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УДК 346.9 DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1204209  І.О. ПЕРЕВЕРЗЄВ,  ПАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова,  м. Київ, Україна ТРЕТЕЙСЬКЕ СУДОЧИНСТВО У СФЕРІ  ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ І.О. PEREVERZIEV,  Private Joint-Stock Company «Meridian» n. S.P. Korolyov,  Kijv, Ukraine ARBITRATION PROCEEDINGS IN THE AREA OF ECONOMIC ACTIVITY:  PROBLEMS OF APPLICATION AND SOLUTIONS  Третейське судочинство не набуло широке застосування у сфері вирішення господарських спорів. Третейські суди розглядають незначну кількість господарських спорів. Це обумовлено недосконалістю законодавства у сфері третей-ського судочинства, недостатністю об’єктивної інформації щодо переваг такого судочинства, недовірою юристів сприймати такий альтерна-тивний спосіб вирішення господарських спорів внаслідок відсутності апеляції та касації. Вихо-дячи з досвіду розвинених країн, принципів не-залежності та альтернативності третейських судів, пріоритету захисту приватних інтересів сторін спору, а не публічних інтересів держави, розширення сфери застосування третейського розгляду господарських спорів має великий по-тенціал. У зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуаль-ного кодексу України, Цивільного процесуально-го кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих ак-тів» [1] потребує окремого дослідження питання застосування третейського судочинства при ро-згляді господарських спорів. Нова редакція Гос-подарського процесуального кодексу передба-чає істотні новації у процесуальному порядку розгляду спорів. Окрім цього, вищевказаним Законом підвищено ставки судового збору, що підвищує актуальність застосування третейсь-кого порядку розгляду спорів між суб’єктами го-сподарювання. За слушною думкою І. Бута па-ралельно з проведенням судової реформи потребує комплексного реформування система захисту прав і законних інтересів особи шляхом 

застосування альтернативних позасудових спо-собів вирішення спорів [2, с.117]. Питання діяльності третейських судів дослі-джувалися І. Бутом, А.П. Гаврилішиним, В.П. Ко-зирєвим, С.О. Короєдом. Проте особливості за-стосування третейського судочинства у сфері господарювання досліджувалися фрагментар-но. Виходячи з вищевикладеного, метою дослі-дження є визначення проблемних питань засто-сування третейського судочинства у сфері господарської діяльності та розробка пропози-цій щодо їх вирішення.  Правові засади діяльності третейського суду у сфері розгляду господарських спорів склада-ють Закон України «Про третейські суди» [3], Розділ VII Господарського процесуального ко-дексу «Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів та про видачу наказів на примусове виконання рішень третейських судів» [1], Закони України «Про заставу» [4], «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про міжнародний комерційний арбітраж». Практика діяльності третейських судів висві-тлена в постанові Пленуму Вищого господарсь-кого суду України від 26.12.2011 р. «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» [5], узагальненні судової практики Верховним Судом України від 11.02.2009 року «Практика застосування судами Закону України «Про третейські суди» [6]. Виходячи з аналізу наукової літератури та законодавства третейське судочинство пред-ставляє юрисдикційну недержавну форму за-хисту прав та законних інтересів у сфері  
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господарювання. Саме така позиція висвітлена у рішенні Конституційного суду України [7]. Слід зазначити, що у науковій літературі ви-словлюються різні точки зору щодо юридичної природи третейського розгляду спорів. Так, А.В. Цихоцький зазначає, що третейський розг-ляд це не правосуддя, а посередництво, засно-ване на цивільно-правовому договорі про вста-новлення прав [8, с.66]. А.Л. Маковський від-носить третейський розгляд спорів до особливої юрисдикційної форми, альтернативної держав-ному правосуддю в сфері цивільного права, що є наслідком приватноправового регулювання май-нових відносин, в основу якого покладено прин-цип автономії волі сторін [9, с.59]. Досить часто третейський розгляд називають не формою, а способом захисту прав. Але таке розуміння тре-тейського судочинства є помилковим, оскільки способи захисту визначені у ст.15 ЦК України та у ст.20 Господарського кодексу України. С.