلة من شأنها تبرير هذا اإلعتراض.
ّ
البت في اإلعتراض.
( )3إذا لم يقدم المح َّكم المعترض عليه إستقالته ،يتولى المجلس
قبل أن يصدر المجلس قرارا ،يقوم األمين العام بطلب تعليقات من المح َّكم المعترض عليه
والطرف/األطراف األخرى .ويجوز للمجلس أن يطلب أيضا تعليقات من أشخاص
آخرين .ويت ّم إرسال جميع التعليقات إلى األطراف والمح َّكمين.
( )4لهيئة التحكيم ،بما فيها المح َّكم المعترض عليه ،االستمرار في التحكيم لحين الفصل
في اإلعتراض .وال يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر حكما إال بعد أن يفصل المجلس في
اإلعتراض.
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اإلنتهاء المبكر لمهمة المحكم
المادة 21
( )1تنتهي مه َمة المح َّكم على نحو مبكر إذا:
 1-1اتفق األطراف على ذلك؛ أو
 2-1استقال المح َّكم؛ أو
 3-1توفي المح َّكم؛ أو
 4-1تم قبول اإلعتراض على المح َّكم؛ أو
 5-1تم عزل المح َّكم من منصبه من قبل المجلس.
( )2يجوز لألطراف طلب عزل المح َّكم من منصبه إذا أصبح من المتعذر عليه القيام
بمهامه ألكثر من فترة مؤقتة أو تخلف في أداء مهامه بما في ذلك واجب المضي قدما
دون أي تأخير ال مبرر له .ويقوم الطرف بتقديم الطلب إلى األمانة العامة إذا أصبح من
الواضح للمجلس أن العجز ليس مؤقت ،أو أن المحكم ال يقوم بواجباته .ويجوز للمجلس
عزل المحكم من منصبه دون طلب من أي من األطراف .ويقرر المجلس العزل بعد
منح األطراف والمح َّكم فرصة للتعليق.

آثار اإلنتهاء المبكر لمهمة المحكم
المادة 22
( )1في حالة اإلنتهاء المبكر لمهمة مح ّكم (المادة  ،)21يت ّم استبدال المح َّكم .يجب أن
يتم تعيين مح َّكم بديل وفق إجراءات التعيين التي اتفق عليها األطراف .وفي حالة عدم
وجود أي اتفاق ،يتعين على األمين العام أن يطلب من:
 1-1األطراف في حالة وجود مح َّكم منفرد؛ أو
 2-1بقية المح َكمين في حالة رئيس هيئة التحكيم؛ أو
 3-1الطرف المعين أو الطرف الذي لصالحه تم تعيين المحكم إذا كان تم تعيين
المح َّكم من قبل طرف أو بالنيابة عن طرف؛
تعيين محكم بديل في غضون ثالثين يوما – في الحاالت التي تتناولها الفقرات  1-1و-1
 2من هذه المادة معا – كما وإرسال اسم المرشح وعنوانه وتفاصيل االتصال األخرى
إلى األمين العام .تط ّبق المواد من  16إلى  18بالقياس .فإذا تحصل أية تسمية خالل
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المهلة ،يقوم المجلس بتعيين المح َّكم البديل .وإذا ت ّم اإلعتراض على المح َّكم البديل (المادة
 21الفقرة  ،)4-1يسقط الحق في تسمية مح َّكم بديل ويقوم المجلس بتعيين المح َّكم البديل.
( )2في حالة اإلنتهاء المبكر لمه ّمة المحكم وفق اللمادة  ،21تتولى هيئة التحكيم
الجديدة ،بعد طلب التعليقات من األطراف ،تحديد ما اذا – وإلى أي مدى– وجب إعادة
المراحل السابقة من التحكيم.

اإلعتراض على الخبراء
اإلعترا

على الخبراء

المادة 23
المادة  20الفقرات  1و 2تطبق قياسا على اإلعتراض على الخبراء المعينين من قبل
ّ
البت بهذا اإلعتراض.
هيئة التحكيم .وتتولى هيئة التحكيم

إختصاص هيئة التحكيم
إختصاص هيئة التحكيم
المادة 24
) (1يجب أن يثار الدفع بعدم إختصاص هيئة التحكيم في موعد ال يتجاوز المرافعة
األولى المتعلقة بأساس النزاع .وال يمنع طرف من هذا الدفع بسبب تسميته لمح َّكم بموجب
المادة  17أو لمشاركته في تسمية مح َّكم بموجب المادة  .18يت ّم تقديم الدفع المتعلق
بتجاوز هيئة التحكيم لنطاق سلطاتها حال التطرق للموضوع الذي ي ّدعى بأنه خارج نطاق
سلطاتها خالل التحكيم .يجب منع الدفع الالحق في كلتا الحالتين؛ على أنه إذا ما رأت
هيئة التحكيم أن التأخير مب ّرر بما فيه الكفاية ،يمكن لها قبول الدفع في وقت الحق.
ّ
البت بشأن اإلختصاص في الحكم
) (2لهيئة التحكيم البت في اختصاصها .ويمكن
المتعلق بأساس النزاع أو في حكم منفصل .وحيث تقررهيئة التحكيم عدم اختصاصها،
وجب عليها اتخاذ قرار بشأن التزامات األطراف المتعلقة بالتكاليف بناء على طلب أي
من األطراف.
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اإلجراءات أمام هيئة التحكيم
مكان التحكيم
المادة 25
لألطراف حرية االتفاق على مكان التحكيم ما لم تتفق أو اتفقت األطراف على خالف ذلك
( )1يكون مكان التحكيم فيي ّنا؛ و
( )2يجوز لهيئة التحكيم القيام باألعمال اإلجرائية في أي مكان تراه مناسبا.
ولهيئة التحكيم حرية المداولة في أي مكان وبأي شكل من األشكال.

لغة اإلجراءات
المادة 26
في حال عدم وجود اتفاق بين األطراف ،تتولى هيئة التحكيم تحديد لغة أو لغات التحكيم
فورا بعد إحالة الملف إليها ،مع مراعاة جميع الظروف بما في ذلك لغة العقد.

القانون واجب التطبيق والمحكم المفو

بالصلح

المادة 27
( )1على هيئة التحكيم الفصل في النزاع وفقا لألحكام أو القواعد القانونية التي وافق
عليها األطراف .ما لم يكن األطراف قد اتفقوا صراحة على خالف ذلك ،يفسَّر أي إتفاق
على القانون أو النظام القانوني لدولة معينة كإشارة مباشرة للقانون الموضوعي لهذه
الدولة وليس لقواعدها المتعلقة بتنازع القوانين.
( )2إذا لم تحدد األطراف األحكام القانونية أو قواعد القانون المط ّبقة ،تتولى هيئة
التحكيم تطبيق األحكام القانونية أو قواعد القانون المرعية التي تراها مناسبة.
( )3ال يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل وفق قواعد العدل واإلنصاف أو كمحكم مفوض
بالصلح إال في الحاالت التي أذن لها األطراف صراحة بذلك.
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سيرالتحكيم
المادة 28
( )1على هيئة التحكيم السير في التحكيم وفق قواعد فيي ّنا واتفاق األطراف وغير ذلك
بالطريقة التي تراها مناسبة .ويجب على هيئة التحكيم أن تعامل األطراف معاملة عادلة
وأن تمنح األطراف الحق في أن يتم سماعهم في كل مرحلة من مراحل اإلجراءات.
( )2مع مراعاة اإلخطار المسبق ،يجوز لهيئة التحكيم – من جملة األمور -أن تعلن أن
ٌ
منوط بتقديمهم في وقت محدّد
قبول المرافعات وتقديم األدلة وطلبات الحصول على األدلة
خالل اإلجراءات.

