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Об’єктивна реальність
РУСТАМ КОЛЕСНИК,
шеф-редактор видавництва
«Юридична практика»

Наприкінці 2021 — на початку 2022 року
видання «Юридична практика» вирішило провести перше дослідження якості арбітражних
послуг в Україні, результати якого мали бути
презентовані наприкінці лютого 2022 року,
проте цьому завадила війна.
Основними фокус-групами зазначеного
дослідження були представники бізнесу та
юридичних фірм, тобто реальні та потенційні
користувачі арбітражних послуг. Саме тому,
на думку ЮП, результати цього дослідження
в частині оцінки якості діяльності Міжнародного комерційного арбітражного суду при
Торгово-промисловій палаті України (ІСАС) так
суттєво відрізняються від результатів досліджень діяльності судової влади, під час яких
опитуються респонденти без досвіду захисту
своїх інтересів у судах. Однак результати нас
вразили. Так, 88 % опитаних у цілому задоволені якістю послуг ІСАС, 64 % респондентів
основною перевагою вітчизняної арбітражної
інституції порівняно з іноземними вважають
краще співвідношення ціни та якості наданих
арбітражних послуг.
Ще одним, не менш важливим, аспектом
дослідження була діяльність самих юридичних фірм, які надають бізнесу послуги у сфері міжнародного комерційного арбітражу: від
найбільш актуальних послуг у цій галузі до
загальних пріоритетних аспектів сервісу юридичних фірм.
У цілому комплексне дослідження якос
ті арбітражних послуг показало об’єктивний
зріз думок користувачів таких послуг і може
слугувати підґрунтям для визначення доцільності реформування сфери міжнародного комерційного арбітражу в Україні. Воно не втратило, а навпаки, набуло більше актуальності,
оскільки однією з умов набуття Україною
статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу є продовження судової реформи.
При цьому Стратегія розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на
2021—2023 роки, затверджена Указом Президента України № 231 від 11 червня 2021 року,
передбачає, зокрема, і заходи щодо розвитку
альтернативного (позасудового) та досудового врегулювання спорів. У цьому контексті

РУСТАМ КОЛЕСНИК: «КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ
АРБІТРАЖНИХ ПОСЛУГ МОЖЕ СЛУГУВАТИ ПІДҐРУНТЯМ
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ
МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ В УКРАЇНІ»
хочемо звернути увагу на ще один блок опитування, в якому і бізнес, і юридичний ринок
переважною більшістю голосів висловилися
за недоцільність створення в Україні нових
спеціалізованих судів, зокрема інвестиційного суду, а також за недоцільність створення
в України нових постійно діючих арбітражних
інституцій. Натомість респонденти одностайно
підтримали надання ІСАС можливості розглядати інвестиційні спори та впровадження медіації міжнародних комерційних спорів.

Таким чином, результати дослідження
дезавуювали критику роботи єдиних постійно діючих арбітражних інституцій: Міжнародного комерційного арбітражного суду
(ІСАС) і Морської арбітражної комісії (UMAC)
при Торгово-промисловій палаті України —
та заклики щодо нагальної необхідності
реформування законодавчої бази з питань
міжнародного арбітражу, які лунали від
окремих представників органів державної
влади України та іноземних експертів.
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Арбітражні
тенденції

На українському ринку юридичних послуг традиційно сильними
є позиції практики вирішення спорів, зокрема в міжнародному
арбітражі. Географія спорів максимально широка, українські
юристи мають досвід представництва у всіх основних світових
арбітражних центрах, проте найбільш популярними їх послугами є
консультування з питань українського права та супровід спорів у
Міжнародному комерційному арбітражному суді при ТПП України.
Кількість гравців у цьому сегменті постійно збільшується, що,
безумовно, посилює конкуренцію. Але закріпитися на ринку
не так уже й просто — клієнти, обираючи юридичного радника,
орієнтуються передовсім на досвід його роботи

ОЛЕКСІЙ НАСАДЮК,
головний редактор газети
«Юридична практика»

Дослідження якості
арбітражних послуг в
Україні було проведено
ще до війни, в мирний
час, але ми переконані,
що більшість отриманих
результатів зберігають
свою актуальність.
Ми комплексно оцінювали, які юридичні
послуги у сфері міжнародного
арбітражу
мають попит, які позиції нашої націо
нальної
арбітражної
інституції — МКАС при ТПП
України — в середовищі
користувачів її послуг та
яких змін очікує професійна спільнота у сфері
міжнародного арбітражу. На наше переконання, таке дослідження є
дороговказом як для арбітражних інституцій в
процесі визначення напрямів удосконалення
їх діяльності, так і для
юридичних фірм під час
окреслення пріоритетів
розвитку практики міжнародного арбітражу.
Редакція «Юридичної практики» планує і
надалі проводити дослідження якості арбітражних послуг в Україні,
оцінювати інші сегменти практики, моніторити настрої бізнесу та
гравців ринку юридичних послуг.
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Представництво інтересів клієнтів у міжнародних арбітражних інститутах є досить
поширеною послугою на українському ринку
юридичних послуг. За даними дослідження
«50 провідних юридичних фірм України», приблизно половина лідерів ринку декларують наявність у них арбітражної практики. Але лише
для невеликої кількості юрфірм ця практика є
основною або займає помітне місце в структурі
доходів. Хай там як, але близько 5 % довоєнних
фінансових надходжень українського юрринку

генерувалися саме в арбітражних баталіях — як
комерційних, так і інвестиційних.
ОСНОВНІ ПОСЛУГИ
Які ж послуги у сфері міжнародного арбітражу цікавлять український бізнес? Наразі
це робота із супроводу спорів у МКАС при ТПП
України, підготовка експертних висновків із питань українського права, визнання та виконання
арбітражних рішень в Україні. До арбітражних
проваджень за кордоном українські юристи

НАЙБІЛЬШ АКТУАЛЬНІ ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ
58%
25%
8%
50%
8%
33%
42%
33%

ПРЕДСТАВНИЦТВО В МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ АРБІТРАЖНИХ СПОРАХ
В УКРАЇНІ

58 %

ПРЕДСТАВНИЦТВО В МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ АРБІТРАЖНИХ СПОРАХ
В ІНШИХ КРАЇНАХ

ПРЕДСТАВНИЦТВО В ІНВЕСТИЦІЙНИХ СПОРАХ

25 %
8%
50 %

ПІДГОТОВКА ЕКСПЕРТНИХ ВИСНОВКІВ
ІЗ ПИТАНЬ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА
ПІДГОТОВКА ЕКСПЕРТНИХ ВИСНОВКІВ
ІЗ ПИТАНЬ ІНОЗЕМНОГО ПРАВА

8%

ОСКАРЖЕННЯ АРБІТРАЖНИХ РІШЕНЬ У НАЦІОНАЛЬНИХ СУДАХ

ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ АРБІТРАЖНИХ РІШЕНЬ В УКРАЇНІ

ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ АРБІТРАЖНИХ РІШЕНЬ
В ІНШИХ КРАЇНАХ
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33 %
42 %
33 %

