
 

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
 

ВИТЯГ 

Розділ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Глава 1. Основні положення 

… 

Стаття 4. Право на звернення до суду за захистом 

… 

4. Угода сторін про передачу спору на розгляд третейського суду допускається. До 
третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, який виникає з 
цивільних правовідносин, крім випадків, передбачених законом. 

… 

Глава 2. Цивільна юрисдикція 

§ 1. Предметна та суб’єктна юрисдикція 

… 

Стаття 19. Справи, що відносяться до юрисдикції загальних судів 

… 

8. Суди розглядають справи про оскарження рішень третейських судів, про видачу 
виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів, про оспорювання 
рішень міжнародного комерційного арбітражу, а також про визнання та надання дозволу 
на виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу, іноземного суду. 

… 

Стаття 21. Право сторін на передачу спору на розгляд третейського суду 

1. Сторони мають право передати спір на розгляд третейського суду, крім випадків, 
встановлених законом. 

 



2. Будь-які неточності в тексті угоди про передачу спору на вирішення до третейського 
суду та (або) сумніви щодо її дійсності, чинності та виконуваності повинні тлумачитися 
судом на користь її дійсності, чинності та виконуваності. 

3. Рішення третейського суду може бути оскаржено в порядку, передбаченому цим 
Кодексом. 

Стаття 23. Суд першої інстанції 

… 

2. Справи щодо оскарження рішень третейських судів, оспорювання рішень міжнародних 
комерційних арбітражів, про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень 
третейських судів розглядаються апеляційними судами як судами першої інстанції за 
місцем розгляду справи третейським судом (за місцезнаходженням арбітражу). 

3. Справи щодо визнання та надання дозволу на виконання рішень міжнародного 
комерційного арбітражу розглядаються: 

1) якщо місце арбітражу знаходиться на території України - апеляційними загальними 
судами за місцезнаходженням арбітражу; 

2) якщо місце арбітражу знаходиться поза межами України - апеляційним загальним 
судом, юрисдикція якого поширюється на місто Київ. 

Глава 4. Учасники судового процесу 

§ 1. Учасники справи 

… 

Стаття 42. Склад учасників справи 

… 

5. У справах про оскарження рішення третейського суду, оспорювання рішення 
міжнародного комерційного арбітражу та про видачу виконавчого документа на 
примусове виконання рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу 
учасниками справи є учасники (сторони) третейського розгляду, особи, які не брали участі 
у третейському розгляді, якщо третейський суд вирішив питання про їхні права та 
обов’язки, а також сторони арбітражного розгляду. 

Глава 5. Докази та доказування 

§ 1. Основні положення про докази 

… 

Стаття 82. Підстави звільнення від доказування 

… 



8. Обставини, встановлені рішенням третейського суду або міжнародного комерційного 
арбітражу, підлягають доказуванню в загальному порядку при розгляді справи судом. 

Стаття 84. Витребування доказів 

… 

11. У випадках, передбачених законом, апеляційний загальний суд за місцезнаходженням 
доказів може витребувати докази на прохання третейського суду чи міжнародного 
комерційного арбітражу або за заявою сторони (учасника) третейського (арбітражного) 
розгляду за згодою третейського суду чи міжнародного комерційного арбітражу у справі, 
що розглядається третейським судом (міжнародним комерційним арбітражем), у порядку, 
встановленому цією статтею. 

У разі задоволення відповідної заяви суд може зобов’язати особу, у якої такі докази 
витребовуються, надати такі докази безпосередньо третейському суду або міжнародному 
комерційному арбітражу або стороні, за заявою якої такі докази витребовуються, для 
подальшого їх подання третейському суду (міжнародному комерційному арбітражу). 

В ухвалі про витребування доказів суд вирішує питання забезпечення чи попередньої 
оплати витрат осіб, пов’язаних із поданням відповідних доказів. 

Стаття 85. Огляд доказів за їх місцезнаходженням 

… 

9. У випадках, передбачених законом, апеляційний загальний суд за місцезнаходженням 
доказів може оглянути докази за їх місцезнаходженням на прохання третейського суду чи 
міжнародного комерційного арбітражу або за заявою сторони (учасника) третейського 
(арбітражного) розгляду за згодою третейського суду (міжнародного комерційного 
арбітражу) у справі, що розглядається третейським судом або міжнародним комерційним 
арбітражем, у порядку, встановленому цією статтею. 

У разі задоволення відповідної заяви суд направляє протокол огляду безпосередньо 
третейському суду (міжнародному комерційному арбітражу) або стороні, за заявою якої 
такий огляд проводився, для подальшого його подання третейському суду (міжнародному 
комерційному арбітражу). 

В ухвалі про огляд доказів за їх місцезнаходженням суд вирішує питання забезпечення чи 
попередньої оплати витрат осіб, пов’язаних із таким оглядом. 

§ 2. Показання свідків 

… 

Стаття 94. Допит свідка за заявою сторони арбітражного (третейського) розгляду 

1. На прохання третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу або за 
заявою сторони (учасника) третейського (арбітражного) розгляду за згодою третейського 
суду (міжнародного комерційного арбітражу) апеляційний загальний суд за місцем 
проживання (перебування) свідка може допитати, в тому числі повторно, свідка про відомі 
йому обставини, що стосуються справи, що розглядається третейським судом 



(міжнародним комерційним арбітражем), згідно з визначеним третейським судом 
(міжнародним комерційним арбітражем) переліком питань. 

2. Сторони (учасники) третейського (арбітражного) розгляду можуть брати участь у 
допиті свідка, ставити йому питання для уточнення його відповідей. 

3. В ухвалі про виклик свідка суд вирішує питання забезпечення чи попередньої оплати 
витрат свідка, пов’язаних із його допитом. 

§ 8. Забезпечення доказів 

Стаття 116. Підстави та порядок забезпечення доказів 

1. Суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має 
забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути 
втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи 
утрудненим. 

2. Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, 
витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона 
вчиняти певні дії щодо доказів та зобов’язання вчинити певні дії щодо доказів. У 
необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, 
визначені судом. 

… 

7. За заявою міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду або заявою 
сторони у справі, яка передана на розгляд міжнародного комерційного арбітражу, 
третейського суду, суд може вжити заходів забезпечення доказів у порядку та з підстав, 
встановлених цим Кодексом. 

8. Заява про забезпечення доказів у справі, яка передана на розгляд міжнародного 
комерційного арбітражу, третейського суду, подається до апеляційного суду за 
місцезнаходженням боржника або доказів, щодо яких сторона просить вжити заходів 
забезпечення, або майна боржника, або за місцем арбітражу, третейського розгляду. 

