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Арбітражні застереження: 
як не потрапити в пастку

Протягом останніх років темі ар-
бітражних застережень присвячено 
чимало уваги на сторінках юридич-
них наукових та практичних видань. 
Побачили світ навіть окремі моно-
графічні видання. Низка аспектів 
щодо укладення та реалізації арбіт-
ражних застережень обговорюва-
лося під час різноманітних форумів, 
арбітражних читань та арбітражних 
днів, а також науково-практичних 
конференцій і круглих столів. 

Однак на практиці достатньо час-
то трапляються контракти, арбіт-
ражні застереження в яких лише 
віддалено нагадують те, що мало б 
називатися арбітражним застере-
женням. До прикладу, одне з таких 
містилося в контракті, укладеному 
між українською і молдовською фір-
мами, та мало такий зміст: «Усі спо-
ри за цим контрактом вирішуються 
Арбітражним або Господарським су-
дом у країні відповідача». Звісно, 
подібні оригінальні формулювання 
призводять лише до патологічно-
сті арбітражного застереження та 
породжують низку проблем у ре-
алізації права сторони контракту 
на захист своїх порушених прав у 
порядку арбітражу. Така ситуація 

склалася через низку причин, про які 
найближчим часом ми опублі куємо 
окремий розгорнутий матеріал, під-
готовлений за результатами реалі-
зації МКАС при ТПП України про-
екту «Свобода вибору правил гри: 
не втрать своє право на арбітраж» 
протягом лютого-червня 2018 р.

Тому наразі наведемо лише най-
більш поширені ризики, які підсте-
рігають вітчизняних учасників між-
народних контрактів та пов’язані з 
перепонами у вирішенні спорів в 
арбітражі через дефект арбітражної 
угоди, а також сформулюємо поради, 
як не потрапити в пастку у зв’язку з 
їх настанням.

Порада №1

«Арбітражу бути», 
або без арбітражної угоди 
немає арбітражу

Основна проблема, яка виникає в 
юридичній практиці – це нечіткість 
(розмитість) положень арбітражної 
угоди. Як відомо, арбітражне засте-
реження є одним із видів арбітраж-
них угод, що міститься в контракті 
та передбачає вирішення в порядку 
арбітражу спорів, які можуть виник-
нути в майбутньому. Арбітражне за-
стереження, як правило, набирає 
чинності разом із контрактом.

Проблема з’являється тоді, ко-
ли сторони контракту нечітко або 
неоднозначно сформулювали по-
ложення щодо окремих елементів 
арбітражного застереження, внаслі-
док чого виникають труднощі з його 
реалізацією. Серед обов’язкових еле-
ментів арбітражних застережень ви-
діляють: обсяг – категорії спорів або 
відносини, щодо вирішення яких 
сторони контракту погодили засто-
сування арбітражного порядку вирі-
шення спорів; вказівку на арбітраж, 
компетентний вирішувати вказані 
спори, а саме на його офіційну назву. 

Обсяг рекомендується відобража-
ти в контрактах максимально широ-
ким за змістом формулюванням. На-

приклад, МКАС при ТПП України у 
типовому застереженні рекомендує 
використовувати таке положення: 
«Усі спори, розбіжності чи вимоги, 
які виникають із цього договору або 
у зв’язку з ним, у тому числі щодо 
його укладення, тлумачення, вико-
нання, порушення, припинення чи 
недійсності…». 

Щодо вказівки на арбітраж, пе-
редусім, сторонам потрібно визна-
читися, чи бажають вони передати 
свої спори на розгляд арбітражу ad 
hoc, чи звернутися до постійно ді-
ючої арбітражної інституції. Якщо 
до останньої, то варто дотримува-
тися перевіреної робочої поради – 
зазначати повну офіційну назву об-
раного ними арбітражу, адже твор-
чість у цьому випадку інколи також 
може завдати сторонам неабияких 
проблем. 

Так, в одному з контрактів у засте-
реженні було вказано, що всі спори 
вирішуються «… арбітражем, ство-
реним при відповідній торгово-про-
мисловій палаті країни відповідача». 
Очевидно, що таке застереження 
працюватиме лише в тих випадках, 
коли сторонами контракту будуть 
господарюючі суб’єкти країн, де 
арбітражі створені саме при торго-
во-промислових палатах (Україна, 
Білорусь, Російська Федерація). Од-
нак відомо, що абсолютна більшість 
провідних арбітражних центрів світу 
створені та діють при інституціях, 
які не мають назви «торгово-про-
мислова палата» або взагалі є само-
стійними інститутами. Тому у ви-
падку, коли подібне застереження 
буде інкорпороване в контракті з 
англійською фірмою, інша сторона 
(позивач) матиме серйозні труднощі 
вже на етапі обґрунтування юрис-
дикції британського арбітражу. 