КРИТЕРІЇ ОБРАННЯ ЮРИДИЧНИХ ФІРМ
з алучаються українськими компаніями порівняно рідше, відіграючи переважно роль співрадника саме з українського права. І маємо лише
поодинокі приклади одноосібного супроводу
українськими юристами арбітражного розгляду
за кордоном, особливо якщо мова йде про інвестиційні арбітражі.
До речі, частка інвестиційних спорів у
клієнтських запитах становить наразі лише 8 %,
але видається, що інструменти інвестарбітражу
можуть бути використані, зокрема, для отримання відшкодувань від росії за майно, пошкоджене
внаслідок військової агресії в Україні. Тож попит
на компетентних юристів-арбітражників, очевидно, зростатиме.
Як окремий сегмент практики слід розглядати участь юристів в арбітражах у ролі арбітрів.
Більшість очільників практик міжнародного
арбітражу в українських
юридичних фірмах та
58%
25%
провідних фахівців
у
цій
сфері включено до
8%
50%
списків рекомендованих
арбітрів
щонайменше
8%
однієї арбітражної33%інституції.

83 %
75 %
58 %

ДОСВІД

ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

50 %

ЕФЕКТИВНІСТЬ

50 %

ВІДГУКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

42%
33%

НЮАНСИ СПІВПРАЦІ
Ми також попросили респондентів назвати основні критерії, якими вони керуються,
обираючи юридичні фірми, та значущі аспекти
сервісу, який бізнес очікує отримати від своїх
зовнішніх юридичних радників.
Передовсім бізнес орієнтується на досвід
юридичної фірми (83 %) та якість її послуг (75 %)
у сфері міжнародного арбітражу. Вартість лише
на третьому місці (58 %). Тобто бізнес очевидно
розуміє, що досвід та якість дешевими не бувають, і готовий платити.
Як завжди, працює сарафанне радіо — на
відгуки та рекомендації орієнтується половина
наших респондентів. Аналогічний показник — за
критерієм ефективності. На відповідність свого
юридичного радника комплаєнс-вимогам зважають лише 42 % респондентів. Маємо надію,
що цей показник зростатиме.
Серед пріоритетних аспектів сервісу юридичних фірм представники бізнесу насамперед
виділяють увагу до деталей (83 %) та вміння
працювати швидко (75 %), водночас зберігаючи повну конфіденційність (67 %). Власне, саме
конфіденційність традиційно називають однією
з основних переваг арбітражу.
Особистому комфорту в процесі співпраці
віддає перевагу половина опитаних нами представників бізнесу. Для 34 % важливим є регулярне отримання інформації від своїх юридичних
радників про перебіг роботи над проєктом.
А от на прикладний характер консультацій
зважають лише 17 % — орієнтованість юридичного радника на отримання позитивного рішення, очевидно, презюмується та не потребує
окремого уточнення.
58%
25%
8%
50%
8%

42 %

ВІДПОВІДНІСТЬ КОМПЛАЄНС-ВИМОГАМ

8%

МІЖНАРОДНИЙ СТАТУС

8%

УЧАСТЬ У РЕЙТИНГАХ

ПРІОРИТЕТНІ АСПЕКТИ СЕРВІСУ ЮРИДИЧНИХ ФІРМ
УВАГА ДО ДЕТАЛЕЙ

ШВИДКІСТЬ РОБОТИ

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

83 %

75 %

67 %

50 %

34 %

17 %

КОМФОРТНІСТЬ СПІВПРАЦІ

ПРОЗОРІСТЬ І ПРОГНОЗОВАНІСТЬ
ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ
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ПОЗИЦІЯ БІЗНЕСУ

МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖ

Інституційне забезпечення

«У наш бурхливий період революційних трансформацій ми є постійно діючим арбітражним
інститутом, який впевнено почуває себе на світовому ринку арбітражних послуг», — наголошує
Микола Селівон, голова ICAC
«Глобальний вектор розвитку арбітражу — це підвищення його
ефективності та надання більшого комфорту користувачам послуг», — підкреслює Микола Селівон, голова Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті
України (ICAC). В інтерв’ю «Юридичній практиці» він аналізує, на
що саме першочергово звертають увагу представники бізнесу
та їх юридичні радники, й ділиться планами щодо подальшого
вдосконалення ICAC.

винесено не на основі права і фактичних обставин справи, користувач повторно не звернеться
до такого інституту. Тому ми боремося за те, щоб
кожне наше рішення було об’єктивним, справедливим і виконуваним. І щоб навіть сторона, проти
якої було прийнято рішення, була морально задоволена.
— 
Перевагою ICAC називають, зокрема, оптимальне співвідношення ціни та якості. Водночас чимало респондентів критикують як
розміри арбітражних зборів, так і строки розгляду справ. Як ви прокоментуєте такі результати дослідження «Юридичної практики»?
— Мене трохи здивували результати дослідження,
тому що вартість арбітражного розгляду в ICAC у
3–4 рази конкурентніша, ніж в арбітражних інститутах Центральної та Західної Європи. Це щороку
підтверджують і порівняльні дані Global Arbitration
Review. На двох міжнародних конференціях мене
навіть звинуватили у демпінгу. Всі наші арбітражні збори йдуть на арбітражні витрати й гонорари
арбітрів.
У 2014 році ми значно знизили ставки арбітражного збору для великих за ціною позовів.
А ще ми 30 років не збільшували арбітражні збори і витрати в доларовому еквіваленті. Як був реєстраційний збір $600, так і залишився. Приблизно в 70 % спорів позивачем є саме українське
підприємство, яке і має сплачувати арбітражний збір. Наразі збільшувати його, зважаючи на
складну ситуацію, було б економічно і політично
неправильно.

— 
Які зовнішні та внутрішні фактори
наразі детермінують тренди розвитку
міжнародного арбітражу?
— Арбітраж є частиною суспільного життя держави, тому ми залежні від зовнішніх
викликів. Пандемія, Brexit, санкції однієї
держави проти іншої, стагнація міжнародної торгівлі, глобальна реформа механізму врегулювання спорів між іноземним
інвестором і державою, гендерна рівність,
боротьба за екологію — це все впливає на
розвиток арбітражу. Також на глобальному порядку денному стоять більш специфічні питання: напрацювання стандартів
щодо прозорості арбітражу, розкриття
арбітрами конфлікту інтересів тощо.
Що ж до внутрішніх факторів, то
вони в кожної держави свої. Чесно кажучи, власне українські впливають на
розвиток арбітражу як позитивно, так і
негативно, але значно суттєвіше за глобальні тренди.

Конкуренція між глобальними арбітражними інститутами була і буде
(особливо між тими, що функціонують в
одному регіоні), як і конкуренція між арбітражними інститутами та державними
судами. Однак саме користувачі послуг
штовхають арбітраж до вдосконалення,
і це аксіома. Тому ми реагуємо на їхні
запити, як і на зміни законодавства та
судової практики, глобальні виклики.
В ICAC було вже чотири редакції Регламенту, і майже щороку ми аналізуємо
практику його застосування, заповнюємо прогалини і вже напрацьовуємо новий пакет змін.