تحديد وقائع القضية
المادة 29
( )1إذا اقتضت الضرورة ،لهيئة التحكيم أن تبادر من تلقاء نفسها بجمع األدلة،
واستجواب األطراف أو الشهود ،والطلب من األطراف تقديم األدلة ،واستدعاء الخبراء.
وتط َّبق المادة  43في حالة تك ّبد أي تكاليف خالل جمع األدلة وعلى وجه الخصوص،
خالل تعيين خبراء.
( )2يستم ّر التحكيم على الرغم من تخلّف أي طرف عن المشاركة.

جلسة اإلستماع الشفهية
المادة 30
( )1ما لم يتفق األطراف على خالف ذلك ،على هيئة التحكيم أن تقرر ما إذا كان ينبغي
أن تباشر اإلجراءات شفهيا أو خطيا وذلك إذا لم يستبعد األطراف القيام بجلسة إستماع
شفهية .وعلى هيئة التحكيم أن تعقد جلسة اإلستماع الشفهية بناء على طلب أحد األطراف
في مرحلة مناسبة من اإلجراءات .ويجب في أي حال من األحوال أن يكون لألطراف
فرصة للموافقة والتعليق على طلبات ومرافعات األطراف األخرى وعلى نتيجة إجراءات
اإلثبات.
( )2يح ّدد موعد جلسة اإلستماع الشفهية من قبل المح َّكم المنفرد أو الرئيس .وتكون
جلسات اإلستماع الشفهية جلسات خاصة .ويجب على المح َّكم المنفرد أو الرئيس إعداد
وتوقيع محضر الجلسة والذي يجب أن يتضمن كح ّد أدنى ملخصا عن الجلسة ونتائجها.
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واجب االعترا
المادة 31
إذا كان طرف على علم بمخالفة من قبل هيئة التحكيم لحكم من أحكام قواعد فيي ّنا أو
غيرها من األحكام التي تنطبق على اإلجراءات ،وجب عليه فورا تقديم االعتراض في
مواجهة هيئة التحكيم ،وإال اعتبر الطرف متنازال عن حقه في االعتراض.

اختتام اإلجراءات
المادة 32
حالما تقتنع هيئة التحكيم بأن األطراف قد أتيحت لهم الفرصة الكافية لتقديم المذكرات
واألدلة ،على هيئة التحكيم أن تعلن اختتام اإلجراءات فيما يختصّ بالمسائل التي سيصار
الى البت فيها في الحكم ،وأن تبلغ األمين العام واألطراف بالموعد المتوقع إلصدار الحكم
النهائي ولهيئة التحكيم أن تعيد فتح اإلجراءات في أي وقت.

التدابير المؤقتة والتحفظية
المادة 33
( )1ما لم يتفق األطراف على خالف ذلك ،وحال إحالة الملف إلى هيئة التحكيم (المادة
 ،)11يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب طرف منح تدابير مؤقتة أو تحفظية ضد طرف
آخر ،كما وتعديل أو تعليق أو إلغاء أي من هذه اإلجراءات .ويجب اإلستماع الى
األطراف األخرى قبل إصدار أي قرار بشأن التدابير المؤقتة أو التحفظية .ولهيئة التحكيم
أن تطلب من أي من األطراف تقديم ضمان مناسب فيما يتعلق بهذه التدابير .ويتعين على
األطراف االمتثال لهذه األوامر بصرف النظرع ّما إذا كانت قابلة للتنفيذ أمام محاكم
الدولة.
( )2تصدر األوامر المتعلقة بالتدابير المؤقتة أو التحفظية وفقا لهذه المادة خطيا .وفي
تحكيم أمام أكثر من مح َّكم واحد ،يكفي توقيع رئيس هيئة التحكيم .وإذا أعيق رئيس هيئة
التحكيم عن التصرف ،يكفي توقيع مح ّكم آخر شريطة أن يذكر المح َّكم الموقّع أسباب
غياب توقيع رئيس هيئة التحكيم.
( )3ما لم يتفق األطراف على خالف ذلك ،يجب بيان األسباب التي تستند اليها األوامر
المتعلقة بالتدابير المؤقتة أو التحفظية .ويجب أن يح َّدد في األمر التاريخ الذي صدر فيه
ومكان التحكيم.
( )4تحفظ األوامر المتعلقة بالتدابير بنفس الطريقة التي تحفظ فيها أحكام التحكيم (المادة
 36الفقرة .)5
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( )5إن أحكام الفقرات  1إلى  4من هذه المادة ال تمنع األطراف من اللجوء الى سلطة
صة تابعة للدولة لطلب اتخاذ التدابير المؤقتة والتحفظية .إن الطلب من سلطة تابعة
مخت ّ
للدولة بإتخاذ مثل هذه التدابير أو تنفيذ هذه التدابيرعند إتخاذها من هيئة التحكيم ليس من
شأنه أن يشكل تعديا أو تنازال عن إتفاق التحكيم كما ليس من شأنه أن يؤثر على
صالحيات هيئة التحكيم .وعلى األطراف إبالغ األمانة العامة وهيئة التحكيم فورا عن أي
طلب من هذا القبيل وعن جميع اإلجراءات التي تأمر بها سلطة تابعة للدولة.

وسائل انتهاء اإلجراءات
المادة 34
تنتهي اإلجراءات
()1

من خالل صدور حكم؛ أو

()2

من خالل إبرام تسوية (المادة )38؛ أو

()3

بأمر من هيئة التحكيم ،إذا:
 1-3سحب المحتكم بيان الدعوى ،ما لم يعترض المحتكم ضده وما لم تقدر هيئة
التحكيم أن للمحتكم ضده مصلحة مشروعة في الحصول على حل نهائي للنزاع؛
 2-3اتفقت األطراف على إنهاء التحكيم وت ّم إبالغ هذا االتفاق إلى هيئة التحكيم؛
 3-3أصبح من المستحيل على هيئة التحكيم االستمرار في اإلجراءات ،والسيما
بسبب عدم مضي األطراف في التحكيم على الرغم من صدور أمر خطي من هيئة
التحكيم ،وتشير فيه إلى إمكانية إنهاء التحكيم؛ أو

( )4من خالل إعالن األمين العام عدم االمتثال ألمر بالتصحيح (المادة  7الفقرة  )4أو
أمر بالسداد (المادة  10الفقرة  4والمادة  42الفقرة .)3
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أحكام وقرارت هيئة التحكيم
المادة 35
( )1كل حكم وكل قرار من هيئة التحكيم يتطلب أغلبية أصوات أعضائها .وإذا لم
يتمكن المحكمون من تشكيل أغلبية ،يتولى رئيس هيئة التحكيم اتخاذ القرار.
()2

يجوز للرئيس أن يقّرر المسائل اإلجرائية إذا أذن له بذلك المحكمون الباقون.

