
46

СУ
Д

О
ВА

  П
РА

КТ
И

КА
  T

  Д
О

 С
П

РА
ВИ

!

АльтернАтивний шлях
Третейські (арбітражні) суди не можуть повною мірою конкурувати з державними. І хоча останнім 

часом сторони конфлікту дедалі частіше шукають правди у недержавних судах, на третейське 
судочинство в Україні чекає ще багато випробувань

ПАРТНЕР РУБРИКИ

Володимир СЕМЧУК, керівний партнер мережі судової практики VSLitigation

Можливість недержавного судочин-
ства — врегулювання спорів у судах 
(арбітражах) альтернативних держав-
ним судам — у комерційних та ци-
вільних спорах існувала завжди в той 
чи інший спосіб. Немає сумнівів, що 
третейський суд (арбітраж) як один із 
видів альтернативного врегулювання 

спорів існуватиме. Але питання, в якому вигляді і з якім став-
ленням суб’єктів правовідносин до такого способу недержав-
ного судочинства? Тому важливо зрозуміти, хто насамперед 
повинен встановити якість такого судочинства: держава, через 
чіткі правові норми, або потенційні учасники недержавного 
судочинства, через довіру до зазначеного судочинства. Наразі 
встановлює держава самостійно. І хоча для зняття надмірно-
го завантаження з державних судів розширення можливостей 
розгляду спорів третейськими судами (арбітражами) є потріб-
ним для держави, остання не готова сьогодні до цього кроку. 
Більше того, останні тенденції крокують шляхом звуження та-
ких повноважень і не в останню чергу внаслідок відправлення 
третейськими судами судочинства поза наявним взаємним во-

левиявленням сторін. Візьмемо третейські справи з кредитних 
правовідносин, які в значній кількості виникли за останні роки, 
але не внаслідок бажання сторін з’ясувати правову позицію без 
звернення до державних судів і не внаслідок ставлення сторін, 
у першу чергу позичальників, до таких судів, як до реальної 
альтернативи державному судочинству, а в більшості випадків 
унаслідок неретельного ознайомлення з умовами вирішення 
спорів в укладених договорах. Тому буде неправильно ствер-
джувати про усвідомлений вибір певного третейського суду, 
якому сторони спору повністю довіряють, рішення якого вони 
готові виконувати та незалежно від наслідків такого рішення 
сторони мають бажання продовжувати взаємовідносини на 
майбутнє. А відповідно, і правосуддя від третейського суду не є 
правосуддям у повному розумінні, принаймні таким, яким його 
можна розглядати як альтернативний державному. 
Це призвело до того, що ставлення до третейського судочин-
ства не позитивне, не негативне, воно майже відсутнє. Тобто, 
є третейське судочинство чи немає сьогодні цікавить незна-
чну кількість осіб, а сторони майже не використовують цей 
шлях вирішення спорів, незважаючи на більш тривалу про-
цедуру розгляду судових справ у державних судах. 
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ПАРТНЕР РУБРИКИ ОБГОвОрення: АрБітрАж і третейські суди в укрАїні

Дмитро ДОНЕНКО, юрист АФ ENGARDE

Як показує світова практика, всі спори, 
щодо яких є обмеження на їх вирішен-
ня в арбітражі чи третейському суді, ма-
ють певні спільні риси. А саме: всі вони 
містять значний публічний елемент, 
рішення у цих спорах може вплинути 
на права третіх осіб, що не є стороною 
доарбітражної (третейської) угоди.

Таким чином, до категорії неарбітрабельних зазвичай відносять: 
спори щодо антимонопольного права, спори, пов’язані із бан-
крутством, спори із сімейних відносин, спори щодо дійсності 
нормативно-правових актів, спори щодо дійсності реєстрації 
прав інтелектуальної власності тощо. 
В Україні перелік спорів, що не є арбітрабельними, міститься у 
статті 6 Закону України «Про третейські суди». У цілому можна 
відзначити, що категорії спорів, згаданих у статті, відповідають 
світовим тенденціям. Утім, на нашу думку, цей перелік є неповним. 
Так, зокрема, немає у переліку таких класично неарбітрабельних 
спорів, як спори щодо дійсності прав інтелектуальної власності, 

спори антимонопольного законодавства, спори щодо рішень дер-
жави про розпорядження природними ресурсами тощо.
Важко не погодитися з тезою, що передбачити всі можливі ви-
падки, стосовно яких необхідно встановити обмеження, є не-
можливим навіть теоретично. Тому, з точки зору юридичної тех-
ніки, вважаємо хибними намагання нашого законодавця надати 
у законі чіткий перелік спорів, що не є арбітрабельними. 
Знову ж таки, з огляду на світову практику, більш раціональний 
вигляд має концепція використання загальних критеріїв, як-то: 
— чи пов’язаний предмет спору з економічними інтересами сто-
рін, зокрема чи може він бути виражений у грошовому еквіва-
ленті (за прикладом Швейцарії, Німеччини, Австрії); або
— чи можуть сторони вільно розпоряджатися своїми правами 
у процесі, зокрема укласти мирову угоду (за прикладом Бельгії, 
Франції). 
Утім, в контексті існуючої судової системи, можливо, запрова-
дження чіткого переліку є єдиним виходом, адже, залишивши 
це питання на розсуд суду, кінцевий результат може бути дуже 
непередбачуваним.

