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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, сьомою, восьмою та 

дев’ятою 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 



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 та на 

спільному засіданні робочої групи УАА та ICC Ukraine 2 вересня 2015 року 

міжнародного комерційного арбітражу, їхні правонаступники (далі – 

боржники), а також їхні представники. 

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. 

8. У справах про вжиття заходів забезпечення позову на підтримку  

міжнародного комерційного арбітражу особами, які беруть участь у справі, є 

заявник та особа, проти якої запитується вжиття заходів забезпечення позову 

на підтримку міжнародного комерційного арбітражу, які є сторонами 

арбітражного провадження, їхні правонаступники, а також їхні представники. 

9. У справах про сприяння суду в отриманні доказів на підтримку  

міжнародного комерційного арбітражу особами, які беруть участь у справі, є 

сторони арбітражного провадження, їхні правонаступники, а також їхні 

представники та склад міжнародного комерційного арбітражу.» 

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

«оскарження» та похідні від нього слова замінити на «оспорювання» та 

похідні від нього слова 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) Частину першу статті 107 доповнити словами «за винятком справ за 

позовами про відшкодування збитків, завданих заходами забезпечення 

позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу, передбачених 

статтею 401-18 цього Кодексу». 

7) 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;» 

8) 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 
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Україні суд відмовив у визнанні та виконанні такого рішення міжнародного 

комерційного арбітражу або коли суд скасував таке рішення;» 

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

словами «чи міжнародного комерційного арбітражу». 

10) Частину п’яту статті 130 виключити; частини шосту, сьому, восьму, 

дев’яту, десяту, одинадцяту вважати відповідно частинами п’ятою, шостою, 

сьомою, восьмою, дев’ятою, десятою.  

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

словами «чи міжнародного комерційного арбітражу». 

12) 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;»  

13) Доповнити частину 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;»  

14) 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;» 

15) 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;» 

16) З Частини п’ятої статті 235 слова «не можуть бути передані на розгляд 

третейського суду і» виключити. 

17) Статтю 291 доповнити частиною другою такого змісту: 
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«2. У випадках, визначених у Розділі VIII-1 цього Кодексу, судом 

апеляційної інстанції є Вищий спеціалізований суд України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ.» 

18) Частину першу статті 293 доповнити пунктами 2-1 - 2-6 такого змісту: 

«2-1) вжиття заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного 

комерційного арбітражу разом з ухвалою про зустрічне забезпечення; 

2-2) відмови у вжитті заходів забезпечення позову на підтримку 

міжнародного комерційного арбітражу; 

2-3) скасування зустрічного забезпечення в провадженнях у справах про 

виконання судом функцій сприяння міжнародному комерційному арбітражу; 

2-4) скасування заходів та відмови у скасуванні заходів забезпечення позову 

на підтримку міжнародного комерційного арбітражу;  

2-5) повернення заяви про вжиття заходів забезпечення позову на підтримку 

міжнародного арбітражу; 

2-6) відмови у виконанні запиту про сприяння в отриманні доказів в 

провадженнях у справах про виконання судом функцій сприяння 

міжнародному комерційному арбітражу;» 

19) 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.» 

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

21) Частину четверту статті 389-5 виключити. 

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

арбітражів» виключити. 

23) 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 

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, 
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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; 

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; 



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 та на 

спільному засіданні робочої групи УАА та ICC Ukraine 2 вересня 2015 року 

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. 

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 
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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 

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 
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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: 

1) відомості про рішення міжнародного комерційного арбітражу, що 

оспорюється, місце його прийняття; 

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

оспорюється; 



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 та на 

спільному засіданні робочої групи УАА та ICC Ukraine 2 вересня 2015 року 

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 

міжнародного договору України та Закону України «Про міжнародний 

комерційний арбітраж». 

 

Стаття 401
10

. Строки пред'явлення рішення міжнародного комерційного 

арбітражу до примусового виконання 
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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 

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 
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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 

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. 
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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 

надання дозволу на добровільне виконання рішення міжнародного арбітражу. 

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

повторно. 
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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 

представником) в порядку та відповідно до вимог, встановлених статтями 

401
11 

- 401
12

 цього Кодексу з врахуванням особливостей, встановлених цією 

статтею. 
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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». 