حكم التحكيم
المادة 36
( )1يجب ان تصدر األحكام خطيا .يجب أن تذكر األحكام األسباب التي تستند إليها إالّ
إذا وافق جميع األطراف خطيا أو في جلسة االستماع الشفهية على إمكانية عدم تسبيب
الحكم.
()2

يجب أن يحدّد الحكم تاريخ ومكان إصداره (المادة .)25

( )3يجب أن تو َّقع جميع النسخ األصلية من الحكم من قبل جميع المحكمين .ويكفي
توقيع أغلبية المحكمين إذا تبين من الحكم أن أحد المحكمين رفض التوقيع أو منع من
التوقيع بسبب عائق ال يمكن التغلب عليه خالل فترة زمنية مناسبة .وإذا صدر الحكم
بأغلبية األصوات وليس باإلجماع فيجب أن يشار لذلك بناء على طلب من المحكم
المخالف.
( )4يجب أن تو َّقع جميع النسخ األصلية للحكم من قبل األمين العام وأن تحمل ختم
مركز التحكيم الذي يؤكد أنها حكم لمركز فيي ّنا صادر ومو َّقع من قبل واحد أو أكثر من
المحكمين المعينين بموجب قواعد فيي ّنا.
( )5يقوم األمين العام بإخطار االطراف بالحكم .وعقب االخطار يصبح الحكم ملزما
لألطراف .وتقوم األمانة العامة باالحتفاظ بنسخة أصلية واحدة من الحكم وبوثائق إثبات
االخطار.
.
( )6بناء على طلب من أحد األطراف ،على المحكم المنفرد أو رئيس هيئة التحكيم (أو
على محكم آخر حال وجود مانع من تصرف رئيس هيئة التحكيم) ،أو على األمين العام–
حال وجود مانع من تصرف المحكمين – أن يؤ ّكد على جميع النسخ األصلية أن الحكم
نهائي وملزم.
()7

تتعهد األطراف – بموافقتها على قواعد فيي ّنا – أن تمتثل لشروط الحكم.
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قرارت بشأن المصاريف
المادة 37
عند إنتهاء اإلجراءات وبناء على طلب أحد األطراف ،تصرّح هيئة التحكيم في الحكم
النهائي أو عن طريق حكم منفصل ،عن مصاريف التحكيم على النحو الذي يح ّدده األمين
العام وفقا للمادة  44الفقرة  .1-1ويح ّدد مبلغ المصاريف المناسبة لألطراف وفق المادة
 44الفقرة  ،2-1وكذلك النفقات اإلضافية األخرى وفقا للمادة  44الفقرة  .1-3تحدّد
هيئة التحكيم الطرف الذي سوف يتحمل مصاريف اإلجراءات أو طريقة توزيع هذه
المصاريف .وما لم يتفق األطراف على خالف ذلك ،على هيئة التحكيم البت في توزيع
المصاريف على النحو الذي تراه مناسبا.

التسوية
المادة 38
يجوز لألطراف طلب تسجيل تسوية قد توصلوا إليها أو طلب صدور التسوية في شكل
حكم بشروط متفق عليها.

تصحيح وتفسير حكم التحكيم وحكم التحكيم االضافي
المادة 39
( )1في غضون ثالثين يوما من استالم الحكم ،يجوز ألي طرف أن يرسل الطلبات
التالية لألمانة العامة ولعناية هيئة التحكيم:
 1-1تصحيح أي أخطاء حسابية أو مطبعية أو أخطاء مشابهة في الحكم؛
 2-1توضيح أجزاء معينة من الحكم؛ و
 3-1حكم إضافي فيما يخصّ الطلبات المقدمة في التحكيم والتي لم يتم الفصل
فيها في الحكم.
ّ
البت في مثل هذه الطلبات ويجب أن تس َمع األطراف األخرى
( )2على هيئة التحكيم
قبل أن تتخذ هيئة التحكيم قرارها .ويجب أن تح ّدد هيئة التحكيم مدة زمنية للتعليقات ،على
أن ال تتجاوز ثالثين يوما .ويجوز لألمين العام أن يحدد دفعة مقدمة لتغطية المزيد من
المصاريف اإلدارية والنفقات اإلضافية وأتعاب هيئة التحكيم ،وله أن يشترط السداد
المسبق لكامل هذه الدفعة المقدمة لنظر هذه الطلبات .ولألمين العام أن يحدّد أتعاب المح َّكم
اإلضافية والمصاريف اإلدارية اإلضافية بالطريقة التي يراها مناسبة.
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( )3لهيئة التحكيم أن تصدر من تلقاء نفسها تصحيحات عمال بالفقرة  1-1أو اضافات
عمال بالفقرة  3-1من هذه المادة خالل ثالثين يوما من تاريخ الحكم.
( )4تنطبق المادة  36من الفقرة  1إلى الفقرة  6على تصحيح الحكم ،وتفسيره
واإلضافة اليه .وتصدرالتصحيحات والتفسيرات في شكل فقرة مضافة ()addendum
وتشكل جزءا ال يتجزأ من حكم التحكيم.

اإلعادة لهيئة التحكيم
المادة 40
عندما تعيد محكمة الدولة الدعوى إلهيئة التحكيم ،تط َّبق أحكام قواعد فيي ّنا بالقياس ويجوز
لألمين العام وللمجلس اتخاذ التدابيرالالزمة لتمكين هيئة التحكيم من مراعاة متطلبات
اإلعادة كما يجوز لألمين العام أن يحدد دفعة مقدمة لتغطية النفقات واألتعاب اإلضافية
لهيئة التحكيم والمصاريف اإلدارية.

نشراألحكام
المادة 41
يجوز للمجلس واألمين العام نشر ملخصات أو مقتطفات من األحكام دون تحديد
المصدر ،وذلك في المجالت القانونية أو منشورات مركز فيي ّنا ،ما لم يكن قد اعترض
طرف على النشر في غضون ثالثين يوما من إخطار الحكم.

