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ПРОЕКТ 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо питань судового контролю та підтримки міжнародного 

комерційного арбітражу) 

 

Верховна Рада Україна постановляє: 

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради 

України, 2004, № 40-41 (08.10.2004), ст. 492): 

1) Частину четверту статті 15 викласти у такій редакції:  

«4. Суди розглядають справи про оспорювання рішень третейських судів, про 

видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів, 

про оспорювання рішень міжнародного комерційного арбітражу, про 

визнання та виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу, про 

виконання судом функцій сприяння міжнародному комерційному арбітражу 

та третейському розгляду.» 

2) Статтю 17 викласти у такій редакції:  

«17. Право сторін на передачу спору на розгляд третейського суду, 

міжнародного комерційного арбітражу  

1. Сторони мають право передати спір, який підлягає розгляду в порядку 

цивільного судочинства, та щодо якого сторони можуть укласти мирову 

угоду, на розгляд третейського суду або міжнародного комерційного 

арбітражу, крім випадків, встановлених законом.  

2. Рішення третейського суду та рішення міжнародного комерційного 

арбітражу може бути оспорене в порядку, встановленому цим Кодексом.» 

3) Статтю 26 доповнити частинами п’ятою, шостою та сьомою такого змісту: 

«5. У справах про оспорювання рішень міжнародного комерційного 

арбітражу особами, які беруть участь у справі, є сторони арбітражного 

провадження, а також їхні представники. 

6. У справах про визнання та виконання рішень міжнародного комерційного 

арбітражу особами, які беруть участь у справі, є сторони арбітражного 

провадження, на користь яких винесене рішення міжнародного комерційного 

арбітражу, їхні правонаступники (далі – стягувачі), та сторони арбітражного 

провадження, проти яких запитується визнання та виконання рішення 

міжнародного комерційного арбітражу, їхні правонаступники, (далі – 

боржники), а також їхні представники. 
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7. У справах про визнання рішень міжнародного арбітражу, які не підлягають 

примусовому виконанню, особами, які беруть участь у справі, є сторони 

арбітражного провадження, їхні правонаступники (далі – заінтересовані 

особи), а також їхні представники.» 

4) У тексті частини четвертої статті 26, назві та тексті Розділу VII-1, слово 

«оскарження» замінити на «оспорювання» у відповідних відмінках. 

5) Статтю 61 доповнити частиною 3-1 такого змісту:  

«3-1. Обставини, встановлені резолютивною частиною рішення третейського 

суду чи рішення міжнародного комерційного арбітражу, щодо якого в 

Україні постановлено судове рішення про видачу виконавчого документу на 

примусове виконання рішення третейського суду, про визнання та виконання 

рішення міжнародного комерційного арбітражу або про відмову в скасуванні 

такого рішення, не доказуються при розгляді інших справ, в яких беруть 

участь ті самі сторони». 

6) Викласти пункт 4 частини другої статті 122 у такій редакції:  

«4) Є рішення третейського суду між тими ж сторонами, про той же предмет 

і з тих же підстав, крім випадків, коли суд відмовив у видачі виконавчого 

документу на примусове виконання такого рішення третейського суду або 

коли суд скасував таке рішення». 

7) Доповнити частину другу статті 122 пунктом 4-1 такого змісту:  

«4-1) Є рішення міжнародного комерційного арбітражу між тими ж 

сторонами, про той же предмет і з тих же підстав, крім випадків, коли в 

Україні суд відмовив у визнанні та виконанні такого рішення міжнародного 

комерційного арбітражу або коли суд скасував таке рішення». 

8) Частину третю статті 130 після слів «третейського суду» доповнити 

словами «чи міжнародного комерційного арбітражу». 

9) Частину п’яту статті 130 виключити. 

10) Частину першу статті 173 після слів «третейського суду» доповнити 

словами «чи міжнародного комерційного арбітражу». 

11) Пункт п’ятий частини першої статті 205 викласти в такій редакції:  

«5) Є рішення третейського суду між тими ж сторонами, про той же предмет 

і з тих же підстав, крім випадків, коли суд відмовив у видачі виконавчого 

документу на примусове виконання такого рішення третейського суду або 

коли суд скасував таке рішення».  