Які є необхідні обмеження щодо розгляду окремих категорій спорів у третейських судах?
Які наявні проблеми третейського судочинства?

Олександр ОНІЩЕНКО, керуючий партнер АК «Правочин» 

Протягом останніх двох років, аналі-
зуючи новели законодавства в сфері 
третейських судів, цілком очевидно ви-
окремлюється тенденція законодавця 
щодо звуження обсягу повноважень 
таких судів, встановлення більших об-
межень щодо підвідомчості окремих 
категорій справ цим судам. У результаті 

наслідком таких тенденцій є зменшення попиту суспільства на 
послуги третейських судів. 
Причин цьому декілька. Так, наприклад, період, коли третейські 
суди мали досить широкий обсяг повноважень щодо розгляду 
окремих категорій спорів (як правило, пов’язані з нерухомістю, 
земельними питаннями), досить часто третейські суди ставали 
засобом досягнення окремими особами поставлених цілей і 
при цьому не мали жодного відношення до судочинства. Най-
частіше третейські суди використовувались як засіб легітиміза-
ції нерухомості (в тому числі незавершене будівництво) часто 
за відсутності спору між сторонами або шляхом напрацювання 
схеми штучного спору (наприклад, визнання договору дійсним). 
З іншого боку, неоднозначність застосування норм чинного за-
конодавства щодо підвідомчості певних спорів третейським су-
дам призвела до скасування низки рішень третейських судів, що 
також не може характеризуватися як позитивний момент. 
Зрештою, держава вирішила піти радикальним шляхом, ніве-
лювавши саму ідею третейського судочинства, перетворивши 
третейські суди на малоефективні інструменти вирішення спо-

рів. Законодавець поступово звузив до мінімуму повноваження 
третейських судів, виокремивши велику категорію спорів, які не 
можуть бути підвідомчі цим судам. Тобто, боротьба з окремими 
незаконними рішеннями третейських судів (чого не позбавлена і 
система державних судів) фактично перетворилась на боротьбу 
з самою ідеєю третейського судочинства.
Простий, але красномовний приклад. Так, до останнього часу до-
сить багато кредитних установ у кредитних договорах зі своїми 
клієнтами передбачали третейське застереження. У більшості 
випадків третейське застереження визначає конкретний третей-
ський суд, якому підвідомчі всі спори, що виникають саме з да-
них кредитних відносин. Доволі часто (і це не секрет ні для кого) 
такий третейський суд тією чи іншою мірою підконтрольний кре-
дитній установі, що, у свою чергу, в разі невиконання боржни-
ком своїх зобов’язань, робить процес стягнення заборгованості 
більш швидким, а тому й ефективним з точки зору кредитора. 
Але й тут черговим каменем спотикання для кредитних установ 
виявилася нещодавня законодавча новела щодо непідвідомчос-
ті третейським судам справ у спорах щодо захисту прав спожи-
вачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки) 
(пункт 14 частини 1 статті 6 Закону України «Про третейські 
суди», зміни внесено Законом України від 3 лютого 2011 року 
№ 2983-VI). Як наслідок, третейські суди втратили тисячі справ, 
які «перейшли» до судів державних, збільшивши навантаження 
на суддів. Чи стало краще і кому? На моє особисте переконання, 
навряд чи. Строки розгляду справ збільшились, навантаження 
на суддів підвищилось, якість рішень суттєво не змінилась.
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Вікторія ТИСНОГУЗ, партнер, директор департаменту виконавчого провадження АО «АФ «АКТІО»

Одним із найбільш дієвих механізмів 
перешкоджання виконанню рішень ар-
бітражних судів є ініціювання в Україні 
судової процедури щодо визнання са-
мої угоди, в якій міститься арбітражне 
застереження, недійсною. Зокрема, в 
статті 8 Закону України «Про міжнарод-
ний комерційний арбітраж» сказано: 

«Суд, до якого подано позов у питанні, що є предметом арбі-
тражної угоди, повинен, якщо будь-яка із сторін попросить про 

це не пізніше подання своєї першої заяви щодо суті спору, при-
пинити провадження у справі і направити сторони до арбітражу, 
якщо не визнає, що ця арбітражна угода є недійсною, втратила 
чинність або не може бути виконана». Отже, якщо відповідач 
вчасно не зреагує і не подасть клопотання про припинення про-
вадження, навіть за наявності арбітражної угоди українські суди 
мають право розглядати таке питання. Отримавши рішення про 
визнання угоди недійсною, відповідач матиме всі підстави напо-
лягати на відмові у задоволенні клопотання про надання дозво-
лу на примусове виконання рішення іноземного суду. 