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 
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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
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. 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.  

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. 



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 та на 

спільному засіданні робочої групи УАА та ICC Ukraine 2 вересня 2015 року 

Глава 3. Провадження у справах про виконання судом функцій 

сприяння міжнародному комерційному арбітражу 

 

Стаття 401
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. Виконання судом функцій сприяння міжнародному 

комерційному арбітражу 

1. В порядку провадження у справах про виконання судом функцій 

сприяння міжнародному комерційному арбітражу незалежно від того, чи 

знаходиться місце арбітражу на території України чи за кордоном, суди 

розглядають:  

1) заяви про вжиття заходів забезпечення позову на підтримку 

міжнародного комерційного арбітражу; 

2) запити про сприяння суду в отриманні доказів на підтримку 

міжнародного комерційного арбітражу. 

2. Заяви та запити, вказані в частині першій цієї статті, подаються до 

Апеляційного суду міста Києва. 

3. Позови про відшкодування збитків, завданих заходами забезпечення 

позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу, вказаними в 

частині першій цієї статті, подаються незалежно від суб’єктного складу 

сторін спору до Апеляційного суду міста Києва, який розглядає такі позови 

за правилами, встановленими для розгляду справи судом першої інстанції. 
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. Вжиття заходів забезпечення позову на підтримку 

міжнародного комерційного арбітражу 

1. Суд за заявою сторони арбітражного провадження, може вжити 

передбачені статтею 152 цього Кодексу заходи забезпечення позову. 

Додатково до винятків, передбачених частинами 4-6 статті 152 цього 

Кодексу, не допускається забезпечення позову на підтримку міжнародного 

комерційного арбітражу у справах, що виникають з корпоративних відносин, 

шляхом заборони: 

1) проводити загальні збори акціонерів або учасників господарського 

товариства та приймати ними рішення; 

2) надавати емітентом, реєстратором, зберігачем, депозитарієм реєстр 

власників іменних цінних паперів, інформацію про акціонерів або учасників 

господарського товариства для проведення загальних зборів товариства; 
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3) участі (реєстрації для участі) або неучасті акціонерів або учасників у 

загальних зборах товариства, визначення правомочності загальних зборів 

акціонерів або учасників господарського товариства; 

4) здійснювати органами державної влади та/або органами місцевого 

самоврядування покладені на них згідно із законодавством повноваження. 

2. При вирішенні питання про вжиття заходів забезпечення позову на 

підтримку міжнародного комерційного арбітражу суд виходить з тих самих 

засад та міркувань, з яких би він виходив, якби відповідне питання підлягало 

вирішенню у зв’язку із забезпеченням позову у цивільній справі. 

3. Вжиття таких заходів допускається на будь-якій стадії арбітражного 

провадження, якщо їх невжиття може ускладнити чи унеможливити 

виконання майбутнього арбітражного рішення. 
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. Форма та зміст заяви про вжиття заходів забезпечення 

позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу 

1. Заява про вжиття заходів забезпечення позову на підтримку 

міжнародного комерційного арбітражу подається у письмовій формі і 

підписується особою, яка її подає, або її представником.  

2. Додатково до положень частини другої статті 151 цього Кодексу у заяві 

про вжиття заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного 

комерційного арбітражу мають бути зазначені: 

1) найменування суду, до якого подається заява; 

2) ім'я (найменування) заявника, а також ім'я (найменування) його 

представника, якщо заява подається представником, їх місце проживання 

(перебування) або місцезнаходження;  

3) ім'я (найменування) особи, проти якої запитується вжиття заходів 

забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу, її 

місце проживання (перебування) або місцезнаходження;  

4) зміст арбітражної угоди;  

5) відомості про початок арбітражного провадження відповідно до 

положень арбітражної угоди (включаючи арбітражні правила (регламент)), а 

за їх відсутності – відповідно до положень законодавства місця арбітражу. 