12) Доповнити частини першу статті 205 пунктом 5-1 такого змісту:  

«5-1) Є рішення міжнародного комерційного арбітражу між тими ж 

сторонами, про той же предмет і з тих же підстав, крім випадків, коли в 

Україні суд відмовив у визнанні та виконанні такого рішення міжнародного 

комерційного арбітражу або коли суд скасував таке рішення».  
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13) Пункт шостий частини першої статті 207 викласти у новій редакції такого 

змісту:  

«6) між сторонами укладено угоду про передачу спору на вирішення 

третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу і від 

відповідача не пізніше подання ним першої заяви щодо суті спору  надійшли 

заперечення проти вирішення спору в суді, якщо тільки суд не визнає, що 

така угода є недійсною, втратила чинність або не може бути виконана. Будь-

які неточності в тексті угоди сторін про передачу спору на вирішення 

третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу та/або сумніви 

щодо її  дійсності, чинності та виконуваності повинні тлумачитися судом на 

користь її дійсності, чинності та виконуваності;» 

14) Статтю 207 доповнити пунктом 6-1) такого змісту:  

«6-1) під час розгляду справи судом та до прийняття рішення по справі між 

сторонами укладено угоду про передачу спору на вирішення третейського 

суду або міжнародного комерційного арбітражу». 

15) З Частини п’ятої статті 235 слова «третейського суду» виключити. 

16) Статтю 291 доповнити частиною другою такого змісту: 

«2. У випадках, визначених у Розділі VIII-1 цього Кодексу, судом 

апеляційної інстанції є Вищий спеціалізований суд України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ». 

17) Частину першу статті 293 доповнити пунктами 34) та 35) такого змісту: 

«34) повернення клопотання про скасування рішення міжнародного 

комерційного арбітражу;  

35) повернення клопотання про визнання та виконання рішення 

міжнародного комерційного арбітражу». 

18) Частину п’яту статті 389-1 виключити. 

19) Частину четверту статті 389-5 виключити. 

20) У частині першій статті 390 слова «іноземних чи міжнародних 

арбітражів» виключити. 

21) Доповнити новим розділом VIII-1 такого змісту: 

«Розділ VIII-1. ПРО ВИКОНАННЯ СУДОМ ФУНКЦІЙ СПРИЯННЯ ТА 

КОНТРОЛЮ ЩОДО МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО 

АРБІТРАЖУ 

Глава 1. Провадження у справах про оспорювання рішень міжнародного 

комерційного арбітражу 

 

Стаття 401
1
. Оспорювання рішення міжнародного комерційного 

арбітражу 
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1. Рішення міжнародного комерційного арбітражу, якщо місце арбітражу 

знаходиться на території України, а також постанови міжнародного 

комерційного арбітражу, винесені з питання попереднього характеру про те, 

що він має компетенцію, якщо місце арбітражу знаходиться на території 

України, можуть бути оспорені сторонами арбітражного провадження до 

суду відповідно до Закону України  «Про міжнародний комерційний 

арбітраж». 

2. Сторони арбітражної угоди у будь-який час можуть шляхом укладення 

відповідної письмової угоди прямо відмовитись від свого права на 

оспорювання рішення міжнародного комерційного арбітражу, передбаченого 

статтею 34 Закону України  «Про міжнародний комерційний арбітраж».   

Укладення такої угоди не позбавляє сторони права висувати заперечення 

проти визнання та виконання відповідного рішення міжнародного 

комерційного арбітражу в компетентному суді з підстав, визначених статтею 

36 Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж». 

3. Клопотання про скасування рішень та/або постанов, зазначених в частині 

першій цієї статті, подаються до Апеляційного суду міста Києва сторонами 

арбітражного провадження у строки, встановлені Законом України  «Про 

міжнародний комерційний арбітраж». 

4. Клопотання, подане після закінчення строку, встановленого Законом 

України «Про міжнародний комерційний арбітраж» для його подання, 

залишається судом без розгляду та повертається разом з документами, що 

додані до нього, особі, яка його подала. 

 

Стаття 401
2
. Форма і зміст клопотання про скасування рішення 

міжнародного комерційного арбітражу  

1. Клопотання про скасування рішення міжнародного комерційного 

арбітражу, передбачене статтею 34 Закону України  «Про міжнародний 

комерційний арбітраж», подається у письмовій формі і підписується особою, 

яка оспорює таке рішення, або її представником. 

2. У клопотанні мають бути зазначені: 

1) найменування суду, до якого подається клопотання; 

2) ім'я (найменування) особи, яка подає клопотання, а також ім'я 

(найменування) її представника, якщо клопотання подається представником, 

їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження; 

3) ім'я (найменування) сторін арбітражного провадження, їх місце 

проживання (перебування) або місцезнаходження; 

4) найменування постійно діючої арбітражної установи (за наявності) та 

склад міжнародного комерційного арбітражу, що прийняв рішення; 
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5) відомості про рішення міжнародного комерційного арбітражу, яке 

оспорюється, а саме: номер справи (за наявності), дата і місце прийняття 

рішення, предмет спору, зміст резолютивної частини рішення; 

6) дата отримання особою, яка звертається із клопотанням, рішення 

міжнародного комерційного арбітражу, яке оспорюється; 

7) підстава для скасування рішення міжнародного комерційного арбітражу; 

8) зміст вимоги особи, яка подає клопотання; 

9) перелік документів та інших матеріалів, що додаються до клопотання. 