Стаття 117. Заява про забезпечення доказів 

1. У заяві про забезпечення доказів зазначається: 

1) найменування суду, до якого подається заява; 

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для 
фізичних осіб) заявника, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце 
проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код 
юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його 
наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери 
засобів зв’язку та адресу електронної пошти, за наявності; 

3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для 
фізичних осіб) іншої сторони (сторін), якщо вона відома заявнику, а також якщо відомі 



відомості, що її ідентифікують: її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце 
проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код 
юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його 
наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, відомі номери 
засобів зв’язку та адреси електронної пошти; 

4) докази, забезпечення яких є необхідним, а також обставини, для доказування яких вони 
необхідні; 

5) обґрунтування необхідності забезпечення доказів; 

6) спосіб, у який заявник просить суд забезпечити докази, у разі необхідності - особу, у 
якої знаходяться докази; 

7) перелік документів, що додаються до заяви. 

2. Заява підписується заявником або його представником. До заяви, яка подана 
представником заявника, має бути додано документ, що підтверджує його повноваження. 

3. За подання заяви про забезпечення доказів сплачується судовий збір у розмірі, 
встановленому законом. Документ, що підтверджує сплату судового збору, додається до 
заяви. 

4. Суд, встановивши, що заяву про забезпечення доказів подано без додержання вимог цієї 
статті, повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу. 

5. До заяви про забезпечення доказів у справі, яка передана на розгляд міжнародного 
комерційного арбітражу, третейського суду додається копія позовної заяви, поданої до 
міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду, документ, що підтверджує 
подання такої позовної заяви згідно з відповідним регламентом (правилами) арбітражу, 
третейського суду, та копія відповідної арбітражної угоди або угоди про передання спору 
на вирішення третейського суду. 

Стаття 118. Розгляд заяви про забезпечення доказів 

1. Заява про забезпечення доказів розглядається в судовому засіданні в загальному 
порядку, передбаченому цим Кодексом, з особливостями, встановленими цією статтею. 

2. Заява розглядається не пізніше п’яти днів з дня її надходження до суду. 

3. Заявник та інші особи, які можуть отримати статус учасників справи, повідомляються 
про дату, час і місце судового засідання, проте їх неявка не перешкоджає розгляду поданої 
заяви. 

4. Суд за клопотанням заявника може забезпечити докази без повідомлення інших осіб, 
які можуть отримати статус учасників справи: 

1) у невідкладних випадках; 

2) якщо неможливо встановити, хто є або стане такими особами; 



3) у разі, якщо повідомлення іншої сторони може унеможливити або істотно ускладнити 
отримання відповідних доказів. 

5. За результатами розгляду заяви про забезпечення доказів суд постановляє ухвалу про 
задоволення чи відмову у задоволенні заяви. 

6. У разі задоволення заяви суд в ухвалі зазначає доказ, а також дії, що необхідно вчинити 
для його забезпечення. 

7. Оскарження ухвали про забезпечення доказів не зупиняє її виконання, а також не 
перешкоджає розгляду справи. 

8. Суд, вирішуючи питання про забезпечення доказів, може зобов’язати заявника надати 
забезпечення відшкодування збитків, що можуть бути заподіяні у зв’язку із забезпеченням 
доказів. Таке забезпечення відшкодування збитків здійснюється за правилами зустрічного 
забезпечення, встановленими главою 10 цього розділу. Збитки, спричинені забезпеченням 
доказів, відшкодовуються в порядку, визначеному законом з урахуванням положень статті 
159 цього Кодексу. 

9. Якщо після вчинення процесуальних дій щодо забезпечення доказів позовну заяву 
подано до іншого суду, протоколи та інші матеріали щодо забезпечення доказів 
надсилаються до суду, який розглядає справу. 

10. Протоколи та інші матеріали щодо забезпечення доказів за заявою, поданою у зв’язку з 
поданням позову до міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду, надаються 
заявнику для подання до міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду. 

11. Ухвала про забезпечення доказів (крім забезпечення доказів шляхом допиту свідків, 
призначення експертизи, огляду доказів) є виконавчим документом та виконується 
негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень. 

Глава 10. Забезпечення позову 

Стаття 149. Підстави для забезпечення позову 

1. Суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 150 цього 
Кодексу заходів забезпечення позову. 

… 

3. За заявою сторони у справі, яка передана на розгляд міжнародного комерційного 
арбітражу, третейського суду, суд може вжити заходів забезпечення позову у порядку та з 
підстав, встановлених цим Кодексом. 

Стаття 151. Зміст і форма заяви 

1. Заява про забезпечення позову подається в письмовій формі, підписується заявником і 
повинна містити: 

1) найменування суду, до якого подається заява; 
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2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для 
фізичних осіб) заявника, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце 
проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код 
юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його 
наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери 
засобів зв’язку та адресу електронної пошти, за наявності; 

3) предмет позову та обґрунтування необхідності забезпечення позову; 

4) захід забезпечення позову, який належить застосувати, з обґрунтуванням його 
необхідності; 

5) ціну позову, про забезпечення якого просить заявник; 

6) пропозиції заявника щодо зустрічного забезпечення; 

7) інші відомості, потрібні для забезпечення позову. 

… 

3. Заява про забезпечення позову у вигляді арешту морського судна подається в письмовій 
формі і повинна містити: 

1) найменування суду, до якого подається заява; 

2) повне найменування - для юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові (за 
наявності) - для фізичної особи - підприємця, яка є відповідальною за морською вимогою; 

3) розмір та суть морської вимоги, що є підставою для арешту судна; 

4) найменування судна, щодо якого подається заява про арешт, інші відомості про судно, 
якщо вони відомі заявнику. 

4. У заяві можуть бути зазначені кілька заходів забезпечення позову, що мають бути вжиті 
судом, із обґрунтуванням доцільності вжиття кожного з цих заходів. 

5. До заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у 
встановлених порядку і розмірі. 

6. До заяви про забезпечення позову у справі, яка передана на розгляд міжнародного 
комерційного арбітражу, третейського суду додаються: 

1) копія позовної заяви до міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду або 
іншого документа, подання якого започатковує процедуру міжнародного комерційного 
арбітражу, третейського розгляду згідно з відповідним регламентом (правилами) 
арбітражу, або третейського суду або законодавством за місцем арбітражу; 

2) документ, що підтверджує подання такої позовної заяви або іншого аналогічного 
документа згідно з відповідним регламентом (правилами) арбітражу, третейського суду 
або законодавством за місцем арбітражу; 



3) копія відповідної арбітражної угоди чи угоди про передачу спору на вирішення 
третейського суду. 

