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ВИСНОВОК
щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів з метою
відновлення довіри до третейського розгляду (реєстр. № 3411 від 29 квітня
2020 року) та альтернативних до нього проектів законів (реєстр. № 3045-1
від 26 лютого 2020 року та реєстр. № 3460 від 12 травня 2020 року)
За пропозицією голови підкомітету з питань виконання рішень
Європейського суду з прав людини та альтернативного розв’язання спорів
Бабія Р.В. Комітету з питань правової політики на своєму засіданні 8 – 16 грудня
2020 року (протокол № 42) повторно розглянув проект Закону про внесення змін
до деяких законів України щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності
третейських судів з метою відновлення довіри до третейського розгляду (реєстр.
№ 3411 від 29 квітня 2020 року), поданий Кабінетом Міністрів України (далі –
Законопроект 3411), та альтернативні проекти законів про внесення змін до
деяких законів України (щодо вдосконалення порядку діяльності третейських
судів та підвищення відповідальності третейських суддів з метою відновлення
довіри до третейського розгляду) (реєстр. № 3045-1 від 26 лютого 2020 року),
поданий народними депутатами України Кулінічем О.І., Вельможним С.А. та
іншими (далі – Законопроект 3045-1), а також про внесення змін до Закону
України «Про третейські суди» щодо приведення норм Закону до вимог
міжнародних правил арбітражу та чинного законодавства, підвищення
прозорості діяльності третейських судів, розширення їх використання
юридичними та фізичними особами (реєстр. № 3460 від 12 травня 2020 року),
поданий народним депутатом України Дирдіним М.Є. (далі – Законопроект
3460).
За наслідками розгляду законопроектів 3411, 3045-1, 3460 Комітет, на
своєму засіданні 04 листопада 2020 року (протокол № 38), рекомендував
Верховній Раді України Законопроект 3411, за результатами розгляду в першому
читанні прийняти за основу, у зв’язку з чим Законопроект 3045-1 та
Законопроект 3460 відхилити.
А також, з метою узгодження запропонованих Законопроектом 3411 змін
щодо підстав оскарження рішення третейського суду, які вносяться до статті 51
Закону України «Про третейські суди», Комітет звернув увагу на необхідність
внести відповідні зміни в статті 454, 458 Цивільного процесуального кодексу

України (далі – ЦПК України), статті 346, 350 Господарського процесуального
кодексу України (далі – ГПК України), а саме: в частині першій статті 454, у
пункті 5 частини другої статті 458 ЦПК України після слів «участі у справі»
доповнити словами та символами «або осіб, які не є сторонами третейської угоди
(третейського застереження)»; у частинах першій і другій статті 346, у пункті 5
частини другої статті 350 ГПК України після слів «участі у справі» доповнити
словами та символами «або осіб, які не є сторонами третейської угоди
(третейського застереження)». Крім того, задля більш повного та належного
врегулювання діяльності третейських судів, Комітет зауважив, що вбачається за
необхідне врахувати слушні пропозиції Законопроекту 3045-1 та внести до
Закону України «Про третейські суди» такі зміни: частину першу статті 6
доповнити новими підставами, при яких справа не підвідомча третейському
суду; частину другу статті 18 доповнити новими підставами, при яких особа не
може бути третейським суддею; статтю 21 викласти в новій редакції,
доповнивши новими підставами припинення повноважень третейського судді;
статтю 33 доповнити новими частинами, в яких передбачити можливість
третейського судді вживати заходи до примирення учасників третейського
розгляду.
У зв’язку із зазначеним Комітетом було прийнято рішення про необхідність
вийти за межі вимог статті 116 Регламенту Верховної Ради України.
Водночас 2 грудня 2020 року Комітет з питань антикорупційної політики на
своєму засіданні (протокол № 58) дійшов до висновку та прийняв рішення, що
Законопроект 3411 не відповідає вимогам антикорупційного законодавства.
Зокрема, у Законопроекті 3411 виявлено норми, що можуть сприяти вчиненню
корупційних правопорушень, а саме створюється суперечність (колізія) між
різними положеннями Закону України «Про третейські суди», що допускатиме
різне тлумачення цих норм на практиці та потребує уточнення для забезпечення
правової визначеності.
У зв’язку із зазначеним, Комітет пропонує під час розгляду в першому
читанні у Законопроекті 3411:
1) абзац другий підпункту 2 пункту 1 виключити;
2) у абзаці третьому пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні
положення» слова «четвертого» і «п’ятого» замінити словами «третього» і
«четвертого» відповідно.
На підставі викладеного, Комітет з питань правової політики вирішив:
1. Переглянути свій висновок від 04 листопада 2020 року (протокол № 38)
та рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності
третейських судів з метою відновлення довіри до третейського розгляду (реєстр.
№ 3411 від 29 квітня 2020 року), поданий Кабінетом Міністрів України, за
результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу, з урахуванням
пропозиції Комітету, у зв’язку з чим Законопроект 3045-1 та Законопроект 3460,
– відхилити.

2. Звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити
на пленарному засіданні під час розгляду даного Законопроекту, відповідно до
частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України, про необхідність
внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок
та/або суперечностей у тексті Законопроекту, інших 6 структурних частин
Законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду
в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання
Законопроекту.
3. Доповідачем від Комітету з цього питання під час розгляду на пленарному
засіданні Верховної Ради України визначити голову підкомітету з питань
виконання рішень Європейського суду з прав людини та альтернативного
розв’язання спорів Бабія Р.В.
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