Таким чином, відсутність або не-
чіткість формулювань щодо вказа-
них елементів може мати критич-
ний характер, оскільки призведе або 
взагалі до неможливості реалізації 
такого застереження, або надасть 

одній зі сторін процесуальні засоби 
для затягування процесу вирішення 
спору та/або зловживання процесу-
альними правами. В обох випадках 
сторони контракту ризикують опи-
нитися зі спором за таким контрак-
том там, де вони не бажали бути – в 
національному суді однієї зі сторін 
з усіма наслідками в частині строків 
вирішення спору та можливості ви-
конання постановленого рішення.

Порада №2

Форма має значення

Відповідно до положень Нью-
Йоркської конвенції 1958 р. та Євро-
пейської конвенції 1961 р., арбітраж-
ні застереження укладаються лише 
в письмовій формі. При цьому неза-
лежно від того, чи арбітражна угода 
укладена у вигляді застереження в 
контракті, чи окремої арбітражної 
угоди, вона може бути підписана 
сторонами або укладена шляхом об-
міну листами чи телеграмами. На 
практиці вказані положення мають 
надзвичайно важливе значення, ад-
же в багатьох випадках дозволяють 
сторонам подолати дефекти укла-
деної арбітражної угоди або взагалі 
укласти додаткову угоду про вирі-
шення спорів у порядку арбітражу 
на стадії конфлікту, коли сторони 
розуміють, що вирішення спорів у 
національних судах однієї зі сторін 
є неефективним.

Практика останніх років свідчить, 
що найсерйозніші спори щодо арбіт-
ражних угод здебільшого виникають 
саме навколо питання їх форми, а 
також повноважень підписанта.

Порада №3

«А що, якщо?», 
або виправляємо дефекти

Як бути, коли дефектне арбіт-
ражне застереження вже містить-
ся в контракті, підписаному сторо-
нами, та в ситуації спору, що існує 
між сторонами такого контракту, 
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будь-яке уточнення його змісту шля-
хом укладення додаткової угоди ви-
ключається? Звісно, в таких випад-
ках кожна ситуація особлива, адже 
все залежить від того, які форму-
лювання впливають на чинність, 
виконуваність та/або дійсність ар-
бітражного застереження. Однак 
порятунком у низці випадків мо-
же стати норма, передбачена у ч. 2 
ст. 21 ЦПК України та продубльова-
на у ч. 3 ст. 22 ГПК України, згідно 
з якою «будь-які неточності в тексті 
угоди про передачу спору на вирі-
шення до третейського суду (міжна-
родного комерційного арбітражу) та 
(або) сумніви щодо її дійсності, чин-
ності та виконуваності повинні тлу-
мачитися судом на користь її дійс-
ності, чинності та виконуваності».

Окрім того, на практиці часто ви-
користовується такий інструмент як 
листування між сторонами, в якому 
одна сторона формулює «бажані» 
для неї положення арбітражної уго-
ди (наприклад, щодо арбітражної 
установи, застосовуваного права, 
місця арбітражу, кількості арбітрів 
тощо), а інша – проти цього не за-
перечує.

Порада №4

Звертаємо увагу 
на правонаступництво

Питання поширення дії арбітраж-
ного застереження на осіб, які його 
не підписували, сьогодні є досить 
непростим та вкрай актуальним. На 
практиці часто трапляються випадки 
правонаступництва на основі різних 
підстав. Звідси виникає запитання 
про те, чи зберігає дію арбітражне 
застереження стосовно осіб, які йо-
го не підписували – правонаступни-
ків. Міжнародна практика йде тим 
шляхом, що дія арбітражних угод 
у таких випадках поширюється на 
правонаступників, коли мова йде 
про сингулярне правонаступництво 
(наприк лад, у зв’язку із заміною кре-
дитора чи боржника в зобов’язаннях 
або внаслідок реорганізації юридич-
ної особи). Водночас у кожному окре-
мому випадку потрібно аналізувати 
обставини, сторони, зобов’язання, 
після чого приймати рішення що-

до збереження дії, укладеної право-
попередником арбітражної угоди та 
її поширення на правонаступника.

Питання дійсності арбітражних 
угод при універсальному право-
наступництві, коли всі права та 
обов’язки правопопередника пере-
ходять до правонаступника, зазви-
чай породжують значно менше спо-
рів, оскільки з огляду на зазначене, 
до правонаступника переходить весь 
комплекс прав та обов’язків.

