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ВСТУП
Третейський розгляд є надзвичайно актуальним з огляду на перспективи європейської інтеграції
України, оскільки сьогодні в нашій країні є категорії спорів, які безальтернативно вирішуються державними судами, через що українці позбавлені належного доступу до позасудових механізмів і способів захисту прав, зокрема арбітражних.
Третейські суди, які народилися в 2004 році від набрання чинності Законом України «Про третейські
суди» та вже мають свою чотирнадцятирічну історію, залишаються явищем мало вивченим, а їхня
діяльність сприймається неоднозначно як юристами, так і широкими верствами громадян.
До цього часу бракувало досліджень їх роботи, які дозволили б, зокрема статистично, показати стан
їхнього розвитку та обізнаності про них, сприйняття у суспільстві та бізнесових колах.
Цей звіт є результатом семи місяців роботи команди Фундації DEJURE, яка завдяки підтримці американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми
«Нове правосуддя», вперше в Україні здійснила ґрунтовне дослідження за напрямками:
•

збір інформації та аналіз всіх зареєстрованих третейських судів, їх опитування, виявлення працюючих третейських судів, рівня доступності інформації про їхню діяльність;

•

збір інформації та аналіз практики третейських судів;

•

соціологічне опитування громадян і представників бізнесу щодо обізнаності про третейські суди
та їх сприйняття, потреби в інформації про третейські суди;

•

розробка комунікаційної стратегії для третейських судів на основі зібраних даних;

•

з’ясування рівня підтримки третейського вирішення спорів і сприяння з боку державних судів;

•

рекомендації з удосконалення законодавства про третейські суди.

Зібрані матеріали і дані, представлені в цьому звіті, дозволяють як розвіяти певні міфи, так і визначити проблемні місця у діяльності третейських судів, фактори, які стримують їхній розвиток, та визначити напрямки дій з удосконалення їх роботи і популяризації третейського розгляду.
Якісні третейські суди та їх належна підтримка з боку державних судів є важливим елементом забезпечення суспільства позасудовими механізмами захисту прав, — як у цивільно правових відносинах,
так і в комерційній діяльності, — та розвантаження державних судів.
Сподіваємося, що ця робота буде корисною всім юристам, представникам бізнесу та громадянам, які
цікавляться позасудовими способами вирішення спорів, і вболівають за перспективу їх розвитку в
Україні.

З повагою,
керівник проекту,
Голова Третейської палати України Тарас Шепель

РОЗДIЛ 1.
ТРЕТЕЙСЬКI СУДИ:
ДИНАМIКА I СТАН РОЗВИТКУ
Закон України «Про третейські суди» набрав чинності 16 квітня 2004 року. Відповідно до закону третейські суди утворюються при наступних організаціях:
•

всеукраїнські громадські організації;

•

всеукраїнські організації роботодавців;

•

фондові й товарні біржі, саморегулівні організації професійних учасників ринку цінних паперів;

•

торгово-промислові палати;

•

всеукраїнські асоціації кредитних спілок, Центральна спілка споживчих товариств України;

•

об’єднання, асоціації суб’єктів підприємницької діяльності-юридичних осіб, у тому числі банків.

Третейські суди підлягають державній реєстрації. Інформація про зареєстровані третейські суди доступна на інформаційних ресурсах органу державної реєстрації.
Стаття 10 Закону України «Про третейські суди» вимагає публікації положення та регламенту третейського суду, проте не визначає спосіб такої публікації та будь-які наслідки невиконання цієї норми
закону.
З метою встановлення кількості та отримання відомостей про зареєстровані третейські суди в рамках
виконання цього проекту було здійснено збір інформації із застосуванням наступних інструментів:
•

пошук в електронних реєстрах реєстраційної служби;

•

запит про надання публічної інформації до Міністерства юстиції України.

З метою визначення публічності третейських судів та доступності інформації про них здійснено:
•

моніторинг електронних засобів масової інформації, пошук інформаційних сайтів третейських судів та організацій, при яких вони утворені;

•

моніторинг інформації про організації, при яких утворено третейські суди, за допомогою аналітичної системи для ділової розвідки та перевірки контрагентів України YouControl
(https://youcontrol.com.ua).

З метою визначення доступності третейського суду за адресою реєстрації, зокрема отримання кореспонденції та відповіді на неї, на адреси третейських судів було направлено письмові запити з опитувальником і формою.
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З метою з’ясування, які третейські суди вели діяльність з третейського вирішення спорів, застосовувався пошук їхніх рішень за допомогою:
•

моніторингу електронних засобів засобів масової інформації;

•

моніторингу єдиного державного реєстру судових рішень;

•

направлення письмових опитувальників на реєстраційні адреси третейських судів.