المصاريف
الدفعة المقدمة من المصاريف
المادة 42
( )1يقوم األمين العام بتحديد مصاريف مركز التحكيم اإلدارية المرتقبة وأتعاب
المحكمين والنفقات .وتس َّدد الدفعة المقدمة من المصاريف بحصص متساوية من قبل
األطراف قبل إحالة الملف إلى هيئة التحكيم وذلك في غضون ثالثين يوما من اإلخطار
بطلب السداد .وفي اإلجراءات متعددة األطراف ،تدفع نصف الدفعة المقدمة بشكل
مشترك من قبل المحتكمين والنصف اآلخر يسدد بشكل مشترك من المحتكم ضدهم.
وتفهم أي إشارة أخرى إلى طرف في هذه المادة كإشارة إلى جميع األطراف سواء من
جانب المحتكم او المحتكم ضده.
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( )2بموجب اإلتفاق على قواعد فيي ّنا ،تتعهد األطراف معا بتحمل الدفعة المقدمة من
المصاريف بحصص متساوية عمال بالفقرة  1من هذه المادة.
( )3إذا لم يتم إستالم حصة أحد األطراف من الدفعة المقدمة من المصاريف أو لم يتم
إستالم الدفعة المقدمة من المصاريف بالكامل في غضون المهلة المحددة ،يقوم األمين
العام بإخطار الطرف اآلخر والطلب إليه دفع المبلغ المستحق خالل ثالثين يوما من تاريخ
اخطار الطلب .وليس من شأن ذلك أن يؤثر على التزام الطرف المتخلف عن السداد
بتحمل حصته من الدفعة المقدمة من المصاريف وفقا للفقرة  2من هذه المادة .وإذا لم يتم
سداد هذه الحصة خالل المهلة المحددة ،يجوز لألمين العام أن يعلن إنهاء اإلجراءات
(وفقا للمادة  34الفقرة  .)4وهذا ال يمنع األطراف من رفع ذات الطلبات الحقا في دعوى
أخرى.
إذا تخلف أحدا ألطراف عن الوفاء بالتزاماته بالسداد ،عمال بالفقرتين  1و2
()4
من هذه المادة ،وإذا سدّد الطرف اآلخرالحصة األخرى عمال بالفقرة  3من هذه المادة،
لهيئة التحكيم ،بناءعلى طلب الطرف الملتزم بالسداد ،أن تأمر الطرف المتخلف عن
السداد في حكم أو بأي إجراء آخرمناسب بالتسديد للطرف القائم بالسداد وذلك في حدود
إختصاصهـا بنظر النزاع .وليس من شأن هذا أن يؤثرعلى سلطة هيئة التحكيم وواجبها
بتحديد التوزيع النهائي للمصاريف وفقا للمادة .37
إذا قرَّ ر األمين العام دفعة اضافية من الدفعة المقدمة من المصاريف ،فإن
()5
اإلجراء على النحو المبين في الفقرات من  1إلى  4من هذه المادة يطبق بالقياس .وحتى
يتم سداد الدفعة المقدمة من المصاريف ال يجوز لهيئة التحكيم – من حيث المبدأ – النظر
في الطلبات التي أدت إلى الزيادة أو الدفعة المقدمة من المصاريف.

دفعة مقدمة للمصاريف اإلضافية لإلجراءات
المادة 43
( )1إذا رأت هيئة التحكيم ضرورة في اتخاذ خطوات إجرائية من شأنها أن تؤثرعلى
التكلفة ،مثل تعيين الخبراء والمترجمين أو الحصول على تفريغ خطي ،لمحاضر
الجلسات أوالقيام بإجراءات المعاينة لموقع أو نقل جلسة المرافعه الشفهية ،اإلستماع على
هيئة التحكيم إخطاراألمين العام واتخاذ التدابيرالالزمة من أجل تغطية هذه التكاليف
المحتملة.
( )2يجوزلهيئة التحكيم اتخاذ اإلجراءات المنصوص عليها في الفقرة  1من هذه المادة
فقط حال وجود التغطية الكافية للتكاليف المحتملة.
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( )3على هيئة التحكيم أن تحدد العواقب ،إن وجدت ،التي قد تنشأ في اإلجراءات من
عدم سداد الدفعة المقدمة من المصاريف المطلوبة وفقا لهذه المادة.
( )4يجب على هيئة التحكيم إتخاذ جميع األوامرالمتعلقة باإلجراءات المشارإليها في
الفقرة  1من هذه المادة لمصلحة ولحساب األطراف.

تفاصيل وحساب مصاريف اإلجراءات
المادة 44
( )1تتألف المصاريف اإلجرائية من التالي:
 1-1المصاريف اإلدارية لمركز التحكيم وأتعاب المح َّكم بما في ذلك أي قيمة
مضافة لضريبة معمول بها ،والنفقات (مثل تكاليف سفر المحكمين ،واإلقامة،
وتكاليف خدمة االتصاالت ،واإليجار ،وأتعاب كاتب المحكمة)؛ إضافة إلى
 2-1تكاليف الطرف ،التي تكبدتها األطراف عن تمثيلها القانوني؛ و
 3-1نفقات أخرى تتعلق بالتحكيم ،والسيما تلك الواردة في المادة  43الفقرة .1
( )2يقوم األمين العام بحساب المصاريف اإلدارية وأتعاب المحكمين على أساس
جدول األتعاب (الملحق  ،)3وفقا لقيمة النزاع وتحديد هذه األتعاب مع النفقات في نهاية
اإلجراءات (الفقرة 1-1من هذه المادة) .وتتولى هيئة التحكيم تحديد التكاليف والنفقات
األخرى المبينة في الفقرتين  2-1و 3-1من هذه المادة في الحكم (المادة .)37
( )3وبصدد تحديد مبلغ النزاع ،يجوز لألمين العام أن يحيد عمّا حدّده األطراف إذا ما
قدمت األطراف طلب جزئي فقط أو إذا كان قد ت َّم تقييم طلب طرف بأق ّل من قيمته أو إذا
لم يت ّم تحديد أي قيمة.
( )4إذا كان هنالك أكثر من طرفين معنيين بالتحكيم بشكل واضح ،يتم زيادة قيمة
المصاريف اإلدارية وأتعاب المحكمين المدرجة في الملحق  3بنسبة  % 10لكل طرف
إضافي ،إلى حد أقصاه .% 50
( )5تحسب المصاريف اإلدارية وأتعاب المحكمين للطلبات المقابلة وطلبات ض ّم
أشخاص ثالثة مع بيان الدعوى من قبل األمين العام وتسدد بشكل منفصل من قبل
األطراف.
( )6بالنسبة للطلبات التي أثيرت بطريقة المقاصة ضد الطلبات الرئيسية ،تحسب
المصاريف اإلدارية وأتعاب المحكمين ويتم دفعها بشكل منفصل في حدود ما يتوقع ان
يؤدى من أعمال اضافية.
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( )7أتعاب المحكمين المدرجة في الملحق  3تتعلق بالمحكمين المنفردين .ويساوي
مجموع أتعاب لجنة من المحكمين مرتين ونصف معدل أتعاب المحكم المنفرد .وفي إطار
الدعاوى المعقدة ،يجوز لألمين العام زيادة أتعاب المحكمين (محكم واحد /لجنة من
المحكمين) حتى .%30
( )8تشمل المصاريف المدرجة في المرفق  3جميع األحكام الجزئية والمؤقتة مثل
األحكام المتعلقة باالختصاص واألحكام الجزئية والقرارات المتعلقة بالطعن في الخبراء،
واألوامر التحفظية أو المؤقتة والتدابير والقرارات األخرى بما في ذلك الخطوات
اإلجرائية اإلضافية المتعلقة بإجراءات اإلبطال واألوامر اإلجرائية.
( )9يأخذ تخفيض قيمة النزاع بعين االعتبار في حساب المصاريف اإلدارية وأتعاب
المحكمين فقط إذا ت ّم قبل إحالة الملف إلى هيئة التحكيم.
( )10إذا إنتهت اإلجراءات على نحو مبكر ،لألمين العام أن يخفض أتعاب المحكمين
بالطريقة الي يراها مناسبة بالنظر للمرحلة التي تم فيها إنهاء اإلجراءات.
( )11تحدد المصاريف وفقا للنفقات الفعلية.
( )12ان األتعاب المدرجة في الملحق  3ال تشمل ضريبة القيمة المضافة التي قد تطبق
على أتعاب المحكم .على المحكمين الذين يخضعون للضريبة أن يبلغوا األمين العام بعد
قبول تفويضهم بالقيمة المرتقبة لهذه الضريبة.