О. Короєд відносить третейський розгляд лише до додаткової (досудової) форми захисту порушеного права (поряд із такими формами захисту, як вчинення виконавчого напису нотарі-уса, попереднє вирішення трудового спору комі-сією з трудових спорів та попереднє вирішення сімейного питання органом опіки та піклування), яка передбачає можливість перегляду (повтор-ного вирішення) в державному суді по суті спору, який було попередньо вирішено третейським судом [9, с.66]. Представляється, що така точка зору є недосить коректною, оскільки досить час-то третейського розгляду спору достатньо і сто-рони спору не звертаються до державного суду. Третейське судочинство передбачає альтерна-тиву, а не додатковий спосіб захисту. За власним волевиявленням сторони спору відмовляються від звернення до державного суду.  Аналіз положень Закону України «Про тре-тейські суди» дозволяє виділити відмінні ознаки третейського розгляду спорів: – законодавче врегулювання процедури тре-тейського врегулювання спорів, наявність об-ов’язкового для сторін внутрішнього регламенту постійно діючого третейського суду; – формалізований характер розгляду спорів у порівнянні з іншими альтернативними спосо-бами. У практиці Європейського суду з прав людини третейське судочинство розглядається як форма здійснення правосуддя нарівні з дер-жавними судами [10];  – юрисдикційний характер діяльності третей-ського суду, арбітром вирішується питання не тільки факту, а й права [2, с.120]; 

– виключення з числа спорів, підвідомчих третейському суду, певних категорій справ (ст.6 Закону України «Про третейські суди»). Зокре-ма, у сфері господарських правовідносин тре-тейським судам не підвідомчі справи у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів; у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських до-говорів, пов’язаних із задоволенням державних потреб; у спорах, пов’язаних з державною тає-мницею; про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом; у спорах, однією із сторін в яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт під час здійс-нення ним владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконан-ня делегованих повноважень, державна уста-нова чи організація, казенне підприємство; у спорах щодо нерухомого майна, включаючи зе-мельні ділянки; у спорах про встановлення фак-тів, що мають юридичне значення; у спорах, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасни-ком (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських то-вариств, пов’язаних із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цих то-вариств, коли хоча б одна із сторін спору є не-резидентом України; у спорах, за результатами розгляду яких виконання рішення третейського суду потребуватиме вчинення відповідних дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами та іншими суб’єктами під час здійснен-ня ними владних управлінських функцій на ос-нові законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень. Слід зазначити, що окремі автори називають ще додаткову ознаку: сторона не може в однос-торонньому порядку відмовитися від участі в третейському розгляді спору, сам факт укладен-ня третейської угоди є перешкодою для судового вирішення спору [2, с.121]. Але така позиція є хибною. Вищий господарський суд України від 20.10.2015 р. у справі № 904/3608/15 вказав, що Закон України «Про третейські суди» передба-чає виключно право, а не обов’язок сторін на звернення до цього суду [11]. Виходячи з лікві-дації Вищого господарського суду, є незрозумі-лим, чи будуть у подальшому господарської суди керуватися позиціями, викладеними у рішеннях Вищого господарського суду. Але, виходячи з 