— 
Що мотивує арбітражні інституції
змінюватися? Наскільки вагомим є
фактор конкурентної боротьбі за користувачів послуг?
— Глобальний вектор розвитку арбітражу — це підвищення його ефективності
та надання більшого комфорту користувачам послуг. Це глобальна стратегічна
лінія, яку задає UNCITRAL. Якщо ICAC
стоятиме на місці та не вдосконалюватиме адміністрування арбітражного процесу, ми загинемо як інститут. Сторони
довірятимуть право вирішення спорів
саме ICAC тільки тоді, коли ми гарантуємо відповідну якість роботи: ефективність розгляду справ, професійний склад
арбітражу, виконуваність рішень тощо.

МИКОЛА СЕЛІВОН: «ДО АРБІТРАЖНОЇ ІНСТИТУЦІЇ В БІЗНЕСУ ТРИ ОСНОВНІ
ПИТАННЯ: ЯК ДОВГО БУДЕ РОЗГЛЯДАТИСЯ СПРАВА, СКІЛЬКИ ЦЕ КОШТУЄ
ТА ЧИ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ВИКОНУВАНІСТЬ ПРИЙНЯТОГО РІШЕННЯ»
з абезпечується виконуваність прийнятого
рішення. Зараз ми також упроваджуємо
такий важливий елемент, як комфорт. Від
подання позовної заяви й до отримання
арбітражного рішення сторона повинна
відчувати піклування ICAC. І увага, і оперативність, і ефективна комунікація між
учасниками, і технічно обладнані зали —
це все належить до комфорту.
А незалежність, неупередженість і
професійність арбітрів — аксіоми арбітражу. У разі помилки, коли рішення буде
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— Як еволюціонують вимоги бізнесу та
його юридичних радників щодо правил і сервісів ICAC?
— До арбітражної інституції в бізнесу три
основні питання: як довго буде розглядатися справа, скільки це коштує та чи

Щодо строків, то завдяки чіткій роботі секретаріату та арбітрів у 2021 році третину справ
було розглянуто протягом трьох місяців. Це надзвичайно швидко, оскільки в більшості арбітражних інституцій такі строки встановлено для
прискорених процедур. До того ж у Регламенті
ми передбачили можливість прискореного розгляду справ — у 60-денний строк. Але за два
роки за такою процедурою було розглянуто до
десятка справ. Відсутність запиту з боку користувачів означає, що наші строки в цілому їх задовольняють.

МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖ
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— Який фідбек ви отримуєте щодо останніх змін, внесених у Регламент?
— І респонденти першого в історії дослідження якості арбітражу в Україні,
яке провела «Юридична практика»
у 2022 році, і учасники міжнародних
конференцій
позитивно
оцінюють
наш Регламент. Зміни, запроваджені у
2020 році, першочергово були націлені
на функціонування ICAC в умовах пандемії: технічне переоснащення, проведення онлайн-слухань тощо. Сьогодні
доопрацьовуємо питання щодо захисту
конфіденційності інформації та переведення всього арбітражного процесу в
електронний вигляд. Щоправда, тут теж
є проблеми: поки що документообіг має
вестися паралельно в паперовому та
електронному вигляді.
Наш Регламент в останній редакції
також був спрямований на більш чітке
адміністрування, щоб забезпечити максимально швидку, чітку та ефективну
організацію арбітражного процесу.
Тому навіть у такий складний час в ICAC
стабільні показники кількості справ, які
надходять до нас на розгляд, — у середньому це 300 справ на рік.
— Крім диджиталізації, які ще сфери
для подальшого покращення роботи
ICAC ви бачите? Які кроки вже здійснюються?
— У цьому питанні можна виділити три
зрізи. Перший — це глобальне завдання з удосконалення арбітражу, про яке
я вже згадував. Другий — проблеми,
пов’язані з COVID. Онлайн-режим — це
добре, адже це і швидкість, і зручність, і
економія, і вища залученість іноземних
арбітрів. Але у зв’язку з цим виникає запитання: чи є в сторони право вимагати
проведення слухання офлайн у приміщенні арбітражного суду? Міжнародна
рада з комерційного арбітражу, узагальнивши практику 86 країн, включаючи Україну, навіть провела дослідження
на цю тему. Правове регулювання цих
та подібних питань на сьогодні відсутнє або перебуває на початковому етапі.
У нас уже було два випадки, коли сторона вимагала слухання саме офлайн, за
присутності й складу арбітражу, і сторін
у приміщенні ICAC. Щодо цього в нас є
норма Регламенту, а от як вирішить судова практика і законодавець, складно
сказати.
І третій зріз — це критична пере
оцінка вже чинних арбітражних інсти-
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тутів і форм. Наприклад, у Регламенті
2018 року ми запровадили поняття
організаційних нарад, які в складних
справах допомагають вирішувати організаційні та процедурні питання. Але
практика показала, що в окремих випадках організаційні наради надзвичайно затягують розгляд справи. Тому
потрібно розібратися, в чому питання
та хто недопрацьовує. Інший приклад:
нас багато років вчили, що без допиту
свідків немає справи. Та чи є доцільність таких свідчень у справах, які розглядаються арбітражем? Адже події, які
аналізує склад арбітражу, як правило,
відбувалися два, три, п’ять років тому, і
свідки (а їх може бути по 5–6) уже забули про ті події. Форми розгляду справи
є усталеними, але треба проаналізувати
їх ефективність, зробити зручнішими
для ухвалення справедливого рішення.
Наразі ми переглядаємо всі норми Регламенту, щоб їх удосконалити.

регламентів роблять розгляд спорів із невеликою
ціною позову занадто дорогим для сторін.
Тенденцією є те, що ми розглядаємо дедалі
більше спорів у сфері фінансів, страхування та
IT. Саме зараз шукаємо спеціалізованих арбітрів,
щоб у 2023 році розширити наш рекомендаційний
список.
— 
Як ви ставитесь до ініціативи створення в
Україні інституції для розгляду інвестиційних
спорів? Чи може це бути реалізовано на платформі ICAC?
— Це болюче питання. Протягом усіх років незалежності наша держава, за певними винятками,
ставилася до розвитку національного арбітражу
або інертно, або критично. І розмови про відкриття спеціалізованого інвестиційного суду або фі
ліалів міжнародних арбітражних інституцій вкотре
це доводять. На мою думку, це все неправильно.
Більшість закордонних арбітражів поряд із комерційними розглядають інвестиційні спори і навіть не мають окремих регламентів. Це нормальна
практика.