أحكام متنوعة
اإلجراء المعجل
المادة 45
( )1تنطبق القواعد التكميلية المتعلقة باإلجراءات المعجَّ لة إذا أدرجها األطراف في
اتفاق التحكيم أو إذا اتفق األطراف فيما بعد على تطبيقها .ويتعين أن يتفق األطراف على
السير باإلجراءات المع ّجلة في مهلة أقصاها تاريخ تقديم الرد على بيان الدعوى.
( )2ما لم تنصّ قواعد االجراءات المعجلة على خالف ذلك ،تط َّبق األحكام العامة
لقواعد فيي ّنا مع التعديالت التالية:
( )3تخفّض مهلة تسديد الدفعة المقدمة من المصاريف وفق المادة  42إلى خمسة عشر
يوما.
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( )4تق َّدم الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة في مهلة أقصاها تلك المح َّددة لتقديم الرد
على بيان الدعوى.
( )5يجب أن تتم اإلجراءات المعجَّ لة بواسطة مح َّكم منفرد ،إال إذا اتفق األطراف على
لجنة من المحكمين.
( )6إذا كان الفصل في النزاع سيتم بواسطة مح َّكم منفرد ،يتعين على األطراف تسمية
مح ّكم منفرد بشكل مشترك في مهلة خمسة عشر يوما من إستالم مثل هذا الطلب من
األمين العام .وإذا أخفق االطراف في تسمية مح َّكم منفرد في خالل تلك مهلة ،يعين
المجلس المحكم المنفرد.
( )7حيث يتم الفصل في النزاع من قبل لجنة من محكمين ،وجب على المحتكم تسمية
مح َّكم في بيان الدعوى ،وعلى المحتكم ضده تسمية محكما في مهلة خمسة عشر يوما من
تاريخ استالم الطلب من األمين العام .يجب على المحكمين الذين تم تسميتهم من قبل
األطراف تسمية رئيس في غضون خمسة عشر يوما من تاريخ استالم الطلب من األمين
العام .وإذا لم يتم تسمية مح ّكم خالل هذه المهلة ،يقوم المجلس بتعيين ال مح ّكم.
( )8تصدر هيئة التحكيم الحكم النهائي في غضون ستة أشهر من تاريخ إحالة الملف
الى الهيئة ،ما لم يتم إنتهاء اإلجراءات بشكل مبكر .ويجوز لألمين العام  -إذا اقتضت
الضرورة  -تمديد المهلة تلقائيا أو بناء على طلب مس ّبب من هيئة التحكيم .وال يؤدي
تجاوز مهلة إصدار الحكم إلى جعل اتفاق التحكيم باطل أو الى عدم إختصاص هيئة
التحكيم.
( )9يجب أن يدار التحكيم بطريقة تم ّكن هيئة التحكيم من إصدار الحكم النهائي في
غضون ستة أشهر من تاريخ إحالة الملف اليها .وتطبق األحكام التالية ،ما لم تقرر هيئة
التحكيم خالف ذلك:
 1-9بعد تقديم بيان الدعوى والرد على بيان الدعوى ،يتبادل األطراف مذكرة
خطية اخري واحدة فقط؛
 2-9يجب على األطراف أن تذكر كل الحجج الواقعية في مذكراتها الخطية
وترفق جميع األدلة الخطية مع المذكرات الخطية؛
 3-9إلى الحد المطلوب من قبل طرف أو إذا أعتبر ذلك ضروريا من قبل هيئة
التحكيم ،تتولى هيئة التحكيم عقد جلسة استماع شفهية واحدة تتطرق فيها إلى جميع
األدلة الشفهية وجميع المسائل القانونية؛ و
 4-9ال يمكن إيداع مذكرات خطية بعد جلسة اإلستماع الشفهية.
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االعفاء من المسؤولية
المادة 46
يعفى المح َّكمون ،واألمين العام ،ونائب األمين العام ،والمجلس ،وأعضائه ،والغرفة
االقتصادية االتحادية النمساوية ،وموظفوها من المسؤولية عن أي فعل أو امتناع عن فعل
فيما يتعلق بالتحكيم في الحدود المسموح بها قانونا.

أحكام انتقالية
المادة 47
تسري أحكام هذه النسخة من قواعد فيي ّنا على جميع اإلجراءات التي تم تقديم بيان
الدعوى فيها بعد  30يونيو .2013
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ملحق
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ملحق  1البند النموذجي
تفصل جميع النزاعات أو الطلبات الناشئة عن أو التي تتعلق بهذا العقد بما في تلك
المتعلقة بصحته ،اإلخالل به ،فسخه أو بطالنه نهائيا وفقا لقواعد التحكيم التابعة لمركز
التحكيم الدولي للغرفة االقتصادية االتحادية النمساوية في فيي ّنا (قواعد فيي ّنا) بواسطة
مح َّكم واحد أو ثالثة محكمين يتم تعيينهم وفقا للقواعد المذكورة.
االتفاقات التكميلية الممكنة:
( )1األحكام المتعلقة باإلجراءات المعجَّ لة قابلة للتطبيق؛
()2

عدد المحكمين يجب أن يكون……… (واحد أو ثالثة)
*

( )3القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع هو ..............؛
( )4اللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم هي.……………..

*

في هذا السياق ،يمكن النظر إلى إمكانية تطبيق أو استبعاد اتفاقية األمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع
–.1980
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ملحق  2القواعد الداخلية للمجلس
( )1يتم عقد اجتماعات المجلس من قبل الرئيس وبرئاسته أو برئاسة أحد نواب
الرئيس.
( )2يتحقق نصاب إنعقاد المجلس إذا حضر أكثر من ثلث أعضائه .وقد يتم أيضا
الحضور من خالل المشاركة عبر الهاتف أو بواسطة المؤتمرات المرئية (الفيديو
كونفرنس) وكذلك عبر اإلنترنت.
( )3يتخذ المجلس القرارات باألغلبية البسيطة من األعضاء الحاضرين الذين لهم حق
التصويت .وإذا كان هناك تعادل في األصوات ،يكون صوت العضو الرئيس
مرجحا.
( )4إذا منع نائبا الرئيس من ممارسة مهامهما ،يجب تولي مهام الرئيس من قبل
العضو األقدم بحسب طول مدة تولي منصبه ،وإال ّ تولى نائب الرئيس األقدم في
مدة العضوية بالمجلس أداء المهام والواجبات.
( )5ال يجوز ألعضاء المجلس الذين يشاركون أو شاركوا بأي صفة كانت في أي
تحكيم مدار من قبل مركز التحكيم أن يكونوا حاضرين أو مشاركين بأي شكل من
األشكال في المناقشات أو القرارات المتعلقة بإجراءات هذا التحكيم ،وال يؤثر ذلك
على النصاب القانوني للمجلس.
( )6يسمح بإتخاذ القرارات عن طريق المراسلة ،وفي هذه الحالة يتعين على الرئيس
تقديم مقترح خطي إلى األعضاء وتحديد مهلة زمنية للتصويت خطيا .وتط ّبق
المادتين  2و 3من هذا الملحق بالقياس .ولكل عضو الحق في طلب عقد اجتماع
بشأن االقتراح الخطي.
( )7ليس المجلس ملزما بذكر األسباب التي تستند إليها قراراته.
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ملحق  3جدول المصاريف
مصاريف التسجيل  1,500يورو
2
المصاريف اإلدارية