Які наявні проблеми третейського судочинства? У чому полягають проблеми виконання рішень?

Сергій БАЛАНЧУК, партнер мережі судової практики VSLitigation

Олексій КОТ, керуючий партнер ЮФ «Антіка»

Основною метою третейського судо-
чинства, на мій погляд, є швидке та 
об’єктивне вирішення спору та швидке 
і добровільне виконання рішення тре-
тейського суду. Такий висновок ґрунту-
ється на тому, що сторони, приймаючи 
спільне рішення про передачу спору 
на третейський розгляд та визначаючи 

конкретний суд і навіть суддю (суддів), тим самим виражають 
безумовну довіру такому суду (суддям) і готовність добровільно 
виконати будь-яке рішення, прийняте цими суддями.
На жаль, на сьогодні третейське судочинство є дуже далеким від 
своєї мети. І це, на мою думку, обумовлено насамперед втратою 
довіри до інституту третейського судочинства як з боку учасни-

ків цивільних правовідносин, так і з боку держави, адже ще до-
недавна третейські суди дуже активно «використовувалися» в 
корпоративних конфліктах, земельних аферах тощо. 
Це привело до того, що була суттєво обмежена юрисдикція 
третейських судів, а головне рішення третейського суду пе-
рестало бути виконавчим документом. Наразі сторона, яка 
отримала рішення на свою користь, за відсутності добровіль-
ного виконання з боку іншої сторони, змушена звертатися до 
державного суду із заявою про видачу виконавчого документа, 
що фактично ставить третейське судочинство в залежність від 
державного.
Враховуючи вищезазначене, потрібно констатувати, що на сьо-
годні навряд чи можна вважати третейське судочинства аль-
тернативою державному.

Процедура виконання в Україні рі-
шень іноземних арбітражних судів 
регулюється нормами українського 
законодавства та відповідає вимогам 
Конвенції про визнання і виконання 
іноземних арбітражних рішень (Нью-
Йорк, 10 червня 1958 року). Існуючий 
порядок виконання рішень міжнарод-

них арбітражних судів Україні є достатньо працездатним. Про-
блеми, з якими стикається заявник під час виконання рішення 
арбітражу, часто зумовлені відсутністю або нечіткістю укра-
їнського законодавства щодо окремих питань, що виникають 
саме в рамках конкретної справи.
Наприклад, доволі часто іноземні банківські установи як за-
безпечення виконання боржником — резидентом України 
зобов’язань за кредитним договором укладають з таким борж-
ником договори застави чи купівлі-продажу часток у статутно-

му капіталі боржника або афілійованих з ним юридичних осіб. 
Крім того, арбітражні застереження, що містяться у таких дого-
ворах, як правило, передбачають розгляд спорів, пов’язаних з 
їх виконанням, у міжнародному арбітражному суді. Відповідно, 
у разі виникнення між сторонами спору щодо виконання до-
говорів, які передбачають відчуження часток у статутному ка-
піталі юридичних осіб, створених за законодавством України, 
кредитор намагається вирішити такий спір в арбітражі. 
Водночас для фактичної зміни складу учасників юридичної 
особи українське законодавство вимагає здійснення низки 
формальних дій, таких як проведення загальних зборів, вне-
сення змін до установчих документів, проведення процедури 
державної реєстрації змін до установчих документів тощо. Такі 
дії можуть стати предметом самостійних судових спорів, які 
боржник може ініціювати в судах України, та суттєво усклад-
нити виконання або й взагалі обумовити відмову у визнанні 
рішення іноземного арбітражного суду з боку українського.
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ПАРТНЕР РУБРИКИ ОБГОвОрення: АрБітрАж і третейські суди в укрАїні

Анна ТИЩЕНКО, радник МЮФ Integrites

Анна КОМБІКОВА, юрист ПП «Павленко і Побережнюк»

Враховуючі той факт, що однією із сторін 
у спорах, які вирішуються МЦВІС, є дер-
жава, а не юридична чи фізична особа, 
на окрему увагу заслуговує дослідження 
питання примусового виконання рішень 
цієї арбітражної інституції. 
З одного боку, відповідно до статті 54 
Конвенції про порядок вирішення ін-