МИКОЛА СЕЛІВОН: «ICAC ГОТОВИЙ СТАТИ ТІЄЮ ІНСТИТУЦІЄЮ, ЯКА ВИРІШУЄ
СПОРИ МІЖ ДЕРЖАВОЮ ТА ІНОЗЕМНИМ ІНВЕСТОРОМ»
В ICAC є план на 2021—2022 роки, що
передбачає розвиток у всіх напрямах
від інформаційно-комунікаційної політики до вимог щодо неупередженості та
незалежності арбітрів. Можу з гордістю
сказати, що ICAC — це єдина в Україні постійно діюча юрисдикційна установа, яка
в очах громадськості й влади не є корумпованою. Це результат, який здобувався
протягом 30 років роботи ICAC, а також
заслуга його засновника — академіка
Ігоря Побірченка.
— В яких клієнтах зацікавлений ICAC із
погляду географії сторін, права, що
застосовується, категорій спорів,
ціни тощо?
— Ми ніколи не ділимо клієнтів за критерієм вигідності й приймаємо до провадження всі позови, що надходять до
ICAC відповідно до нашої юрисдикції.
Наприклад, якось ми з двома іншими
арбітрами розглядали спір із вартістю
позову в 1 цент і ухвалили рішення щодо
стягнення цієї суми. Найбільший спір був
приблизно на пів мільярда доларів. Зараз адмініструємо справу на $300 млн.
Тобто в ICAC різнохарактерні спори. Цим
ми відрізняємось від глобальних гравців,
які не зацікавлені у невеликих справах
і чия тарифна політика та особливості

ICAC готовий стати тією інституцією, яка
вирішує спори між державою та іноземним інвестором. Ми вже обговорюємо можливі точкові
доповнення до Регламенту у зв’язку з цим. У нас
є необхідна матеріально-технічна та організаційна база, в нашому рекомендаційному списку
є 15 іноземних арбітрів із досвідом вирішення
інвестиційних спорів. Бракує лише законодавчої
бази. Тому наша робоча група з удосконалення
арбітражного законодавства розробила законопроєкт, який вирішує питання щодо інвестиційних спорів. Зараз проєкт проходить експертизу.
Вирішення цього питання буде лакмусовим папірцем того, як держава насправді дбає про розвиток національного арбітражу.
Важливо розуміти, що розбудова в Україні
системи альтернативного вирішення спорів — це
не тільки розвантаження судової системи, це поліпшення авторитету країни, залучення інвесторів,
розвиток ринку юридичних послуг. Без розвитку
національного арбітражу в нас не буде проарбітражної держави. Прикро бачити національну
політику, яка вважає за краще залучити чуже, ніж
розвивати своє.
ICAC уже 30 років. У наш бурхливий період революційних трансформацій ми є постійно діючим
арбітражним інститутом, який впевнено почуває
себе на світовому ринку арбітражних послуг.
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Якісна оцінка

Проводячи дослідження якості арбітражних послуг в Україні, «Юридична практика» брала
до уваги те, що в нас є лише один постійно діючий арбітражний інститут — це Міжнародний
комерційний арбітражний суд при ТПП України (МКАС при ТПП України, ІСAC). Відповідно, ми
запитали респондентів — як представників бізнесу, так і зовнішніх юридичних радників, — чому
вони рекомендують включати до контракту арбітражне застереження про розгляд можливого
спору в МКАС при ТПП України та що відносять до основних переваг цього арбітражу
Найпоширеніші мотиви передання
спору під юрисдикцію МКАС при ТПП
України частково доповнюють один
одного: договір підпорядкований праву
України та одна зі сторін такого договору — резидент України. Маємо класичну прив’язку матеріального права
до арбітражної інституції. Так само,
підпорядковуючи договір англійському
праву, місцем арбітражу часто визначають Лондон.
Водночас для третини респондентів — представників бізнесу значущим
є те, що в ІСАС найкраще співвідношення ціни, якості та комфортності під
час вирішення спорів. Це насправді

дуже промовистий результат, який,
враховуючи відповіді юридичних радників, вичерпно характеризує позиції
МКАС при ТПП України на арбітражній
карті Європи та світу.
У юридичних фірм ми запитали, чи
є переваги в українського арбітражного інституту порівняно з іноземними та
які саме.
Так, 64 % основною перевагою
МКАС вважають найкраще співвідношення вартості та якості арбітражу.
40 % звертають увагу на комфортність процесу вирішення спору для
представників сторін, тобто цінують
насамперед власний комфорт. Геогра-

фічному фактору — слуханням у Києві — віддають перевагу також 40 % наших респондентів.
Але слухання саме українською мовою важливі
лише для 4 %.
Наступний критерій — це також про якість:
28 % опитаних представників юрфірм звернули
увагу, що рішення МКАС практично не оскаржуються. За статистикою, оскаржуваних рішень
менш ніж 1 %. Нарешті, 20 % під час обрання
МКАС як місця розгляду спору звертають увагу
на досвід інституції загалом.
Тобто, резюмуючи, можна сказати, що в
очах користувачів МКАС — це якісний арбітраж
за притомні гроші, водночас у зручному місці та
з хорошим рівнем комфорту для представників
сторін.

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ЯКІСТЮ АРБІТРАЖНОГО РОЗГЛЯДУ В ІСАС (бізнес)

29 %

58 %

4%

0%

8%

НЕ ЗАДОВОЛЕНІ

ЗДЕБІЛЬШОГО НЕ ЗАДОВОЛЕНІ
НЕМАЄ ВІДПОВІДІ

ПОВНІСТЮ ЗАДОВОЛЕНІ

ЗДЕБІЛЬШОГО ЗАДОВОЛЕНІ
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БІЗНЕС

МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖ

ВИЗНАЧАЛЬНІ ФАКТОРИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕННЯ ДО КОМЕРЦІЙНОЇ УГОДИ АРБІТРАЖНОГО ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО РОЗГЛЯД СПОРУ В ІСАС
ЮРФІРМИ

48 %
42 %
33 %
28 %

25 %

28 %

25 %

24 %

13 %
4%

ДОГОВІР
ПІДПОРЯДКОВАНИЙ ПРАВУ
УКРАЇНИ

ВІДМОВА
ВІД ТАКОГО АРБІТРАЖНОГО
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИЗВЕДЕ ДО
НЕУКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

НАЙКРАЩЕ СПІВВІДНОШЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИРІШЕННЯ СПОРІВ,
ВАРТОСТІ ТА КОМФОРТНОСТІ

ОДНА ЗІ СТОРІН ДОГОВОРУ —
РЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД РОЗГЛЯДУ
СПРАВ В ІСАС

В ОЧАХ КОРИСТУВАЧІВ МКАС — ЦЕ ЯКІСНИЙ АРБІТРАЖ ЗА ПРИТОМНІ ГРОШІ,
ВОДНОЧАС У ЗРУЧНОМУ МІСЦІ ТА З ХОРОШИМ РІВНЕМ КОМФОРТУ ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СТОРІН
ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ICAC ПОРІВНЯНО З ІНШИМИ АРБІТРАЖНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ (юрфірми)

64 %

40 %

40 %

28 %

20 %

4%

УКРАЇНСЬКА МОВА

ДОСВІД ІНСТИТУЦІЇ

НИЗЬКИЙ ВІДСОТОК
СКАСОВУВАНОСТІ РІШЕНЬ
(МЕНШ НІЖ 1 %)