У клопотанні можуть бути зазначені й інші відомості, якщо вони мають 

значення для розгляду цього клопотання (поштова адреса, номери засобів 

зв'язку, факсів, адреси електронної пошти сторін та складу міжнародного 

комерційного арбітражу тощо). 

3. До клопотання про скасування рішення міжнародного комерційного 

арбітражу додаються: 

1) оригінал рішення міжнародного комерційного арбітражу або належним 

чином завірена його копія; 

2) оригінал арбітражної угоди або належним чином завірена її копія; 

3) документи, які подаються на обґрунтування підстав для скасування 

рішення міжнародного комерційного арбітражу; 

4) документ, що підтверджує сплату судового збору; 

5) довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження 

представника, якщо клопотання подається представником; 

6) копії клопотання про скасування рішення міжнародного комерційного 

арбітражу та доданих до нього документів відповідно до кількості учасників 

судового розгляду. 

4. Якщо рішення міжнародного комерційного арбітражу або арбітражна 

угода викладені іноземною мовою, сторона повинна подати належним чином 

засвідчений переклад цих документів на українську або російську мову. 

5. Клопотання про скасування рішення міжнародного комерційного 

арбітражу, подане без додержання вимог, визначених у цій статті, а також у 

разі несплати суми судового збору, повертається особі, яка його подала, або 

залишається без руху в порядку, встановленому статтею 121 цього Кодексу. 

 

Стаття 401
3
. Підготовка справи до розгляду  

1. Про надходження клопотання про скасування рішення міжнародного 

комерційного арбітражу суд у п'ятиденний строк письмово повідомляє інші 

сторони арбітражного провадження і пропонує їм у десятиденний строк 

подати письмові заперечення проти цього клопотання. 
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2. Суд до початку розгляду справи за клопотанням будь-якої зі сторін може 

витребувати докази у порядку, встановленому цим Кодексом. 

3. Якщо між сторонами арбітражної угоди укладено угоду, вказану в частині 

2 статті 401
1
 цього Кодексу, суд постановляє ухвалу про залишення 

клопотання про скасування рішення міжнародного комерційного арбітражу 

без розгляду. 

 

Стаття 401
4
. Судовий розгляд справи  

1. Справа про оспорювання рішення міжнародного комерційного арбітражу 

розглядається колегією у складі трьох суддів протягом двох місяців з дня 

надходження до суду клопотання про скасування рішення міжнародного 

комерційного арбітражу. 

2. Про час і місце розгляду справи повідомляються сторони арбітражного 

провадження. Неявка осіб, належним чином повідомлених про час і місце 

розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи. 

3. При розгляді справи в судовому засіданні суд встановлює наявність або 

відсутність підстав для скасування рішення міжнародного комерційного 

арбітражу, але не вправі перевіряти рішення міжнародного комерційного 

арбітражу по суті. 

4. Суд не обмежений доводами клопотання про скасування рішення 

міжнародного комерційного арбітражу, якщо під час розгляду справи буде 

встановлено підстави для скасування рішення міжнародного комерційного 

арбітражу, визначені пунктом другим частини другої статті 34 Закону 

України «Про міжнародний комерційний арбітраж». 

5. Справа розглядається судом за правилами, встановленими для розгляду 

справи судом першої інстанції, з особливостями, встановленими цією 

главою. 

6. За клопотанням будь-якої сторони арбітражного провадження суд, якщо 

визнає це належним, може зупинити провадження про оспорювання рішення 

міжнародного комерційного арбітражу на встановлений ним строк з тим, щоб 

надати складу міжнародного комерційного арбітражу можливість відновити 

арбітражний розгляд або вжити інших дій, які, на думку складу 

міжнародного комерційного арбітражу, дадуть можливість усунути підстави 

для скасування рішення міжнародного комерційного арбітражу. Про 

зупинення провадження суд виносить ухвалу, копія якої направляється 

сторонам і складу міжнародного комерційного арбітражу, рішення якого 

оспорюється. Провадження у справі відновлюється ухвалою суду за заявою 

сторони арбітражного провадження або з ініціативи суду після надходження 

до суду в межах встановленого судом строку відомостей та відповідних 
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документів про результати виконання ухвали про зупинення провадження, а 

за відсутності таких відомостей – після спливу встановленого судом строку. 

7. Під час підготовки справи про оспорювання рішення міжнародного 

комерційного арбітражу до розгляду або під час її розгляду будь-яка сторона 

має право звернутися до суду з клопотанням про визнання та виконання 

цього рішення та просити розглянути його спільно з клопотанням про 

скасування цього рішення в одному провадженні. 