вестиційних спорів між державами та іноземними особами (Ва-
шингтон, 1965 рік), кожна з держав, що домовляються, визнає 
рішення Арбітражу (Трибуналу МЦВІС), винесене відповідно до 
цієї Конвенції, як обов’язкове, та забезпечує виконання грошо-
вих зобов’язань, накладених рішенням Арбітражу, у межах своєї 
території так само, як якщо б це було кінцеве рішення судового 
органу цієї держави. Виконання рішення Арбітражу здійснюва-
тиметься відповідно до законодавства про виконання судових 
рішень, що набули чинності, на території держави, де рішення 
підлягає виконанню.
Згідно з чинним законодавством України, рішення, які набули 
чинності, виконуються органами Виконавчої служби України на 
підставі відповідного виконавчого документа (наказу/виконав-
чого листа). Тобто, для виконання подається не саме рішення, а 
виконавчий документ. Якщо Стягувач подає до виконавчої служ-

би власне судове рішення, то він отримає відмову у відкритті ви-
конавчого провадження. 
Отже, якщо Україна не виконує рішення МЦВІС добровільно, 
постає питання, до якого суду необхідно звернутися стягувачеві 
для отримання виконавчого документа за рішенням Арбітражу 
МЦВІС. У випадках, коли йдеться про визнання та виконання 
рішень іноземних арбітражів, відповідне клопотання подається 
до місцевого суду загальної юрисдикції за місцезнаходженням 
боржника або його майна. Проте визначити територіальну під-
судність цього питання, коли боржником виступає сама Украї-
на, проблематично.
На відміну від рішень Європейського суду з прав людини, ста-
ном на сьогодні рішення МЦВІС не включені до переліку ви-
конавчих документів. Тому, за відсутності відповідної право-
вої регламентації видачі виконавчого документа за рішенням 
МЦВІС або законодавчого закріплення примусового виконання 
таких рішень, стягувачі стикатимуться з труднощами у відно-
шенні процедури примусового виконання таких рішень. 
Можна очікувати, що стягувачі апелюватимуть до міжнарод-
них організацій, які мають політичний або економічний вплив 
на Україну, або намагатимуться використати аналогію закону, 
яким встановлено процедуру виконання рішень зі стягнення з 
України на підставі рішень Європейського суду з прав людини.

У багатьох іноземних країнах пошире-
ним способом вирішення спорів є ме-
діація. Як відомо, вона також належить 
до альтернативних методів вирішення 
спорів і має низку беззаперечних пе-
реваг порівняно з судочинством, яке 
забезпечується державою. Водночас 
медіація має переваги і перед іншими 

альтернативними способами вирішення спорів, зокрема такими 
як арбітраж і третейське судочинство.
На мій погляд, основною перевагою медіації завжди залишати-
меться те, що у процесі її здійснення сторони самі напрацьову-
ють рішення, яке найкращим чином врегулює спір. Це означає, 
що медіатор не виносить рішення у спорі, в якому перебувають 
сторони. Рішення щодо предмета спору сторони приймають 
самостійно, тоді як в арбітражі та третейському суді рішення 
виноситься владним арбітром або третейським суддею з тією 
лише відмінністю, що сторони мають можливість самостійно 
обрати такого арбітра або третейського суддю.
Важливо розуміти, що медіатор не є ані суддею, ані арбі-
тром — він узагалі не наділений жодними владними повно-
важеннями щодо вирішення спору. Роль медіатора у процесі 
полягає у наданні сторонам допомоги у виявленні їхніх влас-

них інтересів та досить часто побудові шляху до відновлення 
нормальних комунікацій. 
Останнє є особливо важливим для певних життєвих ситуацій. 
Наприклад, коли спір точиться між власниками бізнесу — фі-
зичними особами, для яких збереження компанії і власної долі у 
компанії є пріоритетом, або власники бізнесу є однією родиною 
і відновлення нормальних комунікації виходить чи не на перший 
план, то такі питання не вирішуються не лише у системі дер-
жавного судочинства, але й також в арбітражі чи третейському 
судочинстві. У той же час у медіації сторони можуть вирішува-
ти поруч із питаннями виплати заборгованості, відшкодування 
шкоди, поділу бізнесу, такі питання, як відновлення комунікацій 
або встановлення способу їх здійснення. Для цього медіатор, 
власне, вчиться ставити правильні запитання, перефразовувати 
подекуди образливі вислови сторін, пом’якшувати емоційне на-
пруження тощо. 
До інших переваг медіації можна віднести незначні строки вирі-
шення спорів, вартість проведення процедури, гнучкість процесу 
та інше. Більше того, як свідчить практика, рішення щодо врегу-
лювання спорів, напрацьовані сторонами за результатами меді-
ації, у переважній більшості випадків виконуються ними добро-
вільно та без зайвих затягувань, адже це їхнє власне рішення, не 
нав’язане сторонньою особою, нехай навіть професіоналом.

Які особливості примусового виконання мають рішення Міжнародного центру з врегулювання 
інвестиційних спорів? Які переваги має медіація як спосіб вирішення конфліктних ситуацій?