Стаття 152. Порядок подання заяви про забезпечення позову 

… 

2. Заява про арешт морського судна подається за місцезнаходженням порту реєстрації 
судна або за місцезнаходженням морського порту, в якому судно знаходиться або до якого 
прямує, незалежно від того, чи має такий суд юрисдикцію щодо розгляду по суті справи 
щодо морської вимоги, яка є підставою для арешту. 

3. Заява про забезпечення позову у справі, яка передана на розгляд міжнародного 
комерційного арбітражу, третейського суду, подається до апеляційного суду за 
місцезнаходженням арбітражу, третейського суду, місцезнаходженням відповідача або 
його майна за вибором заявника. 

… 

Стаття 153. Розгляд заяви про забезпечення позову 

1. Заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її 
надходження без повідомлення учасників справи (учасників третейського (арбітражного) 
розгляду). 

2. Заява про забезпечення позову у вигляді арешту на морське судно розглядається судом 
не пізніше двох днів з дня її надходження після її подання без повідомлення особи, яка 
подала заяву, та особи, яка є відповідальною за морською вимогою. 

3. Суд, розглядаючи заяву про забезпечення позову, може викликати особу, яка подала 
заяву про забезпечення позову, для надання пояснень або додаткових доказів, що 
підтверджують необхідність забезпечення позову, або для з’ясування питань, пов’язаних 
із зустрічним забезпеченням. 

4. У виняткових випадках, коли наданих заявником пояснень та доказів недостатньо для 
розгляду заяви про забезпечення позову, суд може призначити її розгляд у судовому 
засіданні з викликом сторін. 

5. Залежно від обставин справи суд може забезпечити позов повністю або частково. 

6. Про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє 
ухвалу. 

7. В ухвалі про забезпечення позову суд зазначає вид забезпечення позову і підстави його 
обрання та вирішує питання зустрічного забезпечення. Суд може також зазначити порядок 
виконання ухвали про забезпечення позову. 

… 

9. Суд, встановивши, що заяву про забезпечення позову подано без додержання вимог 
статті 151 цього Кодексу, повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу. 
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10. Ухвалу про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову може бути 
оскаржено. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також 
не перешкоджає подальшому розгляду справи. 

11. Оскарження ухвали про скасування забезпечення позову або про заміну одного виду 
забезпечення іншим зупиняє виконання цієї ухвали. 

Стаття 154. Зустрічне забезпечення 

1. Суд може вимагати від особи, яка звернулася із заявою про забезпечення позову, 
забезпечити відшкодування збитків відповідача, які можуть бути спричинені 
забезпеченням позову (зустрічне забезпечення). 

2. Зустрічне забезпечення застосовується тільки у випадку забезпечення позову. 

3. Суд зобов’язаний застосовувати зустрічне забезпечення, якщо: 

1) позивач не має зареєстрованого в установленому законом порядку місця проживання 
(перебування) чи місцезнаходження на території України та майна, що знаходиться на 
території України, в розмірі, достатньому для відшкодування можливих збитків 
відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову, у випадку відмови у 
позові; або 

2) суду надані докази того, що майновий стан позивача або його дії щодо відчуження 
майна чи інші дії можуть ускладнити або зробити неможливим виконання рішення суду 
про відшкодування збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням 
позову, у випадку відмови у позові. 

4. Зустрічне забезпечення, як правило, здійснюється шляхом внесення на депозитний 
рахунок суду грошових коштів у розмірі, визначеному судом. Якщо позивач з поважних 
причин не має можливості внести відповідну суму, зустрічне забезпечення також може 
бути здійснено шляхом: 

1) надання гарантії банку, поруки або іншого фінансового забезпечення на визначену 
судом суму та від погодженої судом особи, щодо фінансової спроможності якої суд не має 
сумнівів; 

2) вчинення інших визначених судом дій для усунення потенційних збитків та інших 
ризиків відповідача, пов’язаних із забезпеченням позову. 

5. Розмір зустрічного забезпечення визначається судом з урахуванням обставин справи. 
Заходи зустрічного забезпечення позову мають бути співмірними із заходами 
забезпечення позову, застосованими судом, та розміром збитків, яких може зазнати 
відповідач у зв’язку із забезпеченням позову. 

6. Питання застосування зустрічного забезпечення вирішується судом в ухвалі про 
забезпечення позову або в ухвалі про зустрічне забезпечення позову. Якщо клопотання 
про зустрічне забезпечення подане після застосування судом заходів забезпечення позову, 
питання зустрічного забезпечення вирішується судом протягом десяти днів після подання 
такого клопотання. Копія ухвали про зустрічне забезпечення направляється учасникам 
справи не пізніше наступного дня після її постановлення. 



7. В ухвалі про забезпечення позову або про зустрічне забезпечення зазначаються розмір 
зустрічного забезпечення або інші дії, що повинен вчинити заявник у порядку зустрічного 
забезпечення. 

8. Строк надання зустрічного забезпечення визначається судом та не може перевищувати 
десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову або ухвали про зустрічне 
забезпечення, якщо інше не випливає зі змісту заходів зустрічного забезпечення. 

9. Особа, за заявою якої застосовані заходи забезпечення позову із застосуванням 
зустрічного забезпечення, протягом визначеного судом строку має надати суду 
документи, що підтверджують надання зустрічного забезпечення. 

10. Якщо особа, за заявою якої застосовані заходи забезпечення позову, не виконує 
вимоги суду щодо зустрічного забезпечення у визначений судом строк, суд скасовує 
ухвалу про забезпечення позову та про зустрічне забезпечення. 

11. Ухвала про зустрічне забезпечення може бути оскаржена разом із ухвалою про 
забезпечення позову або окремо. 

Стаття 155. Скасування зустрічного забезпечення 

1. Зустрічне забезпечення скасовується у випадку закриття провадження у справі з 
підстав, визначених пунктами 2, 5, 7, 8 частини першої статті 255 цього Кодексу, 
залишення позову без розгляду з підстав, визначених пунктом 6 частини першої статті 257 
цього Кодексу, або після набрання законної сили рішенням суду про задоволення позову в 
повному обсязі, про що окремо зазначається в резолютивній частині відповідного 
судового рішення. 

4. Зустрічне забезпечення може бути скасовано судом в будь-який час за вмотивованим 
клопотанням відповідача або іншої особи, права або охоронювані законом інтереси якої 
порушуються у зв’язку з вжиттям заходів забезпечення позову. 

5. Суд розглядає клопотання про скасування зустрічного забезпечення не пізніше п’яти 
днів з дня надходження до суду такого клопотання. За наслідками розгляду клопотання 
суд постановляє ухвалу. Ухвала суду про скасування зустрічного забезпечення або про 
відмову у його скасуванні може бути оскаржена. 