Про спільний розгляд клопотання про скасування рішення міжнародного 

комерційного арбітражу та клопотання про його визнання та виконання, та 

об’єднання їх в одне провадження суд виносить ухвалу в день надходження 

до суду зазначеного клопотання про визнання та виконання рішення 

міжнародного комерційного арбітражу. 

8. Якщо під час підготовки справи про оспорювання рішення міжнародного 

комерційного арбітражу до розгляду або під час її розгляду до суду надійшла 

заява сторони про об’єднання цього провадження з іншими провадженнями в 

цьому ж суді про визнання та виконання цього арбітражного рішення, суд 

має право постановити ухвалу про об’єднання вказаних проваджень в одне 

провадження. 

9. За наслідками розгляду клопотання про скасування рішення міжнародного 

комерційного арбітражу суд має право: 

1) постановити ухвалу про відмову у задоволенні клопотання.   

2) постановити ухвалу про повне або часткове скасування рішення 

міжнародного комерційного арбітражу. 

 

401
5
. Підстави для скасування рішення міжнародного комерційного 

арбітражу 

1. Рішення міжнародного комерційного арбітражу може бути скасовано 

судом лише з підстав, передбачених міжнародним договором України та/або 

Законом України «Про міжнародний комерційний арбітраж». 

2. Скасування судом рішення міжнародного комерційного арбітражу не 

позбавляє сторони права повторно звернутися до міжнародного 

комерційного арбітражу, крім випадків, передбачених законом. 

 

Стаття 401
6
. Ухвала суду у справі про оспорювання рішення 

міжнародного комерційного арбітражу 

1. За наслідками розгляду справи про оспорювання рішення міжнародного 

комерційного арбітражу суд постановляє ухвалу за правилами, 

встановленими цим Кодексом для ухвалення рішення. 

2. В ухвалі суду мають бути також зазначені: 
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1) відомості про рішення міжнародного комерційного арбітражу, що 

оспорюється, місце його прийняття; 

2) склад міжнародного комерційного арбітражу, що прийняв рішення, яке 

оспорюється; 

3) ім'я (найменування) сторін арбітражного провадження; 

4) вказівка про скасування рішення міжнародного комерційного арбітражу 

повністю або частково чи про відмову в задоволенні вимог особи, що подала 

клопотання про скасування рішення міжнародного комерційного арбітражу. 

 

Стаття 401
7
. Оскарження ухвали суду 

1. Ухвала суду про скасування рішення міжнародного комерційного 

арбітражу або про відмову в його скасуванні може бути оскаржена до 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ в апеляційному порядку та в строки, визначені цим Кодексом для 

оскарження рішення суду першої інстанції. 

 

Стаття 401
8
. Оспорювання постанов міжнародного комерційного 

арбітражу, винесених з питання попереднього характеру про те, що він 

має компетенцію, якщо місце арбітражу знаходиться на території 

України 

1. Оспорювання постанов міжнародного комерційного арбітражу, винесених 

з питання попереднього характеру про те, що він має компетенцію, якщо 

місце арбітражу знаходиться на території України, здійснюється в порядку, 

передбаченому цією главою для оспорювання рішень міжнародного 

комерційного арбітражу з особливостями, встановленими Законом України 

«Про міжнародний комерційний арбітраж». 

2. Ухвала суду, винесена за результатами розгляду клопотання про 

скасування постанови міжнародного комерційного арбітражу, зазначеної у 

частині першій цієї статті, не підлягає оскарженню. 

 

 

Глава 2. Провадження у справах про визнання та виконання рішень 

міжнародного комерційного арбітражу 

 

Стаття 401
9
. Умови визнання та виконання рішення міжнародного 

комерційного арбітражу 

1. Рішення міжнародного комерційного арбітражу, незалежно від того, в якій 

країні воно було винесено, визнається та виконується в Україні відповідно до 
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міжнародного договору України та Закону України «Про міжнародний 

комерційний арбітраж». 

 

Стаття 401
10

. Строки пред'явлення рішення міжнародного комерційного 

арбітражу до примусового виконання 

1. Рішення міжнародного комерційного арбітражу може бути пред'явлено до 

примусового виконання в Україні протягом трьох років з дня винесення, за 

винятком рішення про стягнення періодичних платежів, яке може бути 

пред'явлено до примусового виконання протягом усього строку проведення 

стягнення з погашенням заборгованості за останні три роки. 

 

Стаття 401
11

. Суди, що розглядають справи про визнання та про 

виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу 

1. Клопотання про визнання та виконання рішення міжнародного 

комерційного арбітражу подаються до Апеляційного суду міста Києва. 

