ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань правової політики
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-35-84

ВИСНОВОК
щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів
з метою відновлення довіри до третейського розгляду
(реєстр. № 3411 від 29 квітня 2020 року)
На виконання пункту 2 Постанови Верховної Ради України «Про
прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законів
України щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів
з метою відновлення довіри до третейського розгляду» від 02 лютого 2021 року
№ 1180-IX Комітет з питань правової політики розглянув на своєму засіданні
17 листопада 2021 року (протокол № 75) пропозиції і поправки, що надійшли від
суб’єктів права законодавчої ініціативи, до проекту Закону про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності
третейських судів з метою відновлення довіри до третейського розгляду
(реєстр. № 3411 від 29 квітня 2020 року), поданого Кабінетом Міністрів України
і прийнятого парламентом за основу (далі – Законопроект).
З метою усунення неузгодженостей та неточностей у тексті Законопроекту,
Комітет вважає за доцільне доповнити пропозиції і поправки, подані до
порівняльної таблиці, такими поправками:
1.

назву викласти в такій редакції:

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів»;
2.

абзац перший розділу I викласти в такій редакції:

«I. Внести зміни до таких законодавчих актів України»;
3.

абзац 12 частини першої статті 2 викласти в такій редакції:

«Третейська палата України є організацією, яка здійснює третейське
самоврядування на постійній основі та члени якої обираються Всеукраїнським
з’їздом третейських суддів»;

4.

пункт 6 частини п'ятої статті 8 викласти в такій редакції:

"6) отримання висновку Третейської палати України щодо відповідності
засновника постійно діючого третейського суду вимогам частини третьої та
четвертої статті 8 цього Закону";
5.

статтю 21 викласти в такій редакції:

«Стаття 21. Припинення повноважень третейського судді, складу
третейського суду
Повноваження третейського судді припиняються у разі:
відводу чи самовідводу відповідно до цього Закону;
набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
набрання законної сили судовим рішенням про визнання його обмежено
дієздатним чи недієздатним;
невідповідності третейського судді
встановленим статтею 19 цього Закону;

вимогам

чи

обмеженням,

його смерті, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим
рішенням суду, що набрало законної сили.
Повноваження судді третейського суду для вирішення конкретного спору
припиняється також за погодженням сторін.
Повноваження складу третейського суду для вирішення конкретного спору
(суду ad hoc) припиняються після прийняття ним рішення по конкретній справі.
У випадках, передбачених статтями 47-49 цього Закону, повноваження
складу третейського суду поновлюються і припиняються після проведення
зазначених у цих статтях процесуальних дій»;
6.

статтю 33 викласти в такій редакції:

«Стаття 33. Розгляд справ третейським судом та мирова угода
Розгляд справи третейським судом починається з винесення відповідної
ухвали та направлення її сторонам.
Розгляд справ третейським судом не обмежений будь-якими строками,
якщо інше не встановлено регламентом третейського суду або третейською
угодою.
При розгляді справи третейським судом можуть встановлюватися строки
для надання пояснень, подання заяв, документів, доказів по справі та вчинення
інших процесуальних дій.

Третейський суд на початку розгляду повинен з’ясувати у сторін
можливість закінчити справу мировою угодою, в тому числі досягнутої шляхом
медіації, та в подальшому сприяти вирішенню спору укладенням мирової угоди
на всіх стадіях процесу.
Сторони мають право провести позасудове врегулювання спору шляхом
медіації, закінчити справу укладенням мирової угоди як до початку третейського
розгляду, так і на будь-якій його стадії, до прийняття рішення.
За письмовою заявою одного з учасників третейського розгляду, письмово
підтриманою всіма іншими учасниками третейського розгляду, або за спільною
письмовою заявою всіх учасників третейського розгляду третейський суд
застосовує заходи врегулювання спору за участі третейського судді, що
здійснюються з метою примирення учасників третейського розгляду.
Регламентом третейського суду або третейською угодою визначається
порядок та строки застосування заходів врегулювання спору за участю
третейського судді, а також порядок визначення третейського судді для
здійснення таких заходів. Третейський суддя, що брав участь у заходах
врегулювання спору, не може брати участь у подальшому розгляді справи
третейським судом та прийнятті рішення.
За клопотанням сторін третейський суд приймає рішення про
затвердження мирової угоди. Мирова угода може стосуватися лише прав і
обов’язків сторін щодо предмета спору.
Зміст мирової угоди викладається безпосередньо в рішенні третейського
суду.
До рішень третейського суду, прийнятих відповідно до цієї статті,
застосовуються правила розділу VI цього Закону»;
7.