1

قيمة النزاع باليورو

المعدل باليورو

الى

من

1,500

100,000

0

 100,000لمبلغ ما فوق 3,000 + 1.875 %

200,000

100,001

 200,000لمبلغ ما فوق 4,875 + 1.250 %

500,000

200,001

 500,000لمبلغ ما فوق 8,625 + 0.875 %

1,000,000

500,001

 1,000,000لمبلغ ما فوق 13,000 + 0.500 %

2,000,000

1,000,001

 2,000,000لمبلغ ما فوق 18,000 + 0.125 %

5,000,000

2,000,001

 5,000,000لمبلغ ما فوق 21,750 + 0.063 %

10,000,000

5,000,001

 10,000,000لمبلغ ما فوق 24,900 + 0.013 %

 10,000,000ما فوق

يورو  35,100الحد األقصى

أتعاب المحكم المنفرد

3

قيمة

المعدل باليورو

النزاع

الى

باليورو
من

 3,000الح ّد األدنى 6 %,

100,000

0

 100,000لمبلغ ما فوق 6,000 + 3.00 %

200, 000

100,001

 200,000لمبلغ ما فوق 9,000 + 2.50 %

500,000

200,001

 500,000لمبلغ ما فوق 16,500 + 2.00 %

1,000,000

500,001

 1,000,000لمبلغ ما فوق 26,500 + 1.00 % of

2,000,000

1,000,001

 2,000,000لمبلغ ما فوق 36,500 + 0.60 %

5,000,000

2,000,001

 5,000,000لمبلغ ما فوق 54,500 + 0.40 %

10,000,000

5,000,001

 10,000,000لمبلغ ما فوق 74,500 + 0.20 %

20,000,000

10,000,001

 20,000,000لمبلغ ما فوق 94,500 + 0.10 %

100,000,000

20,000,001

 100,000,000لمبلغ ما فوق 174,500 + 0.01 %

 100,000,000ما فوق

 1أنظرالمادة 2 | 10أنظر المادة  4فقرة 3| 2أنظر المادة  44فقرة 7
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ملحق  4مركز فيي ّنا كسلطة تعيين
إذا ت ّم اللجوء لمركز فيي ّنا كسلطة تعيين ،يجب على مقدم الطلب سداد رسوم غير قابلة
لالسترداد بمبلغ  2000يورو لكل طلب .ويتم معالجة الطلب فقط بعد سداد هذا الرسم
كامال.
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ملحق رقم ()5
قواعد فيي ّنا للوساطة
أحكام تمهيدية:
المادة )(1
( )1تطبق قواعد الوساطة الخاصة بمركز فيينا الدولي للتحكيم (فيما يلي قواعد فيينا
للوساطة) وفقا للنسخة النافذة عند بدء اإلجراءات وذلك اذا ما اتفق األطراف قبل أو بعد
نشوء النزاع ،على إخضاع نزاعهم لقواعد فيي ّنا للوساطة.
( )2يجوز تعديل قواعد فيي ّنا للوساطة بموجب اتفاق ّ
خطي بين جميع األطراف .بعد
تعيين الوسيط ،يخضع ك ّل تعديل ايضا لموافقة هذا األخير.
( )3يجوز للمجلس أن يرفض إدارة اإلجراءات وفق قواعد فيي ّنا للوساطة اذا كانت
التعديالت الم ّتفق عليها تتعارض مع قواعد فيي ّنا للوساطة.
تعريفات:
المادة()2
( )1بحسب قواعد فيي ّنا للوساطة ان اإلشارة الى:
" 1.1اإلجراءات" تشمل الوساطة او أي وسيلة أخرى لح ّل النزاعات ت ّم
اختيارها من قبل األطراف ،مزيج من وسائل ح ّل النزاعات من خالل وسيط
وبموجب قواعد فيي ّنا للوساطة؛
" 1.2الوسيط" يشمل شخص ثالث محايد او أكثر يعاون األطراف في ح ّل
نزاعهم؛
" 1.3طرف" تشمل طرفا أو اكثر ممَّن يوافقون او قد وافقوا على إخضاع
نزاعهم الى قواعد فيي ّنا للوساطة؛
( )2عند إشارة هذه المصطلحات الى اشخاص طبيعيين ،فالصيغة المعتمدة تشمل كال
الجنسين.
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بدء اإلجراءات:
مادة()3
( )1على الطرف الراغب ببدء اإلجراءات وفقا لقواعد فيي ّنا للوساطة ان يقدّم طلب
ّ
خطي بذلك لألمانة العامَّة .تعتبر اإلجراءات قد بدأت من تاريخ استالم األمانة العامَّة
للطلب في حال ا ّتفق األطراف على اخضاع نزاعهم لقواعد فيي ّنا للوساطة .في حال عدم
وجود هكذا اتفاق ،تعتبر اإلجراءات قد بدأت بالتاريخ الذي ت ّم فيه االتفاق بين األطراف
على ذلك.
( )2تقدّم صورة عن الطلب بما في ذلك المستندات لك ّل طرف لم يقدّم الطلب كما ولك ّل
وسيط ولألمانة العامَّة.
( )3يجب أن يشتمل الطلب على اآلتي:
 3.1كامألسماء األطراف وعناوينهم وغير ذلك من بيانات اإلتصال بهم؛
 3.2وصف موجز للوقائع والنزاع؛
 3.3قيمة النزاع؛
 3.4اإلسم والعنوان وغير ذلك من بيانات اإلتصال للوسيط المسمّى او الصفات التي
يجب توافرها في الوسيط المزمع تعيينه؛
 3.5التفاصيل او اإلقتراحات المتعلقة باتفاق األطراف على إخضاع نزاعهم لقواعد
فيي ّنا للوساطة وباألخصّ فيما يتعلق بـ:
(أ)

عدد الوسطاء؛

(ب)