 

Стаття 401
12

. Форма і зміст клопотання про визнання та виконання 

рішення міжнародного комерційного арбітражу 

1. Клопотання про визнання та виконання рішення міжнародного 

комерційного арбітражу подається до суду у письмовій формі, підписується 

стягувачем (його представником) і повинно містити: 

1) ім'я (найменування) стягувача, який подає клопотання, а також ім'я 

(найменування) його представника, якщо клопотання подається 

представником, місце проживання (перебування) або місцезнаходження 

стягувача; 

2) ім'я (найменування) боржника, його місце проживання (перебування) або 

місцезнаходження; 

3) відомості про рішення міжнародного комерційного арбітражу, визнання та 

виконання якого запитується: дата і місце прийняття рішення, предмет спору, 

зміст резолютивної частини рішення, а також імена (найменування) сторін 

арбітражного провадження; 

4) зміст вимоги стягувача; 

5) перелік документів та інших матеріалів, що додаються до клопотання. 

2. До клопотання про визнання та виконання рішення міжнародного 

комерційного арбітражу додаються оригінал належним чином засвідченого 

рішення міжнародного комерційного арбітражу або належним чином 

засвідчена копія такого, а також оригінал арбітражної угоди, або належним 

чином засвідчена копія такої. Якщо рішення міжнародного комерційного 

арбітражу або арбітражна угода викладені іноземною мовою, стягувач 
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повинен подати належним чином засвідчений переклад цих документів на 

українську або російську мову. 

3. Суд, встановивши, що клопотання та/або документи, що додаються до 

нього, не оформлені відповідно до вимог, передбачених цією главою, або до 

клопотання не додано всі перелічені в цій статті документи, залишає його без 

розгляду та повертає клопотання разом з документами, які додані до нього, 

особі, що його подала. 

 

Стаття 401
13

. Розгляд клопотання про визнання та виконання рішення 

міжнародного комерційного арбітражу 

1. Клопотання про визнання та  виконання рішення міжнародного 

комерційного арбітражу розглядається колегією у складі трьох суддів 

протягом двох місяців з дня надходження до суду такого клопотання. 

2. Справа розглядається судом за правилами, встановленими для розгляду 

справи судом першої інстанції, з особливостями, встановленими цією 

главою. 

3. Про надходження клопотання про визнання та виконання рішення 

міжнародного комерційного арбітражу суд у п'ятиденний строк письмово 

повідомляє боржника і пропонує йому у десятиденний строк подати письмові 

заперечення проти цього клопотання. 

4. Після подання боржником заперечень у письмовій формі або у разі його 

відмови від подання заперечень, а так само, коли у десятиденний строк з часу 

повідомлення боржника про одержане судом клопотання заперечення не 

подані, суд постановляє ухвалу, в якій визначає час і місце судового розгляду 

клопотання, про що особи, які беруть участь у справі, повідомляються 

письмово не пізніше ніж за десять днів до судового розгляду. 

5. За заявою будь-якої з осіб, які беруть участь у справі, і за наявності 

поважних причин, суд може перенести час розгляду справи в межах 

встановленого цим Кодексом строку розгляду клопотання про визнання та 

виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, про що 

повідомляє осіб, які беруть участь у справі. 

6. Неявка без поважних причин у судове засідання стягувача, боржника або 

їхніх представників, стосовно яких суду відомо про своєчасне вручення їм 

повістки про виклик до суду, не є перешкодою для розгляду клопотання, 

якщо будь-якою з осіб, які беруть участь у справі, не було порушено питання 

про перенесення його розгляду. 

7. При розгляді справи в судовому засіданні суд встановлює наявність або 

відсутність підстав для відмови у визнанні або у виконанні рішення 

міжнародного комерційного арбітражу, визначених статтею 36 Закону 
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України «Про міжнародний комерційний арбітраж» або статтею V Конвенції 

ООН «Про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень» 1958 року, 

але не вправі перевіряти рішення міжнародного комерційного арбітражу по 

суті. 

8. Суд не обмежений доводами клопотання про визнання та виконання 

рішення міжнародного комерційного арбітражу, якщо під час розгляду 

справи буде встановлено підстави для відмови у визнанні або у виконанні 

рішення міжнародного комерційного арбітражу рішення міжнародного 

комерційного арбітражу, визначені пунктом другим частини першої статті 36 

Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» або пунктом 

другим частини другої статті V Конвенції ООН «Про визнання та виконання 

іноземних арбітражних рішень» 1958 року. 

9. Під час підготовки справи про визнання та виконання рішення 

міжнародного комерційного арбітражу до розгляду або під час її розгляду 

будь-яка особа, яка бере участь у справі, в межах строків, встановлених 

статтею 34 Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж», має 

право звернутися до суду з клопотанням про скасування цього ж рішення та 

просити розглянути його спільно з клопотанням про визнання та виконання 

цього рішення в одному провадженні. 

