
Тема 2: Порядок  

(підстави) передачі 
справи на розгляд в МКА. 

Право, що підлягає 

застосуванню.  

Застосування цивільно- 

процесуального 
законодавства 

 



План лекції: 

 Спори, що розглядаються міжнародним 

комерційним арбітражем 

 Визначення права, що застосовується 
до арбітражної угоди 

 Вибір права, що підлягає застосуванню 

при вирішенні спору 

 Питання підготовки до арбітражного 
провадження у справі 



Спори, з приводу яких можливо 

вирішувати в МКА (згідно ЗУ «Про 

Міжнародний комерційний арбітраж»): 
• Торгові угоди про поставку товарів або надання послуг чи 

обмін товарами або послугами; 

• Угоди про розподіл, торгове представництво; 

• Факторні операції, лізинг, інжиніринг; 

• Будівництво промислових об'єктів; 

• Надання консультативних послуг; 

• Купівля-продаж ліцензій; 

• Інвестування, фінансування, банківські послуги, 
страхування; 

• Угоди про експлуатацію та концесію; 

• Спільні підприємства; 

• Перевезення 

 



 Фрахтування суден; 

 Морські та змішані перевезення вантажів; 

 Морські буксирування, страхування, 
обслуговування, купівля-продаж суден; 

 Рятування морських суден, зв'язаних з підніманням 
затонулих суден у морі, зв'язаних із зіткненням 
морських, внутрішніх суден, зв'язаних із 
пошкодженням рибальських сітей. 

 

Спори, що можуть розглядатися 
Морською Арбітражною комісією при 
Торгово-промисловій палаті України: 





Уніфіковані 
міжнародно-

правові норми: 

закріплені 
вимоги щодо 

форми 
арбітражної 

угоди. 

Норми 
національного 
законодавства: 

закріплені 
вимоги щодо 

змісту, предмета, 
суб'єктивного 

складу. 

Визначення законодавства, згідно 
з яким визначається дійсність 

арбітражної угоди: 



ВИБІР ПРАВА, ЩО ПІДЛЯГАЄ ЗАСТОСУВАННЮ 

ПРИ ВИРІШЕННІ СПОРУ: 

 Згідно з нормами, які обрали сторони (матеріальне 

право цієї держави); 

 Право визначене згідно з колізійними нормами, які 

третейський суд вважає застосовними; 

 Прийняття рішення згідно et bono «дружній 

посередник» (лише коли сторони прямо 

уповноважили на це суд) 

 В усіх випадках третейський суд приймає рішення 

згідно з умовами і з врахуванням торгових звичаїв, 

що стосуються угоди. 



Повинно бути однаково зручним або однаково 
незручним для сторін; 

Безпека та доступність; 

Технічна забезпеченість; 

Приналежність  держави до Нью-Йоркської 
конвенції; 

Загальна вартість арбітражу 

 В разі відсутності щодо домовленості місця               
арбітражу третейський суд визначає його 
самостійно. 

Принципи до вибору місця 
підготовки арбітражного 

провадження у справі: 



До сторін повинно бути 
рівне ставлення, повинні 

бути надані всі можливості 
для викладу позиції. 

Початок арбітражного 
розгляду починається у день, 
коли прохання про передачу 

спору одержано відповідачем. 

Сторони на свій розсуд 
можуть домовитись про 

мову арбітражного розгляду. 

Позивач повинен заявити про 
обставини позовних вимог, 

відповідач- заявити свої 
заперечення. 

Третейський суд приймає рішення про те, чи 
проводити усне слухання або дебати, чи 
здійснювати розгляд тільки на підставі 

документів або інших матеріалів. 

Арбітражне провадження: 