3. До заяви про вжиття заходів забезпечення позову на підтримку 

міжнародного комерційного арбітражу додаються оригінал арбітражної 

угоди або її належним чином засвідчена копія,  документ, що підтверджує 
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сплату судового збору за подання заяви про вжиття заходів забезпечення 

позову на міжнародного комерційного арбітражу, докази початку 

арбітражного провадження у відповідності до положень арбітражної угоди 

(включаючи арбітражні правила (регламент)), а за їх відсутності – відповідно 

до положень законодавства місця арбітражу. 

4. Усі документи, які подаються у рамках розгляду питання про вжиття 

заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного 

арбітражу повинні бути складені українською мовою або супроводжуватися 

належним чином засвідченим перекладом на українську мову. 

5. Суд, встановивши, що заяву про вжиття заходів забезпечення позову на 

підтримку міжнародного комерційного арбітражу подано без додержання 

вимог цієї статті, залишає заяву без розгляду та повертає її заявнику, про що 

постановляє ухвалу.  
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. Розгляд заяви про забезпечення позову на підтримку 

міжнародного комерційного арбітражу 

1. Заява про вжиття заходів забезпечення позову на підтримку 

міжнародного комерційного арбітражу розглядається у відкритому судовому 

засіданні із повідомленням заявника та особи, проти якої запитується вжиття 

заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного 

арбітражу.  

2. У разі обґрунтованої вимоги заявника, якщо існує термінова 

необхідність у вжитті таких заходів та/або якщо повідомлення особи, проти 

якої запитується вжиття заходів забезпечення позову на підтримку 

міжнародного комерційного арбітражу, іншим чином позбавить заходи 

забезпечення їх мети, заява про вжиття заходів забезпечення позову на 

підтримку міжнародного комерційного арбітражу може розглядатися без 

повідомлення особи, проти якої запитується вжиття заходів забезпечення 

позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу.  

3. Суд, допускаючи заходи забезпечення позову на підтримку 

міжнародного комерційного арбітражу, вимагає від заявника забезпечити 

його заяву зустрічним забезпеченням (заставою, яка вноситься на депозитний 

рахунок суду, або банківською гарантією).  

Розмір зустрічного забезпечення визначається судом з урахуванням обставин 

справи та має бути достатнім для того, щоб запобігти зловживанню 

забезпеченням позову. 
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У будь-якому випадку розмір зустрічного забезпечення не може 

перевищувати двадцяти відсотків від суми забезпечення, про яке просить 

заявник, а якщо така сума не вказана, - двадцяти відсотків від ціни позову в 

арбітражному провадженні.  

4. У випадках, передбачених частиною 3 цієї статті, суд постановляє 

ухвалу про зустрічне забезпечення, в якій зазначає вид забезпечення позову і 

підстави його обрання, порядок виконання, вид і розмір зустрічного 

забезпечення, порядок та строки його надання. 

Ця ухвала не підлягає оскарженню окремо від ухвали про вжиття заходів 

забезпечення на підтримку міжнародного комерційного арбітражу та не 

підлягає  примусовому виконанню.  

Заявник може уповноважити свого представника або іншу особу надати 

зустрічне забезпечення від його імені.  

5. У випадку ненадання  зустрічного забезпечення або надання неповного 

та/чи неналежного зустрічного забезпечення у встановлений судом строк, суд 

без виклику сторін скасовує ухвалу про зустрічне забезпечення.   

У разі скасування зустрічного забезпечення грошові кошти, внесені особою 

на депозитний рахунок суду з метою зустрічного забезпечення, підлягають 

поверненню особі, яка здійснила таке зустрічне забезпечення, протягом 5 

днів з дня набрання законної сили ухвалою суду про скасування зустрічного 

забезпечення. 

6. За умови повного, своєчасного та належного надання зустрічного 

забезпечення,  суд без виклику сторін виносить ухвалу про вжиття заходів 

забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу. 

Ухвала про вжиття заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного 

комерційного арбітражу має містити вид забезпечення позову, підстави його 

обрання, порядок виконання, визначені судом в ухвалі про зустрічне 

забезпечення. Ухвала про вжиття заходів забезпечення позову на підтримку 

міжнародного комерційного арбітражу виноситься не пізніше одного дня 

після надходження до суду документів, що підтверджують надання 

зустрічного забезпечення. 

7. Ухвала про вжиття заходів забезпечення позову на підтримку 

міжнародного комерційного арбітражу виконується негайно в порядку, 

встановленому для виконання судових рішень. 