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положень Закону України «Про третейські суди» необхідна наявність волі обох сторін для виник-нення у третейського суду підстав для розгляду господарського спору по суті. За умов відсутно-сті у позивача волевиявлення на звернення до третейського суду чинне законодавство України жодним чином не позбавляє його конституцій-ного права на звернення до господарського су-ду. Відповідно до ч.2 ст.124 Конституції України, норми якої є нормами прямої дії, юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. При цьому, Закон України «Про третейські суди» передбачає виключно право, а не обов’язок сторін на звернення до цього суду. Окрім того, необхідна наявність волі обох сторін для виникнення у третейського суду підстав для розгляду спору по суті. При відсут-ності волі, в даному випадку, позивача, на звер-нення до третейського суду, чинне законодав-ство України жодним чином не позбавляє його права на звернення до господарського суду. Наведені особливості третейського розгляду господарських спорів дозволяють конкретизува-ти визначення третейського судочинства – це альтернативна юрисдикційна позасудова фор-ма захисту прав суб’єктів господарювання та учасників господарських відносин, яка має вла-сну процедуру розгляду та вирішення спору з пріоритетом захисту приватних інтересів сторін спору, а не публічних інтересів держави. Аналіз господарської практики та положень законодавства у сфері третейського судочинст-ва дозволяє виділити наступні проблемні пи-тання реалізації такої альтернативної процеду-ри: діяльність третейських судів для вирішення конкретного спору (судів ad hoc), які можуть утворюватися відповідно до ч.1 ст.7 Закону України «Про третейські суди»; оскарження рі-шення третейського суду у господарському суді (Розділ VII Господарського процесуального ко-дексу); виключення з числа справ, підвідомчих третейському суду, достатньо великої кількості господарських спорів. Можливість створення третейських судів для вирішення конкретного спору передбачена ст.7 Закону України «Про третейські суди». У інших статтях Закону певні норми щодо регулювання такого виду третейських судів практично відсут-ні. Діяльність таких судів регулюється виключно третейською угодою, до якої немає чітких вимог, а діяльність постійно діючих третейських судів, відповідно до закону, передбачає наявність ре-єстрації, юридичної адреси, регламенту, відо-мостей про особовий склад суддів тощо. У 

зв’язку з чим одноразові третейські суди факти-чно діють поза межами ефективного правового регулювання, що в свою чергу призводить до різноманітних зловживань [12, с.69]. Неврегульованість діяльності судів ad hoc призводить до відміни їх рішень у державних судах. Зокрема, підставою може бути недове-дення до відома сторін або неможливість дока-зати факт доведення інформації про місце засі-дання суду. Ця підстава також може бути причиною відмови видати виконавчий документ. Зокрема, це ухвали Дзержинського суду м. Хар-кова від 19.12.2011 р. № 6-15/11 [13], Деснянсь-кого районного суду м. Києва від 31.03.2016 ро-ку № 754/2525/16-ц [14]. Аналіз Закону України «Про третейські суди» вказує, що питання виконання рішень судів ad hoc у Законі не врегульовані. Вважаємо, що законодавець акцентує увагу на виконання рішень постійно діючих третейсь-ких судів і нічого не говорить про виконання рі-шень третейських судів, що є недоліком і приз-водить до відповідних зловживань з їх сторони. Представляється доцільним погодитися з то-чкою зору В.П. Козирєвої, А.П. Гаврилішина, що з метою недопущення зловживань третейськи-ми судами ad hoc доцільно у Закон України «Про третейські суди» внести доповнення на-ступного змісту:«третейські суди ad hoc при роз-гляді господарських спорів та винесення рішен-ня за ними керуються відповідним регламентом постійно діючого третейського суду» [12, с.70]. Слід зазначити, що відповідно до положень Закону України «Про третейські суди» дещо не-однозначним є також статус постійно діючих тре-тейських судів. Відповідно до ст. 7 Закону постій-но діючі третейські суди та третейські суди для вирішення конкретного спору утворюються без статусу юридичної особи. Постійно діючі третей-ські суди можуть утворюватися та діяти при за-реєстрованих згідно з чинним законодавством України:всеукраїнських громадських організаціях; всеукраїнських організаціях роботодавців; фон-дових і товарних біржах, саморегульованих ор-ганізаціях професійних учасників ринку цінних паперів;торгово-промислових палатах; всеукра-їнських асоціаціях кредитних спілок, Централь-ній спілці споживчих товариств України; об’єд-наннях, асоціаціях суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб, у тому числі банків. Незважаючи на те, що третейський суд під-лягає державній реєстрації згідно з положення-ми Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