الّلغة او الّلغات التي يجب اعتمادها خالل اإلجراءات؛

( )4على األمين العام تأكيد استالم الطلب وتبليغه للطرف او األطراف األخرى كما
وتحديد مهلة زمنية للحصول على مالحظاتهم في حال لم يت ّم تقديم الطلب من قبل جميع
األطراف معا.
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رسم التسجيل:
مادة ()4
( )1في حال وجود اتفاق بين األطراف إلحالة نزاعهم للتسوية وفقا لقواعد فيي ّنا
للوساطة ،يسدّد رسم التسجيل بالمبلغ المحدّد في الملحق رقم ( )3من قواعد فيي ّنا صاف
من ايّة أعباء وذلك عند تقديم الطلب .في حال عدم وجود هكذا اتفاق ،يسدّد رسم التسجيل
فقط بعد ابرام اإلتفاق.
( )2ان رسم التسجيل غير قابل لإلسترداد .ال يحسم رسم التسجيل من حصّة الطرف
الذي سدّده والمتعلقة بالدفعة المقدّمة على حساب المصاريف؛
( )3اذا بدأت فورا إجراءات تحكيم وفقا لقواعد فيي ّنا قبل أو خالل او بعد بدء اإلجراءات
وفقا لقواعد فيي ّنا للوساطة وذلك بين ذات األطراف وفيما يتعلق بذات الموضوع ،ال يت ّم
سداد رسم التسجيل في اإلجراءات التي بدأت الحقا.
( )4لألمين العام ان يمدد المهلة الزمنية لسداد رسم التسجيل كما يراه مناسبا .اذا لم يت ّم
السداد خالل المهلة المحدَّدة ،لألمين العام إعالن انتهاء اإلجراءات.
مكان اإلجتماعات والجلسات
المادة()5
بصرف النظر عن أي إجراءات تحكيم سابقة او موازية ،على الوسيط  ،بعد مشاورة
األطراف واألخذباإلعتبار جميع الظروف ،أن يحدّد مكان انعقاد اجتماعات او جلسات
الوساطة .للوسيط تحديد مكان مختلف لكل اجتماع او جلسة اذا رأى ذلك مناسبا.
لغة اإلجراءات
المادة ()6
بعد إحالة الملف (المادة  ،9فقرة  ،)1على الوسيط أن يحدّد فورا لغة (لغات) اإلجراءات،
بعد مشاورة األطراف واألخذ باإلعتبار جميع الظروف.
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تعيين الوسيط
المادة()7
( )1في حال عدم وجود اتفاق بين األطراف فيما يتعلق بهوية الوسيط او طريقة تعيينه،
يطلب األمين العام من األطراف تسميتهم الوسيط معا واإلشارة الى إسمه وعنوانه
وتفاصيل وسائل اإلتصال األخرى وذلك في غضون مهلة محدّدة.
( )2لألمانة العامة أن تساعد األطراف في التسمية المشتركة للوسيط بخاصة عبر
اقتراح واحد أو أكثر من الوسطاء ليقوم األطراف مجتمعين بتسمية وسيط أو اكثر من
بينهم .اذاما فشل األطراف في تسمية وسيط أو أكثر ،على المجلس أن يعيّن الوسيط آخذا
باإلعتبار ما قد فاضّله األطراف فيما يتعلق بمواصفاته.
( )3قبل تعيين الوسيط من قبل المجلس او تثبيته الوسيط المسمى ،على الوسيط أن يو ّقع
ويقدّم لألمانة العامة تصريحا يؤكد فيه على (أ) حياده واستقالليته؛ (ب) تفرُّ غه؛ (ت)
قبوله المهمّة؛ (ث) وخضوعه لقواعد فيي ّنا للوساطة .وعلى الوسيط اإلفصاح خطيا عن
كل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكا حول حياده او استقالليته او تلك التي تتناقض
مع اتفاق األطراف .يلتزم الوسيط بهذا الواجب طوال اإلجراءات.على األمين العام إحالة
نسخة عن هذه التصريحات لألطراف إلبداء مالحظاتهم.
( )4اذا لم يوجد أي شكوك حول حياد واستقاللية الوسيط او قدرته على القيام بمهامه
حسب األصول ،على المجلس أن يعين الوسيط او على األمين العام أن يثبت الوسيط
المسمى .يجب على المجلس أن يصدر قرارا فيما يتعلق بتثبيت الوسيط المسمى اذا ما
رأى األمين العام ذلك ضروريا .عند التثبيت ،يعتبر ان الوسيط المسمى قد عين.
( )5اذا رفض تثبت الوسيط او اذا اصبح تعيين وسيط بديل ضروريا ،تطبَّق الفقرات 1
الى  4بعد اجراء التعديالت الالزمة.
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الدفعة المقدَّمة من المصاريف – المصاريف
المادة()8
( )1يحدد األمين العام القسم األول من الدفعة المقدَّمة من المصاريف المتعلقة بالنفقات
اإلدارية للمركز ،ودفعة على الحساب من أتعاب الوسيط (باإلضافة الى أي ضريبة للقيمة
المضافة) والنفقات المتوقعة (كنفقات السفر ،رسوم التسليم ،اإليجار ،الخ .)....يجب على
األطراف سداد القسم األول في غضون مهلة زمنية يحددها األمين العاموذلك قبل إحالة
الملف الى الوسيط.
( )2عند إحالة الملف ،يجب على الوسيط أن يقدم تقديرهللمدة المرتقبة لإلجراءات كما
وتقديرهلمصاريفه .عند ذلك ،يحدد األمين العام القسم الثاني من الدفعة المقدّمة من
المصاريف حسب اإلقتضاء والتي يجب أن تسدَّد من األطراف قبل انعقاد اوّ ل جلسة مع
الوسيط.
( )3عندما يصبحمتوقعا أن اإلجراءات لن تنجز ضمن المهلة الزمنية المقدرة ،على
الوسيط ان يعلم فورا األمين العام الذي يتوجب عليه في هذه الحالة ان يحدّد دفعة مقدمة
إضافية من المصاريف وفق المبلغ الالزم.
( )4ما لم يتفق األطراف خطيا على خالف ذلك ،تتحمَّل األطراف بالتساوي الدفعة
المقدمة من المصاريف .اذا لم يسلم احد اإلطراف في المهلة المحددة كامل الدفعة المقدمة
من المصاريف التي اختصّ بها ،يعلم األمين العام الطرف اآلخر بذلك .للطرف اآلخر
الحرية في تحمُّل الحصة الغير مسدَّدة من الدفعة المقدمة من المصاريف .اذا لم تسدّد هذه
الحصة ضمن المهلة المحدّدة ،لألمين العام أن يعلّق اإلجراءات أو أن يعلن انتهائها.
( )5عند انتهاء اإلجراءات ،على األمين العام أن يحسب المصاريف اإلدارية وأتعاب
الوسيط ويحدّد هذه األتعاب مع النفقات.
( )6تحسب المصاريف اإلدارية على أساس جدول المصاريف (الملحق رقم  3من قواعد
فيي ّنا) وفقا لقيمة النزاع .يقتضي في المصاريف اإلدارية أن توازي نصف المبلغ المحدَّد
لإلجراءات التحكيمية .عند تحديد قيمة النزاع،يجوز لألمين العام أن ال يعتدّبما حدّده
األطراف اذا كانتقيمته ناقصة بشكل واضح او اذا لم تحدّد أي قيمة.
( )7تحدَّد النفقات وفقا لما ت ّم انفاقه فعليا.
( )8تحسب أتعاب الوسيط على اساس الوقت الفعلي وفقا لرسم محدّد في الساعة او اليوم.
يحدّد هذا الرسم من األمين العام عند تعيين الوسيط او تثبيته بعد مشاورة الوسيط
واألطراف .يجب على األمين العام أن ينظر في نسبية األتعاب كما وأن يؤخذ في
اإلعتبار مدى تش ّعب النزاع وتعقيداته.
( )9ما لم يت ّم االتفاق خطيا على خالف ذلك ،يتحمّل األطراف مصاريفهم بما في ذلك
مصاريف التمثيل القانوني.
( )10اذا بدأت إجراءات تحكيمية وفقا لقواعد فيي ّنا مباشرة قبل أو خالل او بعد بدء
إجراءات وفقا لقواعد فيي ّنا للوساطة ،وذلك بين ذات األطراف وفيما يتعلق بذات النزاع،
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تحسم المصاريف اإلدارية لإلجراءات السابقة من المصاريف اإلدارية المتعلقة
باإلجراءات التي بدأت الحقا.
( )11اذا بدأت إجراءات تحكيميةوفقا لقواعد فيي ّنا بعد انتهاء إجراءات قد تمّت وفقا
لقواعد فيي ّنا للوساطة بين ذات األطراف وفيما يتعلق بذات النزاع ،على األمين العام
تطبيق المادة  44فقرة  15من قواعد فيي ّنا بهدف احتساب اتعاب المحكمين تبعا لذلك.
سير اإلجراءات
المادة ()9
( )1على األمين العام إحالة الملف الى الوسيط اذا:
-