6. У разі скасування зустрічного забезпечення грошові кошти, внесені особою на 
депозитний рахунок суду з метою зустрічного забезпечення, підлягають поверненню 
особі, яка здійснила таке зустрічне забезпечення, протягом п’яти днів з дня набрання 
законної сили ухвалою суду про скасування зустрічного забезпечення позову. 

7. У разі скасування заходів забезпечення позову з підстав, передбачених частинами 
тринадцятою, чотирнадцятою статті 158 цього Кодексу, зустрічне забезпечення 
скасовується, якщо протягом двадцяти днів з дня постановлення ухвали суду про 
скасування заходів забезпечення позову жодною особою, права або охоронювані законом 
інтереси якої порушено вжиттям заходів забезпечення позову, не буде подано позов про 
відшкодування збитків у порядку, визначеному статтею 159 цього Кодексу. 

Стаття 158. Скасування заходів забезпечення позову 



1. Суд може скасувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи або за 
вмотивованим клопотанням учасника справи. 

2. Клопотання про скасування заходів забезпечення позову розглядається в судовому 
засіданні не пізніше п’яти днів з дня надходження його до суду. 

… 

14. Заходи забезпечення позову, вжиті судом у справі, яка передана на розгляд 
міжнародного комерційного арбітражу, третейського суду, скасовуються у разі відмови у 
розгляді такої справи або припинення її розгляду міжнародним комерційним арбітражем, 
третейським судом, ухвалення ними рішення про відмову в задоволенні позову, 
припинення участі або невчинення особою, за заявою якої забезпечено позов, дій щодо 
участі в арбітражному, третейському розгляді, або з інших підстав, що свідчать про втрату 
необхідності у забезпеченні такого позову. 

Стаття 159. Відшкодування збитків, заподіяних забезпеченням позову 

1. У випадку закриття провадження або залишення позовної заяви без розгляду з інших, 
ніж зазначені у частині першій статті 155 цього Кодексу підстав або у випадку ухвалення 
рішення суду (третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу) щодо повної або 
часткової відмови у задоволенні позову відповідач або інша особа, чиї права або 
охоронювані законом інтереси порушені внаслідок вжиття заходів забезпечення позову, 
має право на відшкодування збитків, заподіяних забезпеченням позову, за рахунок особи, 
за заявою якої такі заходи забезпечення позову вживалися. 

2. У разі подання відповідного позову про відшкодування збитків, заподіяних 
забезпеченням позову, протягом двадцяти днів з моменту набрання законної сили судовим 
рішенням, зазначеним у частині першій цієї статті, відшкодування збитків, заподіяних 
вжиттям заходів забезпечення позову, здійснюється в першу чергу за рахунок коштів 
зустрічного забезпечення. 

Розділ V 
ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ 
 
Глава 1. Апеляційне провадження 
 
§ 1. Апеляційна скарга 
 
… 
 
Стаття 353. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду 

1. Окремо від рішення суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали суду 
першої інстанції щодо: 

… 

37) відмови у відкритті провадження у справі про скасування рішення третейського суду, 
міжнародного комерційного арбітражу; 
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38) повернення заяви про скасування рішення третейського суду, міжнародного 
комерційного арбітражу; 

39) повернення заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення 
третейського суду або заяви про визнання і надання дозволу на виконання рішення 
міжнародного комерційного арбітражу; 

… 

Розділ VIII  
ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ 
СУДІВ, ОСПОРЮВАННЯ РІШЕНЬ МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ 
АРБІТРАЖІВ 

Стаття 454. Оскарження рішення третейського суду, оспорювання рішення 
міжнародного комерційного арбітражу 

1. Сторони, треті особи, а також особи, які не брали участі у справі, у разі якщо 
третейський суд вирішив питання про їхні права та обов’язки, мають право звернутися до 
суду із заявою про скасування рішення третейського суду. 

Сторони мають право звернутися до суду із заявою про скасування рішення міжнародного 
комерційного арбітражу. 

2. Рішення міжнародного комерційного арбітражу може бути оспорено в порядку, 
передбаченому цим розділом, якщо місце арбітражу знаходиться на території України. 

… 

4. Заява про скасування рішення міжнародного комерційного арбітражу подається до 
апеляційного загального суду за місцезнаходженням арбітражу. 

… 

6. Заява про скасування рішення міжнародного комерційного арбітражу не може бути 
подана після закінчення трьох місяців, рахуючи з дня, коли сторона, що заявляє це 
клопотання, отримала арбітражне рішення, а у разі подання такою стороною клопотання 
до міжнародного комерційного арбітражу про виправлення або роз’яснення рішення чи 
ухвалення додаткового рішення, - з дня винесення міжнародним комерційним арбітражем 
рішення з цього прохання. 

7. Заява, подана після закінчення строку, встановленого частинами п’ятою або шостою 
цієї статті, повертається. 

8. Суд постановляє ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі з підстав, 
передбачених пунктами 1-3 і 6 частини першої статті 186 цього Кодексу, а також у разі 
якщо рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу оскаржено 
(оспорено) з підстав, не передбачених законом або міжнародним договором, згода на 
обов’язковість якого надана Верховною Радою України. 

Стаття 455. Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського суду, 
міжнародного комерційного арбітражу 
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1. Заява про скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного 
арбітражу подається у письмовій формі і підписується особою, яка його оскаржує. 

2. У заяві мають бути зазначені: 

1) найменування суду, до якого подається заява; 

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для 
фізичних осіб) заявника, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце 
проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код 
юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника (для фізичних осіб) за 
його наявності або номер і серія паспорта заявника для фізичних осіб - громадян України, 
номери засобів зв’язку, офіційні електронні адреси та адреси електронної пошти, якщо 
такі є; 

3) прізвища, імена та по батькові (для фізичних осіб), повне найменування (для 
юридичних осіб) учасників третейського розгляду, їх місце проживання (перебування) або 
місцезнаходження; 

4) найменування (за наявності) та склад третейського суду, міжнародного комерційного 
арбітражу, який прийняв рішення; 

5) відомості про рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу, яке 
оскаржується (оспорюється), а саме: номер справи (за наявності), дата і місце прийняття 
рішення, предмет спору, зміст резолютивної частини рішення, арбітражні правила 
(регламент), згідно з якими було вирішено справу; 

6) дата отримання особою, яка звертається із заявою, рішення третейського суду, 
міжнародного комерційного арбітражу, яке оскаржується (оспорюється); 

7) підстава для оскарження (оспорювання) і скасування рішення третейського суду, 
міжнародного комерційного арбітражу; 

8) зміст вимоги особи, яка подає заяву; 

9) перелік документів та інших матеріалів, що додаються до заяви. 