 Порада №5

«Last but not least» – 
використовуємо типові 
арбітражні застереження

Використання типових арбітраж-
них застережень, розроблених кож-
ним арбітражним центром світу з 
урахуванням його практики – це на-
віть не порада, а ключовий принцип 
у випадку, коли сторони бажають пе-
редати спір на вирішення арбітражу. 
Алгоритм дій тут достатньо простий. 
Якщо сторони прийняли рішення 
вирішувати спори за договором у 
порядку арбітражу, необхідно визна-
читися з арбітражною установою та 
скористатися на її офіційному сайті 
запропонованою редакцією арбіт-
ражного застереження, інкорпору-
вавши її в контракт. Ці прості дії є 
надзвичайно ефективними, адже 
такі типові проформи відпрацьовані 
кожною арбітражною інституцією 
світу з урахуванням прогресивного 
досвіду та найкращих практик.

Підсумовуючи, варто зазначити, 
що вказані поради є тим мінімумом 
(як зараз говорять, «джентельмен-
ським набором»), пам’ятаючи про 
який бізнес не потрапить у пастку, 
а спори за міжнародними контрак-
тами будуть швидко та ефективно 
вирішені в порядку арбітражу. Без-
перечно, часто практика породжує 
досить неординарні ситуації, тому 
завдання арбітражної спільноти – 
гідно приймати такі виклики, збе-
рігаючи при цьому класичні, фун-
даментальні основи арбітражного 
процесу як найбільш ефективного 
способу вирішення міжнародних ко-
мерційних спорів. 

Нещодавно прес-служба Вер-
ховного Суду розмістила повідом-
лення щодо ухваленого судового 
рішення Першої палати Касацій-
ного кримінального суду у складі 
Верховного Суду, яким із судових 
рішень судів першої та апеляцій-
ної інстанцій виключена кваліфі-
куюча ознака злочину, передбаче-
ного ч. 3 ст. 185 КК України, а саме 
«крадіжка, поєднана з проникнен-
ням в інше сховище».

Положення вищезгаданої ч. 3 
ст. 185 КК України передбачає та-
ку кваліфікуючу ознаку крадіж-
ки як поєднання протиправних 
дій з проникненням у житло, ін-
ше приміщення чи сховище або 
таку, що завдала значної шкоди 
потерпілому. 

Відсутність законодавчого за-
кріплення понять «проникнення», 
«інше приміщення» та «сховище» 
надає можливість органам досу-
дового розслідування та судам на 
власну, суб’єктивну думку робити 
висновки про те, чи існували вка-

зані поняття в кожному конкрет-
ному випадку, чи ні. 

Верховний Суд у своїй Поста-
нові від 10.04.2018 р. у справі 
№569/6988/16-к акцентує увагу 
на необхідності детального з’ясу-
вання такої обставини вчинен-
ня злочину як місце його вчинен-
ня (зокрема, чи мала особа, яка 
вчинила злочин, вільний доступ 
до місця вчинення злочину). Вер-
ховний Суд зазначає, що наяв-
ність вільного доступу особи до 
місця вчинення злочину (в цьому 
випадку мова йде про подвір’я) 
виключає можливість кваліфі-
кації протиправних дій за озна-
кою «проникнення у сховище» 
(ч. 3 ст. 185 КК України).

Така позиція Верховного Суду 
узгоджується з висновками Пле-
нуму Верховного Суду України, 
викладеними у Постанові №10 від 
06.11.2009 р. «Про судову практи-
ку у справах про злочини проти 
власності». Відповідно до п. 22 цієї 
Постанови, під сховищем слід ро-
зуміти певне місце або територію, 
відведені для постійного чи тим-
часового зберігання матеріаль-
них цінностей, які мають засоби 
охорони від доступу до них сто-
ронніх осіб (огорожа, охоронець, 
сигналізація тощо). При цьому не 
може визнаватися сховищем не-
огороджена і така, що не охороня-
ється, площа або територія, на яку 
вхід сторонніх осіб є вільним, а та-
кож місцевість, що була відведена 
та використовується для вирощу-
вання продукції чи випасу тварин 
(сад, город, ставок, поле тощо).

Таким чином, у розрізі наявної 
судової практики слід зазначити, 
що навіть якщо територія, на якій 
відбулося вчинення злочину, ого-
роджена парканом чи огорожею, 
однак така огорожа не перешкод-
жає вільному доступу стороннім 
особам до відповідної території, 
у такому випадку кваліфікація дій 
особи за ч. 3 ст. 185 КК України є 
безпідставною.

Така правова позиція Верховно-
го Суду є вагомим внеском у фор-
мування практики застосування 
кримінального закону в цій ка-
тегорії справ та стане превентив-
ним заходом від хибного обвину-
вачення.

Формулювання правильної 
кваліфікації як запорука 
законного судового рішення

Іван СТАРОСТА, 
адвокат, партнер 
АО «Клочков та партнери»
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