На основі сукупності зібраних за допомогою наведених інструментів даних далі наводимо статистику,
з якої видно наступні показники:
•

кількість зареєстрованих третейських судів загалом та по рокам і типам організацій;

•

інформація про наявність інтернет-сайтів та оприлюднених регламентів і положень;

•

отримання ними письмової кореспонденції та зворотній зв’язок;

•

відомості про розгляд спорів.

Отже, станом на 1 грудня 2018 року в Україні було зареєстровано 515 третейських судів, з них 21 припинили діяльність. Тому далі надано аналіз по 494 третейським судам.

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ ЗА ТИПАМИ ОРГАНІЗАЦІЙ
1.

При всеукраїнських громадських організаціях

73

2.

При всеукраїнських організаціях роботодавців

1

3.

При фондових і товарних біржах, саморегулівних організаціях професійних учасників ринку цінних паперів

4.

При торгово-промислових палатах

5.

При всеукраїнських асоціаціях кредитних спілок, Центральній спілці споживчих товариств України

6.

При об’єднаннях, асоціаціях суб’єктів підприємницької діяльності-юридичних осіб, у тому числі банків

7.

Неможливо встановити

108
26
1
287
19

Для категорій 1—6 аналізуємо доступність третейських судів для взаємодії, а саме — чи отримують
вони поштову кореспонденцію, направлену на їхні адреси, та чи відповідають на неї (кореспонденцією є опитувальник, який був розісланий поштою і передбачав необхідність надання зворотної
відповіді).
Надіслано листи до 418 третейських судів (листи не надсилались у разі розташування на території
окупованої Автономної республіки Крим і окремих регіонів Донецької й Луганської областей, а також
неможливості визначити адресу).

83

Кореспонденція не доставлена
через відсутність за місцезнаходженням

328

Отримали кореспонденцію,
але не відповіли

7

Відповіли

7

В інтернеті представлені 57 організацій, при яких утворені третейські суди. І лише 33 третейські суди
мають власні сайти або розділи на сайтах організацій, при яких утворені, де оприлюднено їхній регламент, список третейських суддів, розміри третейського збору.

CПИСОК ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ З ВЛАСНИМИ ВЕБ-СТОРІНКАМИ:
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Постійно діючий третейський суд при Асоціації «Газові трейдери України»

http://www.gasua.com/

Постійно діючий третейський суд при Асоціації «Український правовий альянс»

http://aula.com.ua/

Постійно діючий третейський суд при Волинській торгово-промисловій палаті

https://vcci.com.ua/

Постійно діючий третейський суд при Всеукраїнській громадській організації
«Український правовий союз»

http://treteyskiy.org/ukr/

Постійно діючий третейський суд при Дніпропетровський торгово-промисловій
палаті

http://cci.dp.ua/postijno-dijuchij-tretejskij-sud.html

Постійно діючий третейський суд при Запорізькій торгово-промисловій палаті

http://www.cci.zp.ua/poslugi-tpp/tretejskij-sud/

Постійно діючий третейський суд при Київській Торгово-промисловій палаті

http://kiev-chamber.org.ua/uk/86/125.html

Постійно діючий третейський суд при Тернопільській торгово-промисловій палаті

http://tcci.te.ua/posluhy/treteiskyi-sud/

Постійно діючий третейський суд при Торгово-промисловій палаті України

http://arb.ucci.org.ua/tsud/

Постійно діючий третейський суд при Вінницькій торгово-промисловій палаті

https://cci.vn.ua/arbitration/

Постійно діючий третейський суд при Житомирській торгово-промисловій палаті

http://www.zhcci.org.ua/index.php/ua/tretejskij-sud/

Постійно діючий третейський суд саморегулівної організації ринку цінних паперів
Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв

https://www.pard.ua/uk/about/structure/arbitration/

Постійно діючий третейський суд при Асоціації «Дніпровський Банківський Союз»

http://adbs.org.ua/?page_id=26

Постійно діючий третейський суд при Асоціації українських банків

http://tretsud.aub.org.ua/

Постійно діючий третейський суд при Кіровоградській регіональній торговопромисловій палаті

http://chamber.kr.ua/index.php/posluhy1/tretejskij-sud/

Постійно діючий третейський суд при Полтавській Торгово-промисловій палаті

http://www.tpp.pl.ua/

Постійно діючий третейський суд при Регіональній торгово-промисловій палаті
Миколаївської області