8. Ухвала про вжиття заходів забезпечення позову надсилається сторонам 

негайно після постановлення. 
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9. У випадку відмови в задоволенні заяви про вжиття заходів забезпечення 

позову на підтримку міжнародного арбітражу суд постановляє ухвалу, яка 

надсилається сторонам негайно після її постановлення.  
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. Зміна або скасування заходів забезпечення позову на 

підтримку міжнародного комерційного арбітражу 

1. Суд за заявою особи, проти якої запитується вжиття заходів 

забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу, 

або заявника може замінити спосіб, яким забезпечений позов, у випадках та в 

порядку, зазначеному у частинах першій та другій статті 154 цього Кодексу.  

2. За заявою особи, проти якої запитується вжиття заходів забезпечення 

позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу, або заявника 

забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу 

скасовується судом якщо: 

1) заявник після початку арбітражного провадження не подав позовну 

заяву (або інший аналогічний документ відповідно до арбітражної угоди) у 

міжнародний комерційний арбітраж у строки, встановлені складом 

міжнародного комерційного арбітражу, або іншим чином відповідно до 

процедури, передбаченої арбітражною угодою, але в будь-якому випадку не 

пізніше шести місяців з моменту початку арбітражного провадження; 

2) заявник не бере подальшої участі в арбітражному провадженні 

відповідно до процедури, встановленої складом міжнародного комерційного 

арбітражу або передбаченої арбітражною угодою, зокрема, не сплачує 

арбітражний збір, не вживає заходів для формування складу арбітражного 

суду, не здійснює інших дій, без яких продовження арбітражного розгляду є 

неможливим;   

3) арбітражне провадження призупиняється за заявою заявника без згоди 

особи, проти якої запитується вжиття заходів забезпечення позову на 

підтримку міжнародного комерційного арбітражу; 

4) міжнародний комерційний арбітраж відмовив у задоволенні позовних 

вимог, щодо яких було вжито забезпечення позову, або провадження щодо 

таких вимог було припинено з інших підстав; 

5) існують докази того, що заявник повідомив суду неправдиві відомості 

або не повідомив суду відомості, які мали суттєве значення для вжиття судом 

заходів забезпечення позову; 
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6) вжиття заходів забезпечення позову порушує права та охоронювані 

інтереси третіх осіб; 

7) заявник не звернувся до суду з клопотанням про визнання та 

виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, яким задоволено 

його позовні вимоги, протягом трьох місяців, рахуючи з дня, коли сторонам 

направлено рішення міжнародного комерційного арбітражу відповідно до 

арбітражної угоди; 

8) потреба у забезпеченні позову з тих чи інших причин відпала або 

змінились певні обставини, що спричинили застосування заходів 

забезпечення позову. 

3. Питання про скасування заходів забезпечення позову на підтримку 

міжнародного комерційного арбітражу вирішується в судовому засіданні із 

повідомленням заявника та особи, проти якої запитується вжиття заходів 

забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу. 

Неявка цих осіб не перешкоджає розгляду питання про скасування заходів 

забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного арбітражу. За 

результатами розгляду питання виноситься ухвала, яка надсилається особам, 

які беруть участь у справі, негайно після винесення. 

4. Відмова в задоволенні заяви про скасування заходів забезпечення 

позову не перешкоджає повторному зверненню з такою ж заявою у разі 

виникнення нових обставин, що обґрунтовують необхідність скасування 

заходів забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного 

арбітражу. 

 

Стаття 401
23

. Відшкодування збитків, завданих вжиттям заходів 

забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного 

арбітражу, та скасування зустрічного забезпечення 

1. У разі скасування заходів забезпечення позову, особа, щодо якої вжито 

заходи забезпечення позову на підтримку міжнародного комерційного 

арбітражу, має право на відшкодування збитків, завданих вжиттям таких 

заходів, крім випадків, коли сторони уклали мирову угоду. 

2. Відшкодування збитків, завданих вжиттям заходів забезпечення позову 

на підтримку міжнародного комерційного арбітражу, здійснюється в 

судовому порядку в першу чергу за рахунок зустрічного забезпечення.  