Про спільний розгляд клопотання про визнання та виконання рішення 

міжнародного комерційного арбітражу та клопотання про його скасування, та 

об’єднання їх в одне провадження суд виносить ухвалу в день надходження 

до суду зазначеного клопотання про скасування рішення міжнародного 

комерційного арбітражу. 

10. Якщо під час підготовки справи за клопотанням про визнання та 

виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу до розгляду або 

під час її розгляду до суду надійшла заява особи, яка бере участь у справі,  

про об’єднання цього провадження з іншими провадженнями в цьому ж суді 

за клопотаннями про скасування цього арбітражного рішення, суд має право 

постановити ухвалу про об’єднання вказаних проваджень в одне 

провадження. 

11. Суд може зупинити провадження у справі за клопотанням про визнання 

та виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу в порядку, 

встановленому частиною другою статті 36 Закону України «Про 

міжнародний комерційний арбітраж». 

12. За заявою стягувача суд може постановити ухвалу про залишення без 

розгляду клопотання про визнання та виконання рішення міжнародного 

комерційного арбітражу, а у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 

401
14 

цього Кодексу, ухвалу про залишення без розгляду клопотання про 
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надання дозволу на добровільне виконання рішення міжнародного арбітражу. 

Особа, клопотання якої залишено без розгляду, має право звернутися до суду 

повторно. 

13. Розглянувши подані документи та вислухавши пояснення осіб, які беруть 

участь у справі, суд постановляє ухвалу про визнання та виконання рішення 

міжнародного комерційного арбітражу або про відмову у задоволенні 

клопотання з цього питання. Копія ухвали надсилається судом особам, які 

беруть участь у справі,  у триденний строк з дня постановлення ухвали.  

14. Якщо рішення міжнародного комерційного арбітражу вже виконувалося 

раніше, суд визначає, в якій частині або з якого часу воно підлягає 

виконанню.  

15. Якщо в рішенні міжнародного комерційного арбітражу передбачена 

сплата відсотків та/або штрафних санкцій, які нараховуються відповідно до 

умов, вказаних в рішенні міжнародного  арбітражу, суд вказує в своїй ухвалі 

про визнання та виконання такого рішення суму відсотків та/або штрафних 

санкцій, які підлягають стягненню, розраховану згідно з приписами рішення 

міжнародного комерційного арбітражу станом на дату постановлення такої 

ухвали суду.  

16. Якщо в рішенні міжнародного комерційного арбітражу суму стягнення 

зазначено в іноземній валюті або валютах, суд, який розглядає це 

клопотання, вказує в своїй ухвалі суму стягнення у валюті, зазначеній в 

рішенні міжнародного комерційного арбітражу, а за заявою стягувача суд 

визначає суму стягнення в національній валюті України або в 

вільноконвертованій валюті за курсом Національного банку України на день 

постановлення ухвали. 

17. Суд за заявою стягувача може вжити передбачені цим Кодексом заходи 

забезпечення позову. Вжиття таких заходів допускається на будь-якій стадії 

розгляду клопотання про визнання та виконання рішення міжнародного 

комерційного арбітражу, якщо їх невжиття може ускладнити чи 

унеможливити виконання такого рішення, а у випадку зупинення 

провадження в порядку, передбаченому частиною одинадцятою цієї статті, 

згідно з положеннями частини другої статті 36 Закону України «Про 

міжнародний комерційний арбітраж». 

Розгляд питання про вжиття передбачених цим Кодексом заходів 

забезпечення позову здійснюється відповідно до статей 151-155 цього 

Кодексу. 

Стаття 401
14 

Добровільне виконання 

1. Клопотання про надання дозволу на добровільне виконання рішення 

міжнародного комерційного арбітражу подається до суду боржником (його 
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представником) в порядку та відповідно до вимог, встановлених статтями 

401
11 

- 401
12

 цього Кодексу з врахуванням особливостей, встановлених цією 

статтею. 

2. Клопотання повинно містити імена (найменування) всіх сторін  

арбітражного провадження та їх місце проживання (перебування) або 

місцезнаходження. Клопотання може бути заявлене щодо добровільного 

виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу лише в повному 

обсязі, а якщо рішення винесене проти декількох боржників – в частині, яка 

стосується боржника, який подає клопотання. В разі недотримання цих 

вимог, суд застосовує наслідки, встановлені частиною 3 статті 401
12

 цього 

Кодексу. 

3. Клопотання про надання дозволу на добровільне виконання рішення 

міжнародного комерційного арбітражу розглядається суддею одноособово 

протягом десяти днів з дня надходження до суду клопотання про надання 

дозволу на добровільне виконання рішення міжнародного комерційного 

арбітражу без проведення судового засідання і без повідомлення осіб, що 

беруть участь у справі. 