3. У заяві можуть бути зазначені й інші відомості, якщо вони мають значення для розгляду 
цієї заяви (номери засобів зв’язку, факсів, офіційна електронна адреса, адреса електронної 
пошти сторін та третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу тощо). 

4. До заяви про скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного 
арбітражу додаються: 

1) оригінал рішення третейського суду, оригінал належним чином засвідченого рішення 
міжнародного комерційного арбітражу або належним чином завірені їх копії. Копія 
рішення постійно діючого третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу, 
який знаходиться на території України, може також посвідчуватися головою постійно 
діючого третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу, а копія рішення 
третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу для вирішення конкретного 
спору має бути нотаріально завірена; 



2) оригінал третейської або арбітражної угоди, або належним чином завірена її копія; 

3) документи, що подані на обґрунтування підстав для скасування рішення третейського 
суду, міжнародного комерційного арбітражу; 

4) документ, що підтверджує сплату судового збору; 

5) довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження особи на подання заяви; 

6) копії заяви про скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного 
арбітражу та доданих до неї документів відповідно до кількості учасників судового 
розгляду; 

7) засвідчений відповідно до законодавства переклад перелічених у пунктах 1-3 цієї 
частини документів українською мовою або мовою, передбаченою міжнародним 
договором України, якщо вони викладені іншою мовою. 

5. До заяви про скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного 
арбітражу, поданої без додержання вимог, визначених у цій статті, застосовуються 
положення статті 185 цього Кодексу. 

6. У випадку подання заяви про скасування рішення третейського суду, міжнародного 
комерційного арбітражу в електронній формі документи, зазначені в пунктах 1, 2 частини 
четвертої цієї статті, можуть подаватися в копіях, проте заявник повинен надати такі 
документи до суду до початку судового розгляду вказаної заяви. У разі неподання 
вказаних документів заява повертається, про що судом постановляється відповідна ухвала. 

Стаття 456. Відкриття провадження у справі. Підготовка справи до розгляду 

1. Суд за відсутності підстав для відмови у відкритті провадження у справі або повернення 
заяви про скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу 
не пізніше п’яти днів з дня надходження такої заяви відкриває провадження у справі та 
пропонує учасникам справи подати свої заперечення (пояснення) з приводу поданої заяви 
та докази, на яких такі заперечення (пояснення) ґрунтуються, та визначає строк для 
подання таких заперечень (пояснень) і доказів. 

2. Суд до початку розгляду справи за клопотанням будь-кого з учасників судового 
розгляду або з власної ініціативи може запитати у третейського суду або міжнародного 
комерційного арбітражу необхідні матеріали справи, що стосуються підстав для 
скасування рішення третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу. 
Витребувані матеріали направляються до суду протягом п’яти днів з дня надходження 
такої вимоги. 

Стаття 457. Судовий розгляд справи 

1. Справа про оскарження рішення третейського суду, міжнародного комерційного 
арбітражу розглядається суддею одноособово протягом тридцяти днів з дня надходження 
до суду заяви про скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного 
арбітражу, в судовому засіданні з повідомленням сторін. 

2. Неявка осіб, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не 
перешкоджає розгляду справи. 
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3. При розгляді справи в судовому засіданні суд встановлює наявність або відсутність 
підстав для скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного 
арбітражу. 

4. Суд не обмежений доводами заяви про скасування рішення третейського суду, 
міжнародного комерційного арбітражу, якщо під час розгляду справи буде встановлено 
підстави для скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного 
арбітражу, визначені статтею 458, частиною другою статті 459 цього Кодексу. 

5. Справа розглядається судом за правилами, встановленими для розгляду справи судом 
першої інстанції у порядку спрощеного позовного провадження, з особливостями, 
встановленими цим розділом. 

6. За наслідками розгляду заяви про скасування рішення третейського суду, міжнародного 
комерційного арбітражу суд має право: 

1) постановити ухвалу про відмову у задоволенні заяви і залишення рішення третейського 
суду, міжнародного комерційного арбітражу без змін; 

2) постановити ухвалу про повне або часткове скасування рішення третейського суду, 
міжнародного комерційного арбітражу. 

7. За клопотанням однієї із сторін третейського або арбітражного розгляду суд, у разі 
визнання такого клопотання обґрунтованим, може зупинити провадження у справі на 
встановлений ним строк, з тим щоб надати третейському суду, міжнародному 
комерційному арбітражу можливість відновити третейський, арбітражний розгляд або 
вжити інших дій, які на розсуд третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу 
можуть усунути підстави для скасування рішення третейського суду, міжнародного 
комерційного арбітражу. 

Провадження у справі відновлюється ухвалою суду за заявою сторони третейського, 
арбітражного розгляду або з ініціативи суду після надходження до суду відомостей про 
результати виконання ухвали про зупинення провадження третейським судом, 
міжнародним комерційним арбітражем, а в разі відсутності таких відомостей - після 
спливу строку, встановленого судом на їх подання. 

8. До постановлення ухвали за наслідками розгляду заяви про скасування рішення 
третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу будь-яка сторона має право в 
установлені законом порядку та строки звернутися до цього ж суду із заявою про видачу 
виконавчого листа (надання дозволу) на виконання цього ж рішення та просити 
розглянути її спільно із заявою про скасування цього рішення в одному провадженні. 

До заяви про видачу виконавчого листа (надання дозволу) на виконання рішення 
застосовуються загальні вимоги, передбачені статтями 476, 484 цього Кодексу. 

Про спільний розгляд таких заяв та об’єднання їх в одне провадження суд постановляє 
ухвалу в день надходження до суду заяви про видачу виконавчого листа (надання дозволу) 
на виконання рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу, а якщо 
це неможливо - не пізніше наступного дня. 

9. Після розгляду судом заяви про скасування рішення третейського суду, міжнародного 
комерційного арбітражу відповідні матеріали справи підлягають поверненню до 
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третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу, якщо суд витребував такі 
матеріали з третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу. 

Стаття 459. Підстави для скасування рішення міжнародного комерційного арбітражу 

1. Рішення міжнародного комерційного арбітражу може бути скасоване судом лише у 
випадках, передбачених цією статтею, якщо інше не передбачено міжнародним 
договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або Законом 
України "Про міжнародний комерційний арбітраж". 