3. За заявою заявника суд  виносить ухвалу про скасування зустрічного 

забезпечення, якщо:  
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1) позов про відшкодування збитків не подано протягом двох місяців 

після настання обставин, визначених частиною першою цієї статті; 

2) міжнародний комерційний арбітраж виніс рішення про задоволення 

позовних вимог; 

3) сторони уклали мирову угоду в арбітражному провадженні. 

4. Грошові кошти, внесені особою на депозитний рахунок суду з метою 

зустрічного забезпечення, підлягають поверненню особі, яка здійснила таке 

зустрічне забезпечення протягом 5 днів з дня набрання законної сили 

ухвалою суду про скасування зустрічного забезпечення. 

5. Питання про скасування зустрічного забезпечення вирішується судом 

без виклику сторін протягом п’яти днів з дня надходження відповідної заяви. 

  

Стаття 401
24

. Сприяння суду в отриманні доказів на підтримку 

міжнародного комерційного арбітражу 

1. Склад міжнародного комерційного арбітражу, може звернутися до 

Апеляційного суду міста Києва із запитом про сприяння в отриманні доказів, 

необхідних для вирішення спору, що розглядається цим складом 

міжнародного комерційного арбітражу. 

Запит може бути направлений до суду безпосередньо складом міжнародного 

комерційного арбітражу або наданий ним стороні арбітражного провадження 

для направлення його в суд такою стороною. 

2. Розгляд питання про надання судом сприяння в отриманні доказів 

згідно з запитами, передбаченими частиною першої цієї статті, здійснюється 

за правилами статті 417 цього Кодексу з особливостями, передбаченими цією 

Главою.  

3. Запит, вказаний у частині першій цієї статті, оформлюється складом 

міжнародного комерційного арбітражу у вигляді постанови. 

У постанові зазначаються найменування суду, якому адресований запит, ім'я 

(найменування) сторін арбітражного провадження, їх місце проживання 

(перебування) або місцезнаходження, коротко викладається суть справи, що 

розглядається, докази, які повинен зібрати суд, що виконує запит, адреса, на 

яку необхідно направити протокол судового засідання, інші документи, 

складені чи отримані під час виконання запиту. 

Постанова повинна бути складена українською мовою або супроводжуватися 

належним чином засвідченим перекладом на українську мову. Постанова 
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підписується повним складом міжнародного комерційного арбітражу та 

засвідчується постійно діючою арбітражною установою, що адмініструє 

відповідне арбітражне провадження, або органом, що здійснює функції 

сприяння міжнародному комерційному арбітражу по відношенню до цього 

арбітражного провадження відповідно до положень арбітражної угоди 

(включаючи арбітражні правила (регламент)), а за їх відсутності – відповідно 

до положень законодавства місця арбітражу. 

4. До запиту додаються оригінал арбітражної угоди або її належним 

чином засвідчена копія, а також докази сплати судового збору за подання 

запиту про сприяння суду в отримані доказів на підтримку міжнародного 

комерційного арбітражу. Судовий збір може бути сплачений будь-якою 

стороною арбітражного провадження чи її представником. 

5. Запит, вказаний в частині першій цієї статті, підлягає виконанню не 

пізніше, ніж у тридцятиденний строк з дня його отримання судом. Вказаний 

строк може бути продовжений судом, якщо це необхідно для вчинення 

запитуваних процесуальних дій. 

6. Запит, вказаний в частині першій цієї статті, не приймається до 

виконання у випадках, передбачених частиною 2 статтею 417 цього Кодексу. 

7. Протокол судового засідання, інші документи, складені чи отримані під 

час виконання запиту, засвідчені підписом судді та скріплені гербовою 

печаткою, в межах строку, встановленого частиною 5 цієї статті, 

направляються на адресу, вказану в такому запиті, або передаються стороні 

арбітражного провадження, яка подала такий запит, якщо така можливість 

прямо передбачена в запиті. 

8. Якщо запит, вказаний в частині першій цієї статті, не прийнято до 

виконання, суд повертає такий запит без виконання із зазначенням причин в 

порядку, передбаченому частиною 7 цієї статті. 