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громадських формувань» (ст. 9 Закону), зали-шається невизначеним правовий статус третей-ського суду. Виходячи з того, що він не має ста-тусу юридичної особи, а діє при певних організаціях, які затверджують положення про нього, регламент його роботи, незрозуміло, чи можна його ліквідувати, чи несе він самостійну відповідальність за свої дії, може самостійно розпоряджатися грошовими коштами. Деякі автори, зокрема В.П. Козирєва, А.П. Гав-рилішин, пропонують можливу альтернативу існуючому невизначеному становищу постійно діючого третейського суду у вигляді надання йому статусу юридичної особи у формі приват-ної установи. Авторами зазначається, що відно-сно цього питання передбачаються на законо-давчому рівні внесення змін до Цивільного і Господарського кодексів України [15, с.135]. Се-ред переваг наявності статусу некомерційної юридичної особи у третейського суду автори зазначають удосконалення правового підґрунтя матеріально-технічного забезпечення третейсь-кого суду; створення правової основи щодо роз-порядженням грошовими коштами самостійно без залучення організації-засновника; удоскона-лення процедури призначення керівника постійно діючого третейського суду (з’являються юридич-ні повноваження); додаткові правові можливості удосконалення структури третейського суду. Наддавши постійно діючому третейському суду організаційно-правової форми юридичної особи, тим самим законодавець змусить його рівняти-ся на державний суд. Автори зазначають, якщо сторони спору будуть бачити, що державні та недержавні суди мають однакову організаційну структуру, а різниця носить якісний характер (оперативність розгляду справ, конфіденцій-ність, менші фінансові затрати, тощо), то зазна-чені обставини слугуватимуть укріпленню авто-ритету третейських судів [15, с.138]. Як вважається, позиція авторів не є однозна-чною. Більшість положень щодо удосконалення структури третейського суду, призначення кері-вника третейського суду засновники можуть ре-алізувати у той формі, яка закріплена на тепе-рішній час законодавцем. Аргументи авторів щодо самостійного розпорядження грошовими коштами для некомерційної організаційно-пра-вової форми є некоректними, оскільки більшість некомерційних установ не мають автономію у розпорядженні коштами. Для більшості суб’єктів господарювання вирішальним у випадку вибору форми захисту є не наявність статусу юридич-ної особи, а переваги, які має третейське судо-

чинство у порівнянні з державним. Як слушно зауважують автори, це оперативність, менші витрати, конфіденційність. Як вважається, доці-льно не ускладнювати порядок створення тре-тейських судів, а удосконалювати процедуру розгляду та виконання рішень такого суду. Зок-рема, доцільно удосконалювати оперативність вирішення спорів, збільшувати можливості реа-лізації права на захист у третейському суді; фо-рмувати нові традиції та філософію врегулюван-ня конфліктів у сфері господарювання. Одним із напрямів реалізації запропонованих заходів є покращення самоорганізації у сфері третейсько-го судочинства, створення Третейської палати та створення Єдиного реєстру третейських судів. Активізації застосування третейського судо-чинства у сфері господарювання також сприятиме зменшення законодавчих обмежень у досліджу-ваній сфері. Як представляється, законодавець необґрунтовано обмежив підвідомчість справ третейським судам. Зокрема, виключення з чис-ла справ, підвідомчих третейським судам, кор-поративних спорів, представляється недоціль-ним. Зазначені спори виникають внаслідок реалізації приватних інтересів учасників та само-го товариства. Сутність корпоративного конфлік-ту відповідає третейській процедурі. Більшість корпоративних конфліктів доцільно вирішувати на підставі компромісу. Третейське судочинство є більш гнучким у пошуку взаємовигідного варіа-нту у порівнянні з державним судочинством. Ар-гументація окремих авторів щодо обмеження розгляду корпоративних спорів тільки у госпо-дарських судах з метою перешкоджання рей-дерству є недостатньо прийнятною, оскільки у більшості рейдерських схем застосовуються рішення, винесені господарськими судами. Таким чином, на основі проведеного дослі-дження конкретизовано визначення третейського судочинства у сфері господарської діяльності – це альтернативна юрисдикційна позасудова форма захисту прав суб’єктів господарювання та учасників господарських відносин, яка має власну процедуру розгляду та вирішення спору з пріоритетом захисту приватних інтересів сто-рін спору, а не публічних інтересів держави. Ви-окремлено проблемні питання реалізації такої альтернативної процедури: діяльність третейсь-ких судів для вирішення конкретного спору (су-дів ad hoc), які можуть утворюватися відповідно до ч.1 ст.7 Закону України «Про третейські су-ди»; оскарження рішення третейського суду у господарському суді (Розділ VII Господарського процесуального кодексу); виключення з числа 