4. За відсутності підстав, визначених у пункті другому частини першої статті 

36 Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж», суд 

задовольняє клопотання про надання дозволу на добровільне виконання 

рішення міжнародного комерційного арбітражу та виносить ухвалу про 

визнання та виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу в 

повному обсязі. Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення. Копії 

ухвали надсилаються всім сторонам арбітражного провадження протягом 

двох днів з дня її винесення або за їх зверненням вручаються їм під розписку 

безпосередньо в суді. 

5. Якщо під час розгляду клопотання про надання дозволу на добровільне 

виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу у суду виникне 

обґрунтований сумнів щодо відсутності підстав, визначених у пункті 

другому частини першої статті 36 Закону України «Про міжнародний 

комерційний арбітраж», подальший розгляд такого клопотання відбувається 

у порядку та строки, передбачені статтею 401
13

 цього Кодексу, з урахуванням 

особливостей, передбачених пунктом 6 цієї статті, про що суд постановляє 

ухвалу. 

6. Суд направляє ухвалу, зазначену в частині п’ятій цієї статті, в п’ятиденний 

строк боржнику та стягувачу, та пропонує їм надати в десятиденний строк 

свої пояснення щодо відсутності підстав, вказаних у пункті другому частини 

першої статті 36 Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж». 
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Перебіг строку, передбаченого пунктом першим статті 401
13

 цього Кодексу, 

починається з дня винесення ухвали, зазначеної в пункті п’ятому цієї статті. 

7. На підставі ухвали суду про задоволення клопотання про надання дозволу 

на добровільне виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу та 

рішення міжнародного комерційного арбітражу суд видає особі, яка подала 

клопотання, виконавчий лист. 

8. Сторона арбітражного провадження може звернутися до суду із заявою про 

виправлення описок та арифметичних помилок в ухвалі в порядку, 

встановленому статтею 219 цього Кодексу. 

9. Стягувач може звернутися до суду за видачею дублікату виконавчого 

листа замість оригіналу виконавчого листа, виданого згідно з частиною 

сьомою цієї статті. 

 

Стаття 401
15

. Оскарження ухвали суду 

1. Ухвала суду про визнання та  виконання рішення міжнародного 

комерційного арбітражу або про відмову у задоволенні клопотання з цього 

питання може бути оскаржена до Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ в апеляційному порядку та в 

строки, визначені цим Кодексом для оскарження рішення суду першої 

інстанції. 

 

Стаття 401
16

. Процесуальні питання, пов’язані з примусовим 

виконанням ухвали суду про визнання та виконання рішення 

міжнародного комерційного арбітражу 

1. Ухвала суду про визнання та виконання рішення міжнародного 

комерційного арбітражу, що набрала законної сили, звертається до 

виконання в порядку, передбаченому цим Кодексом для звернення судових 

рішень до виконання. 

2. Всі процесуальні питання, пов’язані з виконанням ухвали, зазначеної в 

частині першій цієї статті, вирішуються Апеляційним судом міста Києва в 

порядку, встановленому Розділом VI цього Кодексу. 

 

Стаття 401
17

. Визнання рішень міжнародного комерційного арбітражу, 

що не підлягають примусовому виконанню. 

1. Визнання рішень міжнародного комерційного арбітражу, що не підлягають 

примусовому виконанню, здійснюється в порядку, передбаченому статтями 

401
11

 – 401
13

 для визнання та виконання рішень міжнародного комерційного 

арбітражу.  
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2. З урахуванням положень частини 7 статті 26 цього Кодексу, положення 

401
11

 – 401
13

 щодо стягувача та боржника застосовуються з необхідними 

змінами до заінтересованих осіб.» 

 

2. У  Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної 

Ради України, 1992, №6, ст.56): 

 

1) У тексті частини п’ятої статті 2, назві та тексті Розділу XIV-1, тексті 

частини другої статті 18 слово «оскарження» замінити на «оспорювання» у 

відповідних відмінках; 

2) Частину другу статті 12 викласти в такій редакції:  

«Сторони мають право передати спір підвідомчий господарським судам, 

щодо якого сторони можуть укласти мирову угоду, на розгляд третейського 

суду або міжнародного комерційного арбітражу, крім випадків, встановлених 

законом». 

3) З частини третьої статті 35 слова «крім встановлених рішенням 

третейського суду» виключити. 

4) Статтю 35 доповнити частиною п’ятою такого змісту: 

«Обставини, встановлені резолютивною частиною рішення третейського 

суду чи рішення міжнародного комерційного арбітражу, щодо якого в 

Україні постановлено судове рішення про видачу виконавчого документу на 

примусове виконання рішення третейського суду, про визнання та виконання 

рішення міжнародного комерційного арбітражу або про відмову в скасуванні 

такого рішення, не доказуються при розгляді інших справ, в яких беруть 

участь ті самі сторони». 