ت ّم تقديم طلب وفقا للمادة 3؛
ت ّم تعيين الوسيط؛
ت ّم السداد الكامل للقسم األول من الدفعة المقدّمة من المصاريف وفقا
للمادة  8فقرة .1

( )2على الوسيط أن يبادر سريعا الى مناقشة كيفية السير في اإلجراءات مع األطراف.
وعليه أن يساعد األطراف إليجاد حل لنزاعهممقبول ومرض .في سيره باإلجراءات،
للوسيط سلطة على اإلجراءات على أنيسترشد برغبات األطراف بقدر ما هي متوافقة
ومتطابقة مع هدف اإلجراءات.
( )3يجوز للوسيط أن يسير باإلجراءات بحضوره الشخصي او عبر وسائل تكنولوجية.
لألطراف الحرية في اختيار فريق الوساطة وذلك مع األخذ بتوصية الوسيط .على ك ّل
طرف ان ّ
يمثل في كل جلسة أو اجتماع مع الوسيط من قبل شخص معيَّن ومفوَّ ض وفقا
لألصول بما في ذلك التفويض على التسوية.
( )4على األطراف التص ّرف بحسن نية وبإنصاف واحترام طوال اإلجراءات .يلتزم ك ّل
طرف بالمشاركة في جلسة واحدة مع الوسيط على األق ّل ما لم تنته اإلجراءات بشكل
مبكر وفقا للمادة  -11فقرة  1بند .1.5
( )5ال تكون الجلسات مع الوسيط علنيةويسمح حصرالألشخاص التالية بالحضور:
الوسيط؛
األطراف؛
 األشخاص الذينأخطر الوسيط بحضورهم في وقت مالئم قبل الجلسة المرتقبةوالذين وقّعوا على التزام خطي بالسرية وفقا للمادة .12
( )6اذا ما رأى ذلك مناسبا ،للوسيط أن يلتقي طرفا بغياب الطرف اآلخر (المقابل) .على
الوسيط اإلبقاء على سرية المعلومات المعطاة من قبل طرف بغياب الطرف اآلخر وذلك
إال ّ اذا تخلّى الطرف الذي أعطى المعلومات عن هذه السرية بوجه الطرف اآلخر واذا
قبل الوسيط بتمرير هذه المعلومات.
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إجراءات موازية
المادة ()10
للطرف البدء أو اإلستمرار بأي إجراءات قضائية او تحكيمية أخرى تتعلق بذات النزاع
بصرف النظر عمّا اذاكانت هنالك إجراءات موازية سارية وفقا لقواعد فيي ّنا للوساطة.
انتهاء اإلجراءات
المادة()11
( )1تنتهي اإلجراءات بموجب تأكيد خطي من األمين العام لألطراف وذلك في حال
ظهور اي من الحاالت التاليةاقرب مدة:
 1.1اتفاق األطراف على ح ّل كامل النزاع؛
 1.2إخطار خطي من أي من األطراف للوسيط او لألمين العام يعلم فيه عدم ارادته
اإلستمرار في اإلجراءات على أن يكون ت ّم عقد جلسة واحدة على األق ّل مع الوسيط
او في حال لم يت ّم عقد هكذا جلسة في غضون شهرين من تاريخ تعيين الوسيط او في
حال ت ّم انقضاء المهلة الزمنية لإلجراءات المتفق عليها.
 1.3إخطار خطي من الوسيط لألطراف يفيد أن اإلجراءات حسب رأيه لن تؤدي الى
ح ّل النزاع بينهم؛
 1.4إخطار خطي من الوسيط يعلن فيهإنتهاء اإلجراءات؛
 1.5اخطار خطي من األمين العام يتعلق بعدم:
(أ) إمكانية تعيين وسيط وفقا للمادة  7فقرات  1لـ .4
(ب) اإلمتثال الى أمر بالسداد ضمن المهلة المحددة.
( )2تنتهي ايضا جزئيا اإلجراءات اذا كانتإحدى الحاالت المشار اليها في الفقرة  1تطبَّق
حصرا على قسم من النزاع.
( )3في الحاالت المشار اليها في الفقرة ( 1-3( )1و  )1-1وفقرة  ،2على الوسيط أن
يعلِم األمين العام فورا عن ظروف اإلنتهاء.
السرية ،قبول األدلة والتمثيل القانوني الالحق
المادة ()12
( )1على األشخاص المحدّدة في المادة  9فقرة  5ان تتعامل بسرية مع أي شيء قد
يتناهى الى علمها فيما يتعلق باإلجراءات واذا لم يكن لها أن تعلم به ما لم تت ّم هذه
اإلجراءات.
( )2ال يجوز استعمال أي مستندات خطية ت ّم الحصول عليها خالل اإلجراءات ولم يكن
ليتم الحصول عليها لوال اإلجراءات وذلك في أيّ إجراءات الحقةقضائية ،تحكيمية ،او
غيرها .تخضع أيضا للسرية أي تصريحات ،آراء ،اقتراحات او اقرارات تمَّت خالل

| 45قواعد فيينّا 2013

اإلجراءات كما واستعداد أي طرف لح ّل النزاع حبيا .ال يمكن طلب اإلستماع الى الوسيط
كشاهد بكل ما يتعلق بما ورد أعاله.
( )3ال تطبق الواجبات المنصوص عليها في الفقرات  1و  2اذا نصّ القانون الذي
تخضع له هذه اإلجراءات على مادة الزامية بخالف ذلك ،او اذا كان ذلك ضروري لتنفيذ
اتفاق ينهي اإلجراءات.
ّ
تمت او ستتم.
( )4ال تخضع للسريةواقعة ان اإلجراءات قائمة او قد
( )5ال يجوز للوسيط ان يتوكل عن األطراف او ان يمثلهم بأي صفة أخرى او أن يقدّم
أي استشارة لألطراف في أي إجراءات قضائية او تحكيمية او غيرها فيما يتعلق بالنزاع
الذي يشكل او قد شكل موضوع اإلجراءات.
اإلعفاء من المسؤولية
المادة ()13
يعفى الوسيط واألمين العام ونائب األمين العام والمجلس وأعضاءه والغرفة االقتصادية
النمساوية وموظفيها من المسؤولية عن أي فعل او امتناع عن فعل فيما يتعلق
باإلجراءات القائمة وفقا لقواعد فيي ّنا للوساطة وذلكفي الحدود المسموح بها قانونا.
أحكام انتقالية
المادة ()14
( )1تسري قواعد فيي ّنا للوساطة والتي قد دخلت حيز التنفيذ في يناير  2016على جميع
اإلجراءات التي ت ّم تقديم طلب بشأنها بعد  31ديسمبر .2016
( )2في حال أحال األطراف نزاعهم الى قواعد المصالحة قبل دخول قواعد فيي ّنا للوساطة
حيز التنفيذ ،تطبَّق قواعد فيي ّنا للوساطة ما لم يقدّم أي طرف اعتراض خطي وفي هذه
المصالحة.
قواعد
تطبَّق
الحالة،

| 46قواعد فيينّا 2013
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