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справ, підвідомчих третейському суду, достатньо великої кількості господарських спорів. Запропо-новано напрями реалізації заходів з удоскона-лення третейського судочинства: покращення самоорганізації у сфері третейського судочинс-
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DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1204209 Конкретизовано визначення третейського судочинства у сфері господарської діяльності. Запропоновано напрями реалізації заходів з удосконалення третейського судочинства: покращення самоорганізації у досліджуваній сфері, створення Третейської палати та Єдиного реєстру третейських судів. Аргументовано доцільність розгляду корпора-тивних спорів третейськими судами.  Ключові слова: третейський суд, третейський суд ad hoc,форма захисту, приватний інтерес,  третейська угода, Третейська палата, Єдиний реєстр третейських судів, корпоративний спор *** Переверзев И.А. Третейское судопроизводство в сфере хозяйственной деятельности: про-блемы применения и пути решения Конкретизировано определение третейского судопроизводства в сфере хозяйственной деятельности. Предложены направления реализации мер по усовершенствованию третейского судопроизводства: улучшение самоорганизации в исследуемой сфере, создание Третейской палаты и Единого реестра третейских судов. Аргументирована целесо-образность рассмотрения корпоративный споров третейскими судами. Ключевые слова: третейский суд, третейский суд ad hoc, форма защиты, частный интерес, третейское со-глашение, Третейская палата, Единый реестр третейских судов, корпоративный спор *** Pereverziev I.O. Arbitration Proceedings in the Area of Economic Activity: Problems of Application and Solutions On the basis of the research, the definition of the arbitrariness is specified Economic proceedings in the field of economic activity are an alternative jurisdictional non-judicial form of protection of the rights of economic entities and economic opera-tors, which has its own procedure for review and resolution of a dispute, with the priority of protecting the private interests of the parties to the dispute, and not public interests of the state. The problematic issues of the implementation of such an al-ternative procedure are identified: the work of arbitration courts to resolve a specific dispute (ad hoc courts) that may be formed in accordance with Part 1, Article 7 of the Law of Ukraine «On Arbitration Courts»; appeal against the decision of the arbitral tribunal in the economic court (Section VII of the Commercial Procedural Code); an exception to the number of cases subordinate to the arbitral tribunal, enough of a large number of economic disputes. Are offered directions of realization of measures on improvement of arbitration court proceedings: improvement of self-organization in the field of arbitral proceedings, creation of the Arbitration Chamber and the Unified Register of Arbitration Courts. The expediency of considering corporate disputes to arbitration courts is justified, taking into account the fact that the essence of the corporate conflict is responsible arbitration procedures, most corporate conflicts should be resolved on the basis of compromise, and arbitral litigation is more flexible in finding a mutually beneficial option compared to state legal proceedings. The argumentation of individual authors regarding the limitation of the consideration of corporate disputes only in commercial courts with a view to preventing raider attacks is inadequate, as most raider schemes apply decisions made by commercial courts. Key words: third-party court, ad hoc court of arbitration, form of protection, private interest, arbitration, Arbitration Chamber, third registrar of arbitral tribunals, corporate dispute    