частину шосту статті 51 викласти в такій редакції:

«У разі, якщо рішення третейського суду скасовано повністю або частково
внаслідок визнання апеляційним судом недійсною третейської угоди або через
те, що рішення прийнято у спорі, який не передбачений третейською угодою, чи
цим рішенням вирішені питання, що виходять за межі третейської угоди, або
рішення прийнято у справі, не підвідомчій третейському суду, відповідний спір
не підлягає подальшому розгляду в третейських судах»;
8.

пункт 3 частини шостої статті 58 викласти в такій редакції:

«3) затверджує Кодекс етики третейського судді»;
9.
в останній частині нової редакції статті 58 слова «захисту соціальних
і професійних прав та інтересів третейських суддів» замінити на «захисту прав

та інтересів третейських суддів, які пов’язані зі здійсненням повноважень
третейського судді»;
10.

частину першу статті 59 замінити шістьма частинами такого змісту:

«Третейська палата України є організацією, яка здійснює третейське
самоврядування на постійній основі.
До складу Третейської палати України входить одинадцять членів. Голова,
заступники голови та члени Третейської палати України обираються
Всеукраїнським з’їздом третейських суддів.
Строк повноважень голови, заступників голови, і членів Третейської
палати України становить три роки. Одна й та сама особа не може бути головою,
заступником голови, або членом Третейської палати України більше ніж два
строки підряд.
Голова, заступник голови, член Третейської палати України можуть бути
достроково відкликані з посади за рішенням органу третейського
самоврядування, який обрав їх на посаду.
Третейська палата України є повноважною за умови обрання не менше
двох третин від її складу.
У разі закінчення строку повноважень членів Третейської палати України,
внаслідок чого Третейська палата України вважатиметься неповноважною,
такий член продовжує виконувати свої повноваження до дня призначення на
його посаду іншої особи, але не більше одного року»;
11.

пункти 6, 7 частини другої статті 59 викласти в такій редакції:

«6) захищає права третейських суддів, які пов’язані зі здійсненням
повноважень третейського судді;
7) сприяє розвитку третейських суддів та судів, розвитку та популяризації
третейського вирішення спорів, обізнаності населення та формуванню
позитивної громадської думки щодо третейського вирішення спорів та
третейських судів»;
12. доповнити змінами до частину третьої статті 356 ГПК, яку викласти
в такій редакції:
«3. Ухвала господарського суду про відмову у видачі наказу може бути
оскаржена сторонами в апеляційному порядку, встановленому для оскарження
рішення суду першої інстанції»;
13. пункт третій Прикінцевих та перехідних положень Законопроекту
доповнити реченням такого змісту: «Вимога до засновників третейського суду

щодо строку їх діяльності від моменту державної реєстрації як юридичної особи
до прийняття рішення про утворення третейського суду не поширює свою дію на
засновників тих постійно діючих третейських судів, що зареєстровані до
набрання чинності цим законом»;
14. в першому абзаці пункту 6 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні
положення» перед словами «Третейській палаті України» доповнити словом
«Діючій».
Комітетом до другого читання підготовлено порівняльну таблицю до
Законопроекту, яка містить 148 поправок і пропозицій, за результатом розгляду
яких пропонується 88 поправок врахувати (частково чи редакційно), 60 поправок
відхилити.
На підставі викладеного вище, Комітет з питань правової політики
вирішив:
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін
до деяких законів України щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності
третейських судів з метою відновлення довіри до третейського розгляду (реєстр.
№ 3411 від 29 квітня 2020 року), поданий Кабінетом Міністрів України,
прийняти в другому читанні та в цілому у редакції, запропонованій Комітетом, а
також у разі прийняття Законопроекту як Закону доручити Комітету разом з
Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України здійснити
редакційне та техніко-юридичне доопрацювання його тексту.
2. Доповідачем від Комітету з цього питання під час розгляду на
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити голову підкомітету
БАБІЯ Р.В.
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