2. Рішення міжнародного комерційного арбітражу може бути скасовано у разі, якщо: 

1) сторона, що подала заяву про скасування, надасть докази того, що: 

а) одна із сторін в арбітражній угоді була недієздатною; або ця угода є недійсною за 
законом, якому сторони цю угоду підпорядкували, а в разі відсутності такої вказівки - за 
законом України; або 

б) її не було належним чином повідомлено про призначення арбітра чи про арбітражний 
розгляд або з інших поважних причин вона не могла подати свої пояснення; або 

в) рішення винесено щодо не передбаченого арбітражною угодою спору або такого, що не 
підпадає під її умови, або містить постанови з питань, що виходять за межі арбітражної 
угоди, проте якщо постанови з питань, які охоплюються арбітражною угодою, можуть 
бути відокремлені від тих, що не охоплюються такою угодою, то може бути скасована 
тільки та частина арбітражного рішення, яка містить постанови з питань, що не 
охоплюються арбітражною угодою; або 

г) склад міжнародного комерційного арбітражу або арбітражна процедура не відповідали 
угоді сторін, якщо тільки така угода не суперечить закону, від якого сторони не можуть 
відступати, або, за відсутності такої угоди, не відповідали закону; або 

2) суд визначить, що: 

а) відповідно до закону спір, з огляду на його предмет, не може бути переданий на 
вирішення міжнародного комерційного арбітражу; або 

б) арбітражне рішення суперечить публічному порядку України. 

3. Скасування судом рішення міжнародного комерційного арбітражу не позбавляє сторони 
права повторно звернутися до міжнародного комерційного арбітражу, крім випадків, 
передбачених законом. 

Стаття 460. Ухвала суду у справі про скасування рішення третейського суду, 
міжнародного комерційного арбітражу 

1. За наслідками розгляду справи про скасування рішення третейського суду, 
міжнародного комерційного арбітражу суд постановляє ухвалу за правилами, 
встановленими цим Кодексом для ухвалення рішення. 

2. В ухвалі суду мають бути також зазначені: 
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1) відомості про рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу, що 
оскаржується (оспорюється), місце його прийняття; 

2) найменування і склад третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу, що 
прийняв рішення, яке оскаржується; 

3) імена (найменування) сторін третейського (арбітражного) спору; 

4) вказівка про скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного 
арбітражу повністю або частково чи про відмову в задоволенні вимог заявника повністю 
або частково. 

3. Ухвала суду про скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного 
арбітражу або про відмову в його скасуванні може бути оскаржена в апеляційному 
порядку, передбаченому для оскарження рішень суду. 

4. Ухвала суду за наслідками розгляду заяви про скасування рішення третейського суду, 
міжнародного комерційного арбітражу або про відмову в його скасуванні, якщо вона не 
була оскаржена в апеляційному порядку, набирає законної сили після закінчення строку 
на апеляційне оскарження. 

5. У разі подання апеляційної скарги ухвала суду набирає законної сили після розгляду 
справи судом апеляційної інстанції. 

Стаття 461. Порядок оскарження постанов міжнародного комерційного арбітражу 
щодо наявності у нього компетенції, винесених в порядку розгляду питань 
попереднього характеру 

1. Оскарження постанов міжнародного комерційного арбітражу про наявність у нього 
компетенції, винесених з питання попереднього характеру, якщо місце арбітражу 
знаходиться на території України, здійснюється в порядку, передбаченому цим розділом, з 
особливостями, встановленими міжнародним договором, згода на обов’язковість якого 
надана Верховною Радою України, або Законом України "Про міжнародний комерційний 
арбітраж". 

Розділ IX  
ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ, МІЖНАРОДНИХ 
КОМЕРЦІЙНИХ АРБІТРАЖІВ В УКРАЇНІ, НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА 
ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ 

Глава 3. Визнання та надання дозволу на виконання рішення міжнародного 
комерційного арбітражу 

Стаття 474. Умови визнання та надання дозволу на виконання рішення 
міжнародного комерційного арбітражу, якщо його місце знаходиться за межами 
України 

1. Рішення міжнародного комерційного арбітражу (якщо його місце знаходиться за 
межами України), незалежно від того, в якій країні воно було винесено, визнається та 
виконується в Україні, якщо їх визнання та виконання передбачено міжнародним 
договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або за 
принципом взаємності. 
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2. У разі якщо визнання та виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу 
залежить від принципу взаємності, вважається, що він існує, оскільки не доведено інше. 

Стаття 475. Порядок і строки подання заяви про визнання і надання дозволу на 
виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу 

1. Питання визнання і надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного 
арбітражу розглядається судом за заявою стягувача відповідно до цієї глави, якщо 
боржник має місце проживання (перебування) або місцезнаходження на території 
України. 

2. Якщо боржник не має місця проживання (перебування) або місцезнаходження на 
території України, або його місце проживання (перебування) чи місцезнаходження 
невідоме, питання про надання дозволу на примусове виконання рішення міжнародного 
комерційного арбітражу розглядається судом, якщо на території України знаходиться 
майно боржника. 

3. Заява про визнання і надання дозволу на виконання рішення міжнародного 
комерційного арбітражу подається до апеляційного суду, юрисдикція якого поширюється 
на місто Київ, протягом трьох років з дня прийняття рішення міжнародним комерційним 
арбітражем. 

4. Заява, подана після закінчення строку, встановленого частиною третьою цієї статті, 
повертається без розгляду. Суд за клопотанням заявника може поновити пропущений 
строк на подання заяви про визнання і надання дозволу на виконання рішення 
міжнародного комерційного арбітражу, якщо визнає причини його пропуску поважними. 

Стаття 476. Форма і зміст заяви про визнання і надання дозволу на виконання 
рішення міжнародного комерційного арбітражу 

1. Заява про визнання і надання дозволу на виконання рішення міжнародного 
комерційного арбітражу подається у письмовій формі і має бути підписана особою, на 
користь якої прийнято рішення міжнародного комерційного арбітражу, або її 
представником. 

2. У заяві про визнання і надання дозволу на виконання рішення міжнародного 
комерційного арбітражу мають бути зазначені: 

1) найменування суду, до якого подається заява; 

2) найменування (за наявності) і склад міжнародного комерційного арбітражу, який 
прийняв рішення, за яким має бути виданий виконавчий лист; 

3) імена (найменування) учасників арбітражного розгляду (їх представників), їх місце 
проживання (перебування) чи місцезнаходження; 

4) дата і місце прийняття рішення міжнародним комерційним арбітражем; 

5) дата отримання рішення міжнародного комерційного арбітражу особою, яка звернулася 
із заявою; 



6) вимога заявника про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення 
міжнародного комерційного арбітражу. 

3. У заяві можуть бути зазначені й інші відомості, якщо вони мають значення для розгляду 
цієї заяви (номери засобів зв’язку, факсів, офіційна електронна адреса, адреса електронної 
пошти сторін та міжнародного комерційного арбітражу тощо). 

