
Тема 3: Формування складу арбітражу. Процедура 

(порядок) розгляду комерційних спорів в МКА 



План лекції:  
1. Порушення арбітражної процедури. 

Вимоги до позовної заяви.  

2. Формування складу арбітражного суду.   

3. Порядок розгляду справи.  

4. Винесення арбітражних рішень.  

5. Припинення арбітражного розгляду 

справи. 



Порушення арбітражної процедури. Вимоги до позовної заяви.  

Вся процедура розгляду спору 

міжнародними комерційними 

арбітражем може бути умовно 

поділена на два основних етапи 

Перший етап 

починається з порушення 

арбітражного процесу і 

закінчується передачею 

справи сформованому 

складу третейського суду. 

Другий етап починається з 

передачі справи складу 

третейського суду і 

закінчується винесенням 

остаточного арбітражного 

рішення або винесенням 

постанови про припинення 

арбітражного розгляду. 



Арбітражна процедура може бути 

ініційована будь-якою стороною спору, 

коли, на її думку, вирішити спір 

неможливо шляхом компромісних 

переговорів і домовленості. 

Підтвердження факту 

проведення мирних переговорів 

є умовою прийняття позовної 

заяви до розгляду. 

  

Перший етап — ініціювання (порушення) арбітражної процедури.   

Ініціювання арбітражної процедури 

здійснюється шляхом направлення 

зацікавленою стороною на адресу 

відповідного постійно діючого 

арбітражного органу, найменування 

якого сторони узгодили в арбітражній 

угоді, певного письмового звернення, 

яким може бути: 

прохання про арбітраж 

позовна заява 



Вимоги до позовної заяви  

На прикладі регламенту МКАС при ТПП 

України Позовна заява повинна містити:  

найменування Арбітражного суду 

найменування сторін та їх поштові адреси; 

зазначення ціни позову 

вимоги позивача 

обґрунтування компетенції 

Арбітражного суду 

виклад обставин, на яких грунтуються 

позовні вимоги; 

зазначення доказів, що підтверджують 

позов, обгрунтований розрахунок сум, що 

стягуються чи оспорюються; законодавство, 

на підставі якого подається позов; 

перелік документів та інших 

доказів, що додаються до заяви; 

підпис позивача, якщо тільки сторони не 

домовилися про інше щодо необхідних 

реквізитів заяви» 



Арбітражний збір 

Реєстраційний 
збір 

Гонорари 
арбітрів 

Адміністративний 
збір 



 Формування складу арбітражного суду. 

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж»: 

1. Сторони можуть за  власним  розсудом  
визначати  кількість Арбітрів. 
2. Якщо сторони не визначать цієї кількості, 
то призначаються три арбітри.  

Залежно від виду арбітражу розрізняють такі процедури обрання арбітрів: 

ad hoc – самостійне обрання сторонами;  

постійно діючий арбітраж – одноособовий – за згодою сторін, якщо не 
домовились – за рішенням суду;  

колегіальний – один суддя обирається з орієнтовного списку арбітрів 
позивачем, один відповідачем, і ці два обраних сторонами арбітра 
обирають третього – головуючого.  



 Порядок розгляду справи.  

Два способи розгляду справи: 

На підставі документів 
– за домовленістю 

сторін, присутність та 
опитування сторін не 

обов’язкова. 

Усний розгляд – схожий на 
цивільне провадження, але 

менш формалізований. 



Основні етапи арбітражного слухання: 

сторонам надається можливість викласти свою 
позицію; 
допит свідків, експертів; 
досліджуються речові докази, документи 
проведення сторонами судових дебатів;  
заслухання їх заключних виступів; 
оголошення засідання закритим; 
обговорення арбітрами рішення по суті спору. 



Винесення арбітражних рішень.  

Види арбітражних рішень: 

- Основне рішення по справі; 

- Рішення, що приймається до 

прийняття основного; 

- Рішення, що приймається після 

винесення основного та у зв'язку з ним 



Виносяться до 

основного 
 1. проміжне рішення – приймається з 

поточних питань, які виникають протягом 

розгляду справи й не впливають на 

остаточне рішення щодо справи (відвід 

арбітрів); 

 2. попереднє рішення – виноситься з 

принципових питань, які обов’язково 

знайдуть своє остаточне закріплення у 

основному рішенні (про забезпечення 

судових витрат, накладення арешту на 

спільно майно); 

 3. часткове рішення – виноситься 

тоді, коли винести основне рішення не є 

можливим, але частина позовних вимог 

вже з’ясована (поставка партіями товару – 

втрата певної кількості товару);   

 

Виносяться після 

основного 
 5. додаткове рішення – коли 

знайдено додаткове майно; 

 6. рішення про виправлення 

основного рішення; 

 7. тлумачення основного 

рішення – коли незрозуміло 

положення основного рішення. 

4. основне рішення (рішення суду щодо 

справи) 



Припинення арбітражного розгляду справи 

Арбітражний розгляд  припиняється  остаточним  

арбітражним рішенням або постановою  

третейського  суду 

Третейський  суд  приймає  постанову    про    

припинення арбітражного розгляду, коли: 

 -  позивач  відмовляється  від  своєї  

вимоги,  якщо   тільки відповідач  не  висуне  

заперечень  проти  припинення  розгляду  і  

третейський  суд  не  визнає  законний  інтерес   

відповідача    в остаточному врегулюванні спору; 

 - сторони домовляються про припинення 

розгляду; 

 - третейський суд визнає, що  

продовження  розгляду  стало  з якоїсь причини 

непотрібним або неможливим. 



Припинення, через ухвалення рішення у справі шляхом:  

1) укладання мирової угоди – 

якщо сторони врегулюють спір 

– у вигляді арбітражного 

рішення на узгоджених умовах; 
2) винесення рішення у справі 

(винесення «основного» 

рішення), яке повинно містити 

дату рішення та місце 

арбітражу; мотиви, на яких воно 

ґрунтується; висновки про 

задоволення або відхилення 

позовних вимог; сума 

арбітражного збору і витрат по 

справі та їх розподіл між 

сторонами. 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