КОМФОРТНІСТЬ ПРОЦЕСУ
ВИРІШЕННЯ СПОРУ
ДЛЯ СТОРІН І ЇХ
ПРЕДСТАВНИКІВ

ГЕОГРАФІЧНЕ
РОЗТАШУВАННЯ

СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНА/ЯКІСТЬ

| WWW.PRAVO.UA | ДОДАТОК ДО ГАЗЕТИ «ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА» |

11

МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖ

Перспективні плани

Важливим акцентом дослідження якості арбітражних послуг в Україні стало визначення
найближчих конкурентів МКАС при ТПП України та з’ясування векторів подальшого розвитку
як інституції, так і всієї сфери міжнародного арбітражу в Україні в контексті перманентного
реформування національної судової системи. Відповідно, ми запитали респондентів —
як представників бізнесу, так і зовнішніх юридичних радників, — із ким конкурує ІСАС, яких
арбітражних послуг їм бракує в Києві та чи доцільно створювати в Україні нові арбітражі
Представники юридичних фірм досить амбіційно назвали основним конкурентом Києва арбітраж при Міжнародній
торговій палаті в Парижі. Натомість для
бізнесу найближчою альтернативою виявився Віденський арбітраж. Також як
конкурентів називають імениті арбітражі
Стокгольма та Лондона. Перелік можна
доповнювати й іншими центрально
європейськими арбітражами — ІСАС
дійсно є вагомим гравцем на цьому полі.
А зазначення серед конкурентів таких
інституцій, як Стокгольм, Лондон та Париж, є свідченням доброго потенціалу
та наявності простору для подальшого
розвитку.

Окремо звернемо увагу на москву —
навіть до початку повномасштабного
вторгнення росії їх мкас не розглядався
як вагомий конкурент Києву. Зараз же
порівнювати ці два арбітражі в принципі
некоректно.
Що стосується перспектив подальшого розвитку, зважаючи на дискусію
щодо створення спеціальних арбітражів для іноземних інвесторів, ми
запитали в представників бізнесу, чи
підтримують вони арбітражний розгляд
інвестиційних спорів в Україні. Відповідь однозначна: поширення юрисдикції МКАС на інвестарбітражі підтримали
92 % наших респондентів. Аналогічне

запитання ми поставили про медіацію в комерційних спорах — за розширення лінійки послуг
МКАС у цьому напрямі висловилися 75 % наших
респондентів.
Ми також поцікавилися у профільних арбітражних юристів, чи потрібно створювати в
Україні державні інвестиційні суди. І схоже, що
юристи-практики вже трохи втомилися від експериментів із судовою системою: 60 % дали негативну відповідь на це запитання.
Також більшість представників як бізнесу,
так і юридичних фірм не бачать необхідності у
створенні в Україні нових постійно діючих арбітражних інституцій. Очевидно, на їхню думку,
МКАС при ТПП України цілком ефективно закриває цю нішу.

ОСНОВНІ КОНКУРЕНТИ ICAC
БІЗНЕС

ЮРФІРМИ

58 %

52 %

48 %
42 %

38 %

33 %

24 %
16 %

VIAC

12

ICC

SCC

16 %

LCIA
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13 %

МКАС
ПРИ ТПП РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

БІЗНЕС

МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖ

ДОЦІЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ НОВИХ ПОСТІЙНО ДІЮЧИХ АРБІТРАЖНИХ ІНСТИТУЦІЙ
ЮРФІРМИ

24 %
ТАК

42 %

16 %

НЕ ВИЗНАЧИЛИСЬ

58 %
НІ

60 %

ЮРИСТИ-ПРАКТИКИ ВТОМИЛИСЯ ВІД ЕКСПЕРИМЕНТІВ ІЗ СУДОВОЮ СИСТЕМОЮ:
60 % НЕ ПІДТРИМУЮТЬ ІДЕЮ СТВОРЕННЯ НОВИХ ДЕРЖАВНИХ СУДІВ

ДОЦІЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ
В УКРАЇНІ НОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ
ДЕРЖАВНИХ СУДІВ, ЗОКРЕМА
ІНВЕСТИЦІЙНОГО СУДУ

ДОЦІЛЬНІСТЬ РОЗШИРЕННЯ
ЛІНІЙКИ ПРОДУКТІВ ICAC
ПОСЛУГАМИ З ВИРІШЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ СПОРІВ

ДОЦІЛЬНІСТЬ РОЗШИРЕННЯ
ЛІНІЙКИ ПРОДУКТІВ ICAC
ПОСЛУГАМИ З МЕДІАЦІЇ
В КОМЕРЦІЙНИХ СПОРАХ

НІ

ТАК

ТАК

60 %

92 %

75 %

58%
25%
8%
50%
8%
33%
42%
33%

28 %

12 %

8%

25 %

ТАК

НЕ ВИЗНАЧИЛИСЬ

НІ

НІ
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МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖ

Відкриття позицій

«Більшість держав зараз стоять на позиціях підтримки міжнародного арбітражу», — Ірина Мороз,
партнерка AGA Partners, аналізує глобальні тенденції
За спостереженнями Ірини Мороз, партнерки AGA Partners, кількість
спорів, які передаються на розгляд міжнародних арбітражів, постійно збільшується. Які арбітражі наразі є найбільш привабливими для
бізнесу та як змінюються пріоритети користувачів арбітражних послуг, пані Мороз розповіла в інтерв’ю «Юридичній практиці».

— На чому заснована популярність міжнародного арбітражу як способу вирішення спору?
— На глобальному рівні кількість спорів,
які передаються на розгляд міжнародних
арбітражів, постійно збільшується. Це є
свідченням зростання попиту саме на арбітражне вирішення спорів.
Бізнес надає перевагу арбітражу
через низку факторів. Передусім це незалежність арбітрів, тобто тих людей, які
безпосередньо вирішують спір. А також
їх експертність — передаючи, наприклад,
спір у сфері будівництва, вирішення якого
потребує певних технічних знань, сторони
мають можливість обрати арбітра відповідної кваліфікації. Або за них це зробить
секретаріат арбітражної інституції, до якої
вони звернулися за вирішенням спору.
Перевагою міжнародного арбітражу,
безумовно, є й строки вирішення справ,
які є значно меншими, ніж у національних
судах, оскільки в арбітражах, як правило,
не передбачено можливості перегляду рішень в апеляції.
Це також дуже хороші та доступні
механізми забезпечення поданих позовів.
Більшість держав зараз стоять на позиціях підтримки міжнародного арбітражу,
створення проарбітражних заходів, зок
рема для забезпечення позову, збирання
доказів, допиту свідків. Це дає додаткові
інструменти — подавши позов, наприклад,
в Англії, можна просити про вжиття забезпечувальних заходів у Швейцарії.
Останнім, але дуже важливим чинником є виконання арбітражних рішень.
Тут на допомогу приходить Нью-Йоркська конвенція, яка зараз ратифікована
у 169 країнах світу, — всі ці країни взяли
на себе зобов’язання забезпечувати визнання й виконання арбітражних рішень,
які ухвалено в іншій країні.
Бізнес, бачачи перед собою можливі
опції та переваги арбітражу, безумовно,
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робить свій вибір на користь саме арбітражного вирішення спорів.
— Чи змінилися пріоритети та очікування
бізнесу щодо арбітражних інституцій?
— Мабуть, усі юридичні фірми, які практикують у сфері міжнародного арбітражу,
відчули збільшення кількості спорів. Пандемія та економічна криза призвели до
збільшення кількості звернень до міжнародного арбітражу.
У більшості клієнтів є запит, щоб спір
розглядався швидко. Для забезпечення такого швидкого розгляду арбітражні
інституції пропонують онлайн-слухання.
Практично всі мають доступні технологічні
засоби та приміщення. При цьому забезпечується онлайн-допит свідків, робота
перекладачів, виступи сторін тощо. Крім
того, більшість арбітражів готові проводити
слухання в гібридному форматі, коли лише
частина учасників приєднується онлайн.
Іншим пріоритетом для клієнтів є
можливість подання документів онлайн.
І третє — це, мабуть, можливість отримання додаткового часу для підготовки
своєї позиції у зв’язку з певними затримками в процесі збирання доказів у поточній ситуації.