5) Частину першу статті 80 доповнити пунктами 2-1 та 2-2 такого змісту:  

«2-1. Є рішення третейського суду між тими ж сторонами, про той же 

предмет і з тих же підстав, крім випадків, коли суд відмовив у видачі 

виконавчого документу на примусове виконання такого рішення 

третейського суду або коли суд скасував таке рішення.  

2-2. Є рішення міжнародного комерційного арбітражу між тими ж 

сторонами, про той же предмет і з тих же підстав, крім випадків, коли в 

Україні суд відмовив у визнанні та виконанні такого рішення міжнародного 

комерційного арбітражу або коли суд скасував таке рішення».  

6) Пункт п’ятий частини першої статті 80 виключити. 

7) Частину першу статті 81 доповнити пунктами 7) та 8) такого змісту:  

«7) між сторонами укладено угоду про передачу спору на вирішення 

третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу і від 

відповідача не пізніше подання ним першої заяви щодо суті спору  надійшли 



ПРОЕКТ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ (ЩОДО ПИТАНЬ СУДОВОГО 

КОНТРОЛЮ ТА ПІДТРИМКИ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ) 

Погоджено на засіданні робочої групи Української Арбітражної Асоціації 10 жовтня 2014 року 

заперечення проти вирішення спору в господарському суді, якщо тільки 

господарський суд не визнає, що така угода є недійсною, втратила чинність 

або не може бути виконана. Будь-які неточності в тексті угоди сторін про 

передачу спору на вирішення третейського суду або міжнародного 

комерційного арбітражу та/або сумніви щодо її  дійсності, чинності та 

виконуваності повинні тлумачитися судом на користь її дійсності, чинності 

та виконуваності; 

8) під час розгляду справи господарським судом та до прийняття рішення по 

справі між сторонами укладено угоду про передачу спору на вирішення 

третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу.» 

 

 

3. У частині другій статті 6 Закону України «Про міжнародний комерційний 

арбітраж» (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 25 (21.06.94), ст. 198) 

слова «районними, районними у містах, міськими та міськрайонними судами 

за місцезнаходженням арбітражу» замінити словами «Апеляційним судом 

міста Києва». 

 

 

4. Пункт перший частини другої статті 4 Закону України «Про судовий збір» 

(Відомості Верховної Ради України, 2012, № 14 (06.04.2012), ст. 87) 

доповнити новими підпунктами 18-25 такого змісту: 

«18) клопотання про скасування 

постанови міжнародного комерційного 

арбітражу, винесеної з питання 

попереднього характеру про те, що він 

має компетенцію 

2 відсотки ціни позову, 

заявленого в арбітражному 

провадженні, але не менше 12 

розмірів мінімальної заробітної 

плати та не більше 120 розмірів 

мінімальної заробітної плати 

19) клопотання про скасування рішення 

міжнародного комерційного арбітражу  

2 відсотки ціни позову, 

заявленого в арбітражному 

провадженні, але не менше 12 

розмірів мінімальної заробітної 

плати та не більше 120 розмірів 

мінімальної заробітної плати 

20) клопотання про надання дозволу на 

добровільне виконання рішення 

міжнародного комерційного арбітражу 

1 розмір мінімальної заробітної 

плати 

21) клопотання про визнання та 

виконання рішення міжнародного 

1 розмір мінімальної заробітної 

плати 
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комерційного арбітражу 

22) клопотання про визнання рішення 

міжнародного комерційного арбітражу, 

яке не підлягає примусовому виконанню 

1 розмір мінімальної заробітної 

плати 

23) заява  про вжиття заходів 

забезпечення позову в провадженнях у 

справах про визнання та виконання 

рішень міжнародного комерційного 

арбітражу 

1,5 розміру мінімальної 

заробітної плати 

24) апеляційної скарги на ухвалу суду 

про скасування рішення міжнародного  

комерційного арбітражу або про відмову 

в його скасуванні 

50 відсотків ставки, що підлягає 

сплаті за подання клопотання про 

скасування рішення 

міжнародного комерційного 

арбітражу 

25) апеляційної скарги на ухвалу суду 

про вжиття заходів забезпечення позову  

в провадженнях у справах про виконання 

судом функцій сприяння міжнародному 

комерційному арбітражу або про відмову 

в задоволенні заяви про вжиття таких 

заходів 

50 відсотків ставки, що підлягає 

сплаті за подання заяви про 

вжиття заходів забезпечення 

позову в підтримку міжнародного  

комерційного арбітражу» 