9. У випадку неможливості виконання запиту, вказаного в частині першій 

цієї статті, з причин, не залежних від суду, суд повертає такий запит без 

виконання із зазначенням причин та долучає відповідні документи, що це 

підтверджують, в порядку, передбаченому частиною 7 цієї статті.» 

 

2. У  Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної 

Ради України, 1992, №6, ст.56): 

 

1) У тексті частини четвертої статті 2, назві та тексті Розділу XIV-1, тексті 

частини другої статті 18 слово «оскарження» та похідні від нього слова 
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замінити на «оспорювання» та похідні від нього слова 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 

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; 
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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 10-21 такого змісту: 

«10) 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 

11) 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 

12) клопотання про надання дозволу на 

добровільне виконання рішення 

міжнародного комерційного арбітражу 

1 розмір мінімальної заробітної 

плати 

13) клопотання про визнання та 

виконання рішення міжнародного 

комерційного арбітражу 

1 розмір мінімальної заробітної 

плати 

14) клопотання про визнання рішення 

міжнародного комерційного арбітражу, 

яке не підлягає примусовому виконанню 

1 розмір мінімальної заробітної 

плати 

15) заява  про вжиття заходів 

забезпечення позову в провадженнях у 

справах про визнання та виконання 

рішень міжнародного комерційного 

1,5 розміру мінімальної 

заробітної плати 
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арбітражу 

16) 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 

17) 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 

18) заяви про вжиття заходів 

забезпечення позову на підтримку 

міжнародного комерційного арбітражу в 

провадженнях у справах про виконання 

судом функцій сприяння міжнародному 

комерційному арбітражу 

40  розмірів мінімальної 

заробітної плати 

19) запити про сприяння суду в 

отриманні доказів у провадженнях у 

справах про виконання судом функцій 

сприяння міжнародному комерційному 

арбітражу 

20  розмірів мінімальної 

заробітної плати 

20) апеляційної скарги на ухвалу суду 

про вжиття заходів забезпечення позову 

на підтримку міжнародного 

комерційного арбітражу в провадженнях 

у справах про виконання судом функцій 

сприяння міжнародному комерційному 

арбітражу або про відмову у вжитті 

таких заходів;  ухвалу суду про 

скасування зустрічного забезпечення в 

провадженнях у справах про виконання 

судом функцій сприяння міжнародному 

комерційному арбітражу; ухвалу суду 

про скасування заходів та відмову у 

скасуванні заходів забезпечення позову 

на підтримку міжнародного 

50 відсотків ставки, що підлягає 

сплаті за подання заяви про 

вжиття заходів забезпечення 

позову на підтримку 

міжнародного  комерційного 

арбітражу 



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 та на 

спільному засіданні робочої групи УАА та ICC Ukraine 2 вересня 2015 року 

 

II. Цей Закон набирає чинності через три місяці після його офіційного 

опублікування. 

IІІ. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього 

закону розробити та затвердити «Порядок внесення коштів на депозитний 

рахунок суду у разі встановлення судом розміру застави при винесенні 

ухвали про забезпечення позову у цивільному судочинстві» відповідно до 

вимог пункту 4 статті 153 та статті 155 Цивільного процесуального кодексу 

України. 

IV. Національному банку України у місячний строк з дня опублікування 

цього закону розробити та затвердити зміни до Постанову №639 від 

15.12.2004 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками 

операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» щодо порядку 

надання та виконання банківських гарантій в якості зустрічного 

забезпечення, передбаченого Главою 3 Розділу VIII-1 Цивільного 

процесуального кодексу України.  

 

 

Голова Верховної Ради України                                                   

 
 

комерційного арбітражу в провадженнях 

у справах про виконання судом функцій 

сприяння міжнародному комерційному 

арбітражу 

21) апеляційної скарги на ухвалу суду 

про відмову у виконанні запиту про 

сприяння в отриманні доказів в 

провадженнях у справах про виконання 

судом функцій сприяння міжнародному 

комерційному арбітражу 

50 відсотків ставки, що підлягає 

сплаті за подання  запиту про 

сприяння суду в отриманні 

доказів у провадженнях у справах 

про виконання судом функцій 

сприяння міжнародному 

комерційному арбітражу 