буналу і з іншою стороною. Крім того, важливо
тримати увагу арбітрів, зокрема щодо аргументів
іншої сторони. Коли слухання проводяться онлайн,
інколи така можливість втрачається.
Особистий контакт є також дуже важливим у
процесі допиту свідків, для того щоб мати змогу
безпосередньо реагувати на їх відповіді, певним
чином контролювати емоційний стан усіх учасників
процесу.
Тому офлайн-засідання мають свої переваги.
Хоча я не можу не відзначити й основну перевагу, яка мені до вподоби в онлайн-засіданнях, — це
можливість використання під час виступу презентацій. Окрім власне надання документів, сторони
можуть підготувати презентацію, щоб коротко, в
межах 20–30 хвилин, зробити акцент на певних
нюансах кейса, окремих доказах із певними референсами. Після виступу така презентація може
долучатись до матеріалів справи. Це дуже зручно,
оскільки можна сфокусувати увагу арбітрів на
дійсно важливих аргументах. Це також подобається арбітрам, оскільки вони отримують чітке резюме
справи, аргументи, які вони можуть легко викорис
тати під час обґрунтування свого рішення.
— Наскільки арбітражні інститути готові чути побажання користувачів та наскільки вони проактивні в запровадженні нових опцій?
— Конкуренція між арбітражними інститутами наразі дуже висока, тому кожен із них намагається
грати на випередження. Арбітражні інституції
відстежують практику та підстави скасування арбітражних рішень, вносять відповідні зміни у свої
регламенти. Аналогічно реагують на всі потреби та нові запити щодо порядку розгляду справ.
Практично всі арбітражні інституції передбачили у
своїх регламентах можливості онлайн-слухань та

ІРИНА МОРОЗ: «НАЙБІЛЬШ ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ПРОГРЕСИВНІ АРБІТРАЖІ
Є ВОДНОЧАС І НАЙДОРОЖЧИМИ»
— Для вас, як юридичного радника, який
формат слухань є більш зручним?
— Для юристів найбільш комфортним є
класичний офлайн-формат. Він дає змогу
отримувати зворотний зв’язок та тримати прямий контакт з іншими учасниками
процесу та з арбітрами. Це дуже важливо,
оскільки, виступаючи в засіданні, адвокат
насамперед має встановити емоційний
контакт із членами арбітражного три-

п одання електронних доказів, розробили спеціальні ІТ-платформи, через які відбувається комунікація
зі сторонами, із безумовним дотриманням вимог
конфіденційності. Це дуже зручно.
— Яка арбітражна інституція, за вашими спостереженнями, є найбільш динамічною у впровадженні інновацій?
— Найбільш прогресивними нині є дві арбітражні інституції: ІСС у Парижі та SCC у Швеції. Вони
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— Якими можуть бути аргументи для передання спору на розгляд МКАС при
ТПП України?
— Основне — якщо контракт передбачає застосування українського права,
то МКАС при ТПП України буде головним,
якщо не єдиним варіантом. Цей арбітраж
забезпечує належну якість і швидкість
розгляду справ, список арбітрів досить
великий, що дає змогу обрати справді
компетентних фахівців.
Важливим критерієм є також місце
перебування відповідача. Якщо відповідач зареєстрований на території України, об’єктивно простіше виконати проти
нього арбітражне рішення МКАСу. Ми
також пам’ятаємо, що відсоток скасування рішень МКАС є надзвичайно низьким,
відповідно, якщо рішення залишається
в силі, пройти процедуру його визнання
та виконання не так складно, хоча, безумовно, фактичне виконання залежить від
багатьох чинників, зокрема фінансового
стану боржника.

а ктивно розвиваються, забезпечуючи якісний супровід арбітражного процесу. Наприклад, ІСС дуже
уважно ставиться до всіх арбітражних рішень, у них
запроваджено дворівневу систему вичитки таких
рішень, є контроль за строками їх ухвалення тощо.
Серед новацій SCC можна відзначити механізм
доарбітражного вирішення спору, який можуть використати будь-які сторони, навіть якщо вони не
підписали арбітражне застереження з вказівкою
на SCC. Арбітри розглянуть спір і дадуть свій попередній висновок, ця процедура є дуже цікавою
для сторін і дає їм змогу оцінити перспективи та
доцільність тривалих і дорогих арбітражних процедур. За результатами такого доарбітражного
розгляду вони можуть укласти мирову угоду або ж
продовжити розгляд спору в арбітражі. Водночас
доарбітражний висновок є конфіденційним та не
має преюдиційної сили для арбітражу.
— Які арбітражі нині є найбільш привабливими
для користувачів їх послуг?

— Є дуже багато критеріїв, які враховуються під час обрання арбітражної
інституції. І перший з таких критеріїв, на
які звертають увагу клієнти, — це вартість
арбітражного процесу. Тут також є певна
конкуренція, оскільки, на мій погляд, як
правило, ціна відповідає якості. А отже,
найбільш технологічні та прогресивні арбітражі є водночас і найдорожчими. Але і
обираючи більш дешеві арбітражі, клієнти можуть отримати високу якість арбітражного рішення, адже спір розглядають
конкретні арбітри.
Під час обрання арбітражної інституції ми рекомендуємо клієнтам брати
до уваги насамперед суть їх спору, потенційну суму, юрисдикцію сторін. Ми
намагаємося обирати дійсно нейтральні
арбітражі, не прив’язані до місця перебування сторін спору. Наступний критерій —
право, якому підпорядковано контракт: чи
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— 
Наскільки українська юрисдикція
взагалі є проарбітражною?
— Протягом останніх років було зроблено
багато кроків, щоб удосконалити наше
законодавство та спрямувати його на підтримку міжнародного арбітражу. Тож має
мо дієві механізми, зокрема, для забезпечення позовів на підтримку арбітражу,
забезпечення позовів на етапі визнання
та виконання арбітражного рішення, забезпечення доказів, допиту свідків тощо.
Водночас залишаються й певні недоліки. Це, зокрема, норми, які визначають
широкий перелік не арбітрабельних спорів, які в принципі можуть розглядатися
в міжнародному арбітражі. Наприклад,
спори, в яких щодо боржника розпочато
процедуру банкрутства. Також не до кінця
врегульовано питання визнання та виконання в Україні рішень інвестиційного
арбітражу — в ЦПК повинні бути норми, які
регулюють визнання та виконання таких
арбітражних рішень.
(Бесіду вів Олексій НАСАДЮК,
«Юридична практика»)
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матиме змогу арбітражна інституція номінувати арбітрів, які зможуть компетентно
вирішити спір із застосуванням положень
цього права.
Із врахуванням усіх цих критеріїв ми
отримуємо низку арбітражних інституцій, які
можемо рекомендувати нашим клієнтам.

МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖ

Гра в захисті
Хто захищає інтереси України в спорах, які розглядаються
за кордоном, та скільки коштують ці послуги

ОЛЕКСІЙ НАСАДЮК,
головний редактор газети
«Юридична практика»

ня арбітражного трибуналу, водночас позивач
звернувся із заявами про визнання та виконання
арбітражного рішення до судів трьох іноземних
юрисдикцій.
У справі за позовом державної корпорації
розвитку «ВЭБ.РФ» до держави Україна Мін’юст
повідомив про укладення договору на 1,195 млн
доларів США з міжнародною юридичною фірмою
Shearman & Sterling LLP. Цей спір із 2019 року
розглядається відповідно до Арбітражного регламенту Арбітражного інституту Торгової палати
м. Стокгольм. Позивач стверджує, що порушено
його права як інвестора, які випливають з Угоди
між Кабінетом Міністрів України та урядом російської федерації про заохочення та взаємний
захист інвестицій. Указана арбітражна справа є
результатом незаконної, на думку позивача, експропріації інвестицій, які було здійснено «ВЭБ.
РФ» до українського банку ПАТ «Промінвестбанк». У тендерній документації Мін’юст зазначає, що разом із арбітражним провадженням
також опрацьовується питання доцільності та
підстав оскарження юрисдикційного рішення в
суді за місцем арбітражу.
Міжнародна юридична фірма Latham &
Watkins (лондонський офіс) продовжує представляти інтереси України в справі за позовом
компанії Gilward Investments B.V. до держави
Україна (ARB/15/33), яка розглядається Міжнародним центром з врегулювання інвестиційних
спорів (ICSID). У 2022 році держава планує витратити на цей спір понад 1,1 млн доларів США.
Позивач прагне отримати компенсацію в розмірі
понад 695 млн доларів США та відсотки за збитки, спричинені вказаним порушенням державою
Україна своїх зобов’язань. Нагадаємо, що нідерландська компанія Gilward Investments B.V. була
найбільшим акціонером авіакомпанії «АероСвіт»,
що припинила свою діяльність у 2014 році.
Продовжується також провадження у справі
за позовом компанії Modus Energy International
B.V. відповідно до Арбітражного регламенту Арбітражного інституту Торгової палати
м. Стокгольм. У своєму запиті про арбітраж позивачі, зокрема, просили арбітражний трибунал
визнати Україну порушницею вимог пункту 1
статті 10 та статті 22 Договору до Енергетичної
хартії. Це перший позов до України через зміни
«зеленого» тарифу. Юридичним радником держави в цій справі є міжнародна юридична фірма
Winston & Strawn. Її послуги в 2022 році обійдуться Україні в 1,1 млн доларів США.

Навіть під час війни Міністерство
юстиції України продовжує опікуватись
питаннями захисту інтересів держави в
міжнародних та іноземних юрисдикційних органах у справах за участю іноземного суб’єкта та України. Наразі на
офіційному сайті Міністерства юстиції
України (Мін’юст) можна знайти інформацію про закупівлю юридичних послуг
у 12 спорах, переважна більшість з
яких — інвестиційні арбітражі. Традиційно в ролі основних юридичних радників
у таких справах Україна залучає міжнародні юридичні фірми.
Сумарна
вартість
контрактів
2022 року (на початок вересня) —
10,016 млн доларів США. Для порівняння,
в 2021 році юридичні послуги закуповувались у 25 таких спорах на загальну
суму 15,64 млн доларів США.
Водночас є низка нових позовів, у
яких Мін’юст ще не визначився зі своїми
юридичними радниками. Для прикладу,
в Міжнародному центрі з вирішення
інвестиційних спорів (ICSID) зареєстровано позов бельгійської компанії SREW
N.V. до держави Україна. У цьому спорі
наразі сформовано склад арбітражного
трибуналу та зупинено провадження до
22 листопада 2022 року.
Найдорожче обійдеться державі
юридичний супровід спору за позовом акціонерів ПАТ «Мотор Січ» до
держави Україна. До супроводу цього
спору Мін’юст залучив відому міжнародну юридичну фірму Quinn Emanuel

Urquhart&Sullivan UK LLP. Згідно з укладеним у середині липня договором вартість їх послуг у 2022 році становитиме
майже 1,5 млн доларів США.
Нагадаємо, що наприкінці 2020 року
Міністерство юстиції України отримало
запит про арбітраж від імені громадян
Китайської Народної Республіки, які
зазначають, що вони є акціонерами
ПАТ «Мотор Січ», проти держави Україна
відповідно до статті 10 Угоди між Урядом
України і Урядом Китайської Народної
Республіки про заохочення та взаємний
захист інвестицій. Позивачі вимагають від держави Україна відшкодувати
збитки за порушення стандартів щодо
захисту інвестицій. Сума позову, за попередньою оцінкою, становить щонайменше 3,6 млрд доларів США.
Наступний за сумою лот Мін’юсту —
закупівля юридичних послуг у справі
за позовом ВАТ «Татнєфть» до держави
Україна в юридичної фірми Winston &
Strawn LLP (1,2 млн доларів США). Цей
комплексний спір включає представництво інтересів держави в арбітражному
трибуналі ad hoc та в національних судах, зокрема в США та Великобританії. Нагадаємо, цей інвестиційний спір
виник із корпоративного конфлікту
ВАТ «Укртатнафта» 2004—2007 років,
внаслідок якого контроль над вказаним
товариством перейшов від ВАТ «Татнєфть» до структур, які входять до групи
«Приват». Наразі справа перебуває на
етапі касаційного оскарження рішен-
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Спір

Юрисдикційний орган

Юридичні радники
України

Вартість послуг
у 2022 році

1

Справа за позовом компанії Gilward
Investments B.V. до держави Україна

ICSID

Latham & Watkins
(London) LLP

1 122 000 доларів США

2

Справа за позовом держави Україна до АмАпеляційний суд Амстердама
стердамського археологічного музею Алларда (Нідерланди)
Пірсона

Bergh Stoop & Sanders
N.V.