4. До заяви про визнання і надання дозволу на виконання рішення міжнародного 
комерційного арбітражу додаються: 

1) оригінал належним чином засвідченого арбітражного рішення або нотаріально завірена 
копія такого рішення; 

2) оригінал арбітражної угоди або нотаріально завірена копія такої угоди; 

3) документ, що підтверджує сплату судового збору; 

4) копії заяви про визнання і надання дозволу на виконання рішення міжнародного 
комерційного арбітражу відповідно до кількості учасників судового розгляду; 

5) довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження особи на підписання 
заяви; 

6) засвідчений відповідно до законодавства переклад перелічених у пунктах 1-3 та 5 цієї 
частини документів українською мовою або мовою, передбаченою міжнародним 
договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, якщо вони 
викладені іншою мовою. 

5. До заяви про визнання і надання дозволу на виконання рішення міжнародного 
комерційного арбітражу, поданої без додержання вимог, визначених у цій статті, 
застосовуються положення статті 185 цього Кодексу. 

6. У випадку подання заяви про визнання і надання дозволу на виконання рішення 
міжнародного комерційного арбітражу в електронній формі документи, зазначені в 
пунктах 1, 2 частини четвертої цієї статті, можуть подаватися в копіях, проте заявник 
повинен надати такі документи до суду до початку судового розгляду вказаної заяви. У 
разі неподання вказаних документів заява повертається без розгляду, про що судом 
постановляється відповідна ухвала. 

Стаття 477. Порядок розгляду заяви про визнання і надання дозволу на виконання 
рішення міжнародного комерційного арбітражу 

1. Заява про визнання та надання дозволу на виконання рішення міжнародного 
комерційного арбітражу розглядається суддею одноособово протягом двох місяців з дня її 
надходження до суду в судовому засіданні з повідомленням сторін. 

Неявка сторін чи однієї із сторін, належним чином повідомлених про дату, час і місце 
розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду заяви. 

2. За клопотанням однієї із сторін суд витребовує докази у порядку, встановленому цим 
Кодексом. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/print1513755273730837#n7423


3. Суд за заявою особи, яка подає заяву про визнання та надання дозволу на примусове 
виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, може вжити передбачені цим 
Кодексом заходи забезпечення позову. Забезпечення позову допускається на будь-якій 
стадії розгляду такої заяви, якщо невжиття заходів забезпечення позову може ускладнити 
чи унеможливити виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу у разі 
надання дозволу на його виконання. 

Розгляд питання про вжиття передбачених цим Кодексом заходів забезпечення позову 
здійснюється відповідно до глави 10 розділу I цього Кодексу. 

4. Про надходження заяви про визнання та надання дозволу на виконання рішення 
міжнародного комерційного арбітражу суд у п’ятиденний строк письмово повідомляє 
боржника і пропонує йому у місячний строк подати можливі заперечення щодо цієї заяви. 

5. Після надходження заперечень боржника, а також якщо у місячний строк заперечення 
не подані, суддя постановляє ухвалу, в якій визначає дату, час і місце судового розгляду 
заяви, про що сторони повідомляються письмово не пізніше ніж за десять днів до його 
розгляду. 

6. За заявою будь-якої із сторін і за наявності поважних причин суд може відкласти 
розгляд заяви, про що повідомляє сторони. 

7. Суд може зупинити провадження у справі за заявою про визнання та надання дозволу 
на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, якщо в провадженні 
компетентного суду є заява про скасування цього рішення, - до набрання законної сили 
ухвалою суду, якою вирішена така заява. 

Стаття 478. Підстави для відмови у визнанні і наданні дозволу на виконання 
рішення міжнародного комерційного арбітражу 

1. Суд відмовляє у визнанні і наданні дозволу на виконання рішення міжнародного 
комерційного арбітражу, якщо: 

1) на прохання сторони, проти якої воно спрямоване, якщо ця сторона подасть суду доказ 
того, що: 

а) одна із сторін в арбітражній угоді була якоюсь мірою недієздатною; або ця угода є 
недійсною за законом, якому сторони цю угоду підпорядкували, а в разі відсутності такої 
вказівки, - за законом держави, де рішення було винесено; або 

б) сторону, проти якої винесено рішення, не було належним чином сповіщено про 
призначення арбітра чи про арбітражний розгляд або з інших поважних причин вона не 
могла подати свої пояснення; або 

в) рішення винесено щодо спору, не передбаченого арбітражною угодою, або такого, що 
не підпадає під її умови, або містить постанови з питань, що виходять за межі арбітражної 
угоди; проте якщо постанови з питань, охоплених арбітражною угодою, можуть бути 
відокремлені від тих, які не охоплюються такою угодою, то та частина арбітражного 
рішення, яка містить постанови з питань, що охоплені арбітражною угодою, може бути 
визнана і виконана; або 
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г) склад міжнародного комерційного арбітражу або арбітражна процедура не відповідали 
угоді між сторонами або, за відсутності такої, не відповідали закону тієї держави, де мав 
місце арбітраж; або 

ґ) рішення ще не стало обов’язковим для сторін, або було скасовано, або його виконання 
зупинено судом держави, в якій або згідно із законом якої воно було прийнято; або 

2) якщо суд визнає, що: 

а) відповідно до закону спір, з огляду на його предмет, не може бути переданий на 
вирішення міжнародного комерційного арбітражу; або 

б) визнання та виконання цього арбітражного рішення суперечить публічному порядку 
України. 

Стаття 479. Ухвала суду про визнання і надання дозволу на виконання рішення 
міжнародного комерційного арбітражу або про відмову у визнанні і наданні дозволу 
на виконання 

1. За результатами розгляду заяви про визнання і надання дозволу на виконання рішення 
міжнародного комерційного арбітражу суд постановляє ухвалу про визнання і надання 
дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу або про відмову у 
визнанні і наданні дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу 
за правилами, встановленими цим Кодексом для ухвалення рішення. 

2. В ухвалі суду мають бути також зазначені: 

1) найменування і склад міжнародного комерційного арбітражу, який прийняв рішення; 

2) імена (найменування) сторін арбітражного спору; 

3) дані про рішення міжнародного комерційного арбітражу, за яким заявник просить 
видати виконавчий лист; 

4) вказівка про видачу виконавчого листа або про відмову у його видачі. 

3. Якщо рішення міжнародного комерційного арбітражу вже виконувалося раніше, суд 
визначає, в якій частині або з якого часу воно підлягає виконанню. 

4. Якщо в рішенні міжнародного комерційного арбітражу передбачена сплата відсотків та 
(або) пеня, які нараховуються відповідно до умов, вказаних в рішенні міжнародного 
арбітражу, суд вказує в своїй ухвалі про визнання та надання дозволу на виконання такого 
рішення про нарахування таких відсотків та (або) пені до моменту виконання рішення з 
урахуванням чинного законодавства, що регулює таке нарахування. 

(частина четверта статті 479 цього Кодексу вводиться в дію з 1 січня 2019 року) 

5. Остаточна сума відсотків (пені) у такому випадку розраховується за правилами, 
визначеними у рішенні суду, органом (особою), який (яка) здійснює примусове виконання 
рішення суду і відповідні дії (рішення) якого (якої) можуть бути оскаржені в порядку, 
передбаченому розділом VII цього Кодексу. 
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(частина п’ята статті 479 цього Кодексу вводиться в дію з 1 січня 2019 року) 

6. Якщо в рішенні міжнародного комерційного арбітражу суму стягнення зазначено в 
іноземній валюті або валютах, суд, який розглядає це клопотання, вказує в своїй ухвалі 
суму стягнення у валюті, зазначеній в рішенні міжнародного комерційного арбітражу, а за 
заявою стягувача суд визначає суму стягнення в національній валюті України за курсом 
Національного банку України на день постановлення ухвали. 

7. Ухвала суду про визнання і надання дозволу на виконання або про відмову у визнанні і 
наданні дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу може бути 
оскаржена сторонами в апеляційному порядку, передбаченому цим Кодексом для 
оскарження рішень суду. 

8. Ухвала суду, якщо вона не була оскаржена в апеляційному порядку, набирає законної 
сили після закінчення строку на апеляційне оскарження. 

У разі подання апеляційної скарги ухвала суду набирає законної сили після розгляду 
справи судом апеляційної інстанції. 

9. Ухвала про визнання і надання дозволу на виконання рішення міжнародного 
комерційного арбітражу направляється сторонам у порядку, передбаченому статтею 272 
цього Кодексу. 

10. Виконавчий лист вноситься до Єдиного державного реєстру виконавчих документів не 
пізніше наступного дня з дня його видання в порядку, встановленому Положенням про 
Єдиний державний реєстр виконавчих документів. 

(частина десята статті 479 вводиться в дію через 30 днів із дня опублікування 
Державною судовою адміністрацією України повідомлення про початок функціонування 

Єдиного державного реєстру виконавчих документів у газеті "Голос України") 

Стаття 480. Добровільне виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу 
про стягнення грошових коштів 

1. Заява про визнання і надання дозволу на добровільне виконання рішення міжнародного 
комерційного арбітражу про стягнення грошових коштів подається до суду боржником в 
порядку та відповідно до вимог, встановлених статтями 474-476 цього Кодексу, з 
урахуванням особливостей, встановлених цією статтею. 

2. Заява може бути подана щодо добровільного виконання рішення міжнародного 
комерційного арбітражу лише в повному обсязі, а якщо рішення винесене проти декількох 
боржників - в частині, що стосується боржника, який подає заяву. У разі недотримання 
цих вимог суд повертає таку заяву без розгляду. 

3. Заява про надання дозволу на добровільне виконання рішення міжнародного 
комерційного арбітражу розглядається суддею одноособово протягом десяти днів з дня 
надходження до суду заяви про надання дозволу на добровільне виконання рішення 
міжнародного комерційного арбітражу в судовому засіданні без повідомлення учасників 
арбітражного розгляду. 

4. За відсутності підстав, визначених у пункті 2 частини першої статті 478 цього Кодексу, 
суд задовольняє заяву про надання дозволу на добровільне виконання рішення 
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міжнародного комерційного арбітражу та постановляє ухвалу про визнання та надання 
дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу в частині, що 
стосується боржника, який подає заяву. 

5. Ухвала суду про визнання і надання дозволу на добровільне виконання або про відмову 
у визнанні і виконанні рішення міжнародного комерційного арбітражу може бути 
оскаржена сторонами в апеляційному порядку, передбаченому цим Кодексом для 
оскарження рішень суду. 

6. Ухвала суду, якщо вона не була оскаржена в апеляційному порядку, набирає законної 
сили після закінчення строку на апеляційне оскарження. 

7. У разі подання апеляційної скарги ухвала суду набирає законної сили після розгляду 
справи судом апеляційної інстанції. 

8. Копії ухвали вручаються всім сторонам арбітражного розгляду в порядку, 
встановленому статтею 272 цього Кодексу. 

9. На підставі ухвали суду про задоволення заяви про надання дозволу на добровільне 
виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу суд за заявою стягувача видає 
виконавчий лист, який не пізніше наступного дня з дня його видання вноситься до 
Єдиного державного реєстру виконавчих документів у порядку, встановленому 
Положенням про Єдиний державний реєстр виконавчих документів. 

(частина дев’ята статті 480 вводияться в дію через 30 днів із дня опублікування 
Державною судовою адміністрацією України повідомлення про початок функціонування 

Єдиного державного реєстру виконавчих документів у газеті "Голос України") 

Стаття 481. Визнання рішень міжнародного комерційного арбітражу, що не 
підлягають примусовому виконанню 

1. Визнання рішень міжнародного комерційного арбітражу, що не підлягають 
примусовому виконанню, здійснюється в порядку, передбаченому цією главою, з 
урахуванням особливостей, встановлених главою 2 цього розділу. 

Стаття 482. Надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного 
арбітражу, якщо місце арбітражу знаходиться на території України 

1. Надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, якщо 
місце арбітражу знаходиться на території України, здійснюється судом у порядку, 
встановленому цією главою, з особливостями, передбаченими цією статтею. 

2. Суд може зупинити провадження у справі за заявою про визнання та надання дозволу 
на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, якщо в провадженні суду є 
заява про скасування цього рішення, - до набрання законної сили ухвалою суду, якою 
вирішена така заява. 

3. До постановлення ухвали по суті поданої заяви про надання дозволу на примусове 
виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу будь-яка сторона арбітражного 
розгляду в установлені законом порядку та строки має право звернутися до суду із заявою 
про скасування цього ж рішення та просити розглянути його спільно із заявою про 
надання дозволу на виконання цього рішення в одному провадженні. 
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Про спільний розгляд заяви про надання дозволу на виконання рішення міжнародного 
комерційного арбітражу і заяви про його скасування та об’єднання їх в одне провадження 
суд постановляє ухвалу в день надходження до суду заяви про скасування рішення 
міжнародного комерційного арбітражу, а якщо це неможливо, - не пізніше наступного 
дня. 

До заяви про скасування рішення міжнародного комерційного арбітражу застосовуються 
загальні положення, передбачені статтями 454, 455 цього Кодексу. 
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