171 977,00 євро

3

Справа за позовом акціонерів ПАТ «Мотор Січ» Арбітражний трибунал ad hoc
до держави Україна

Quinn Emanuel
Urquhart&Sullivan UK
LLP

1 488 525 доларів США

4

Справа за позовами компанії Xinjiang
Communications Construction Group Co., Ltd.
до Державного агентства автомобільних доріг
України

Yingke Law Firm

116 300 доларів США

5

Справа за позовом ВАТ «Татнєфть» до держави Арбітражний трибунал ad hoc, націо- Winston & Strawn LLP
Україна
нальні суди в США, Великобританії, рф

6

Cправа за позовом компаній Emergofin B.V. та
Velbay Holdings Ltd. до держави Україна

ICSID

Shearman & Sterling LLP 236 250 доларів США

7

Справа за позовом компанії Modus Energy
International B.V. до держави Україна

Арбітражний інститут Торгової палати
м. Стокгольм

Winston & Strawn LLP

8

Справа за позовом державної корпорації
розвитку «ВЭБ.РФ» до держави Україна

Арбітражний інститут Торгової палати
м. Стокгольм

Shearman & Sterling LLP 1 195 050 доларів США

9

Cправа за позовом компаній Misen Energy
AB (publ) та Misen Enterprises AB до держави
Україна

ICSID

Hogan Lovells
International LLP

1 121 465,50 доларів США

10

Справа за позовом Республіки Татарстан і
Міністерства земельних ресурсів та майнових
відносин Республіки Татарстан до держави
Україна

Апеляційний суд м. Париж

Winston&Strawn LLP

400 000 доларів США

11

Справа за позовом компаній Littop Enterprises Арбітражний інститут Торгової палати
Limited, Bridgemont Ventures Limited і Bordo
м. Стокгольм
Management Limited до держави Україна

Latham & Watkins
(London) LLP

720 760 доларів США

12

Справа за позовом компанії Sinohydro
Corporation Limited до Державного агентства
автомобільних доріг України

№

В аналогічну суму оцінено вартість послуг
юридичних радників (Hogan Lovells) у новому
«енергетичному» арбітражі — за позовом шведських компаній Misen Energy AB (publ) та Misen
Enterprises AB проти держави Україна. Спір розглядається в ICSID. Позивачі стверджують, що
держава Україна допустила застосування заходів дискримінаційного характеру, порушила
гарантії справедливого та рівного поводження,
допустила незаконну експропріацію інвестицій
позивачів.
Порушення, на думку позивачів, полягають у
неправомірних діях із боку України, а саме:
• 
на законодавчому рівні запроваджено
ставку рентної плати за користування
надрами для видобування природного газу
під час виконання договорів про спільну
діяльність у розмірі 70 %, чим, на їх переко-

Народний суд проміжної інстанції
міста Урумчі Сіньцзян-Уйгурського
автономного району (КНР)

Міжнародний арбітражний суд Міжна- Foley Hoag LLP
родної торгової палати

1 201 000 доларів США

1 121 000 доларів США

1 121 250 доларів США

нання, державою Україна de facto
нівельовано здійснені позивачами інвестиції в спільні з Україною
проєкти і, крім того, зроблено неможливим отримання інвесторами
будь-якого прибутку у сфері газовидобування;
• запровадження 70-відсоткової став
ки, на думку позивачів, є порушенням принципу недискримінації, оскільки стосується виключно
газовидобувних компаній, що
функціонують на підставі договорів про спільну діяльність, і при
цьому не враховано параметри,
застосовні до інших підприємств,
такі як розташування ресурсів
або глибина видобування;

• 
вказані дії держави Україна за
своєю правовою природою є непрямою експропріацією, що не
передбачає компенсації.
Також понад 1,1 млн доларів США
заплатить у 2022 році Мін’юст своїм
юридичним радникам — юридичній
фірмі Foley Hoag LLP — у справі за позовом компанії Sinohydro Corporation
Limited до Державного агентства автомобільних доріг України у зв’язку з
реалізацією контракту на виконання
робіт із реконструкції автомобільної
дороги М-06 Київ — Чоп (ділянка обходу м. Житомир). Спір, який розглядається Міжнародним арбітражним судом
Міжнародної торгової палати, оцінено
в 12,1 млн доларів США.
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ЮРИДИЧНІ РАДНИКИ УКРАЇНИ У СПРАВАХ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ ЗА КОРДОНОМ

ОРГАНІЗАТОР

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

ПРОФЕСІЙНИЙ ПАРТНЕР

СТРАТЕГІЧНИЙ ПАРТНЕР

26 жовтня 2022 року

ОФІЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

ОСВІТНІЙ ПАРТНЕР

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

ПРОГРАМА ТА РЕЄСТРАЦІЯ

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

Команда LEGAL HIGH SCHOOL
пропонує скористатись акційною пропозицією:
знижка на всі блоки з бібліотеки відеокурсів*

ЗНАННЯ Є СИЛА,
СИЛА Є ЗНАННЯ
ВАРТІСТЬ
ВІДЕОДОСТУПУ:

БЛОК

1 900 ГРН

1 400 ГРН

ЮРИДИЧНІ ЗНАННЯ
ЩЕ НЕ БУЛИ ТАКИМИ ДОСТУПНИМИ!

ЩОДО ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО НАС! LHS@PRAVO.UA
*Пропозиція не поширюється на акредитовані відеокурси

ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА. МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖ
РЕДАКЦІЯ. ШЕФ-РЕДАКТОР — РУСТАМ КОЛЕСНИК. ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР — ОЛЕКСІЙ НАСАДЮК.
ЛІТЕРАТУРНЕ РЕДАГУВАННЯ ТА КОРЕКТУРА — ІННА ТОМАШЕВСЬКА.
ФОТОКОРЕСПОНДЕНТ — ЄВГЕНІЙ КОРОЛЬ. ВЕРСТКА — ОЛЕКСАНДР ДМИТРУК.
АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКА, 10, ОФ. 12, М. КИЇВ, 01054
ТЕЛЕФОН: (044) 495-27-27. E-MAIL: INFO@PRAVO.UA
ВИДАВНИЦТВО. ПРАТ «ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА». СВІДОЦТВО ПРО ВНЕСЕННЯ В ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ВИДАВЦІВ, ВИГОТОВЛЮВАЧІВ І РОЗПОВСЮДЖУВАЧІВ ВИДАВНИЧОЇ
ПРОДУКЦІЇ СЕРІЇ ДК Nº 5596 ВІД 18 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР — РУСТАМ КОЛЕСНИК.
МАТЕРІАЛИ, ОПУБЛІКОВАНІ В ЦЬОМУ НОМЕРІ, ПЕРЕДРУКУ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ. СЛОВА «ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА» ТА ЗОБРАЖЕННЯ ТЕРЕЗІВ Є ЗАРЕЄСТРОВАНИМИ
ТОВАРНИМИ ЗНАКАМИ ПРАТ «ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА».
ПІДПИСАНО ДО ДРУКУ 15 ВЕРЕСНЯ 2022 РОКУ.