http://www.rtpp.com.ua/uk/chamber/3/treteyskyy-sud.html

Постійно діючий третейський суд при Сумській торгово-промисловій палаті

http://cci.sumy.ua/services/arbitral_tribunal/

Постійно діючий третейський суд при Харківській торгово-промисловій палаті

https://www.kcci.kharkov.ua/uk/tretsud.html

Постійно діючий третейський суд при Хмельницькій торгово-промисловій палаті

https://goo.gl/fzYBnR

Постійно діючий третейський суд при Юридичній корпорації «Принцип»

http://tretejskij.at.ua/index/polozhenija/0-6

Постійно діючий третейський суд при Львівській торгово-промисловій палаті

https://lcci.com.ua/tretejskyj-sud-2/

Постійно діючий третейський суд при Асоціації «Регіональна правова група»

http://rpgua.com/uk/node/67/

Постійно діючий третейський суд при Всеукраїнській громадській організації
«Асоціація правників України»

https://uba.ua/ukr/court_of_arbitration/

Постійно діючий третейський суд при Універсальній товарній біржі «УкраїнаЗахід»

http://uzahid.com.ua/court/

Постійно діючий третейський суд при Асоціації «Група бізнес партнерів»

http://bpg.net.ua/ua/court/

Постійно діючий третейський суд при Асоціації «Захист корпоративних прав
«Атторней»

https://tretsud.com.ua/

Постійно діючий третейський суд при Всеукраїнській громадській організації
«Всеукраїнський фінансовий союз»

http://pdts.org.ua/

Постійно діючий третейський суд при Асоціації «Українська правнича фундація»

http://arbitration.com.ua/poslugi.html

Постійно діючий третейський суд при Спілці кооператорів та підприємців України

http://www.ecosvit.org/ts/

Постійно діючий третейський суд при Всеукраїнській громадській організації
«Союз інвесторів України»

http://arbitrate.com.ua/

Київський міжрегіональний третейський суд

https://www.court.in.ua/

Постійно діючий третейський суд при Асоціації «Незалежна асоціація банків
України»

https://nabu.ua/ua/sklad-sudu.html

Аналіз динаміки реєстрації третейських судів при різних типах
організацій та інформації про їхню діяльність з вирішення справ
за роками, починаючи з 2004
Аналіз здійснювався за інформацією, отриманою з відповідей на опитувальники, відомостями Єдиного державного реєстру судових рішень, електронних засобів масової інформації. У зібраних даних
можлива похибка в бік збільшення, оскільки можуть бути не враховані рішення третейських судів, які
були винесені, але ніде не публікувалися, не згадувалися в засобах масової інформації та не оскаржувалися чи не подавалися на допуск до примусового виконання до державних судів, через що стосовно
них відсутні дані у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Також можливі механічні помилки,
що призвели до статистичних похибок в бік зменшення знайдених результатів, внаслідок недостатнього рівня налаштувань фільтру пошуку Єдиного державного реєстру судових рішень, що могло
призвести до неможливості знаходження поодиноких рішень, в яких би згадувались третейські суди.
Також враховувалась діяльність третейських судів у разі виявлення згадок про застосування третейських угод у договорах між громадянами та юридичними особами. Відомості про це отримувалися
з тих самих джерел, включаючи Єдиний державний реєстр судових рішень, в тому числі зі справ за
позовами про визнання недійсними договорів, що містять третейські угоди.
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Не аналізувалось

Отже, з 515 зареєстрованих третейських судів здійснювали діяльність, — під чим розуміється укладення потенційними сторонами спорів третейських договорів, розгляд справ та винесення рішень, —
248 третейських судів.
Далі узагальнюємо статистику щодо реєстрації третейських судів за роками із зазначенням відомостей про діяльність третейських судів за типами організацій, при яких вони зареєстровані.
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2004 РІК: ВСЬОГО — 33, З НИХ НЕМОЖЛИВО ВСТАНОВИТИ — 4.
ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЙ
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2005 РІК: ВСЬОГО — 65, З НИХ НЕМОЖЛИВО ВСТАНОВИТИ — 4.
ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЙ
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2007 РІК: ВСЬОГО — 109, З НИХ НЕМОЖЛИВО ВСТАНОВИТИ — 1.
ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЙ
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2008 РІК: ВСЬОГО — 125, З НИХ НЕМОЖЛИВО ВСТАНОВИТИ — 2.
ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЙ
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2009 РІК: ВСЬОГО — 33, З НИХ НЕМОЖЛИВО ВСТАНОВИТИ — 1.
ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЙ
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2010 РІК: ВСЬОГО — 16.
ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЙ

КІЛЬКІСТЬ
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2011 РІК: ВСЬОГО — 9, З НИХ НЕМОЖЛИВО ВСТАНОВИТИ — 1.
ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЙ
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2012 РІК: ВСЬОГО — 5, З НИХ НЕМОЖЛИВО ВСТАНОВИТИ — 1.
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2013 РІК: ВСЬОГО — 9.
ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЙ
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2014 РІК: ВСЬОГО — 16, З НИХ НЕМОЖЛИВО ВСТАНОВИТИ — 1.
ТИПИ ОРГАНІЗАЦІЙ
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2015 РІК: ВСЬОГО — 10, З НИХ НЕМОЖЛИВО ВСТАНОВИТИ — 2.
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За цими цифрами можна спостерігати динаміку кількісного зростання третейських судів за роками і
типами організацій у порівнянні з показником їхньої діяльності. Як бачимо, за всю історію існування
третейських судів 50% з них так і не розглянули жодної справи попри те, що термінологічно в законі
всі третейські суди іменуються як «постійно діючі», що не відповідає дійсності, враховуючи низький
рівень їхньої доступності для взаємодії, зокрема той факт, що частина з них не тільки не були помічені
у розгляді справ, але й не знаходяться за місцем реєстрації і не отримують кореспонденцію.
Аналіз динаміки реєстрації третейських судів у порівнянні з практикою дозволяє визначити
кілька етапів:
1 ЕТАП:

від набрання законом про третейські судді чинності — до обмеження їхньої
компетенції у 2009 році в частині вирішення справ стосовно нерухомості.

2 ЕТАП:

від позбавлення компетенції стосовно нерухомості — до позбавлення
компетенції вирішувати справи щодо захисту прав споживачів.

3 ЕТАП:

від позбавлення компетенції у справах щодо захисту прав споживачів
у 2011 році — до змін процесуальних кодексів на початку 2017 року.

4 ЕТАП:

від набрання чинності новими редакціями Цивільного та Господарського
процесуальних кодексів з початку 2017 року — дотепер.

Загальний аналіз динаміки розвитку і сфери застосування третейських судів у зазначених періодах
дозволяє дійти висновків:
За типами справ, які розглядались третейськими судами за всю історію, можна виділити основні:
•

справи щодо нерухомості;

•

справи про стягнення боргів за споживчими договорами;

•

справи щодо стягнення заборгованості за цивільними та господарськими договорами.

На першому етапі історії розвитку третейських судів існував попит на третейські суди у всіх сегментах, але головним чином для вирішення спорів щодо нерухомості.
На другому етапі існував попит у стягненні за допомогою третейських судів заборгованостей з позичальників за споживчими договорами.
На третьому й четвертому етапах попит на третейські суди є мінімальним, хоча сфера їхньої компетенції і потенційного застосування залишається досить широкою і включає спектр фактично всіх
цивільних та господарських спорів розрахункової природи, а також інших видів невиконання договірних зобов’язань.
З метою визначення активності застосування третейських судів проаналізуємо проміжок новітньої
історії їхньої діяльності в умовах наявності компетенції в редакції ст. 6 Закону про третейські суди
зразка 2011 року.
Зауважимо, що цей період нам цікавий через те, що охоплює як 2013 рік — останній рік перед Революцією гідності, так період впровадження судової реформи з 2014 року, яка потенційно мала б
вплинути на стан судочинства не лише у державних судах, але й у третейських, оскільки нові редакції
Господарського та Цивільного процесуальних кодексів, які почали діяти з 2017 року, передбачали
значно більший обсяг підтримки з боку державних судів діяльності внутрішніх третейських судів та
міжнародного арбітражу.
Звернемо увагу на статистику розгляду справ третейськими судами через призму аналізу подальшого
проходження їхніх рішень через процедури приведення до виконання та оскарження у державних
судах за даними Єдиного державного реєстру судових рішень.
14

СТАТИСТИКА СПРАВ У ДЕРЖАВНИХ СУДАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ТРЕТЕЙСЬКИМ РОЗГЛЯДОМ
ВИД СПРАВИ

Про визнання недійсними
третейських застережень

Про видачу виконавчих
листів (наказів)

Про скасування рішень
третейських судів

СУДИ
Цивільні
Господарські
Цивільні
Господарські
Цивільні
Господарські

2013

2014

2015

2016

2017

2018

113

94

199

211

76

35

68

68

100

68

68

28

498

57

1017

250

15

10

37

23

34

32

24

10

1087

890

862

600

495

235

325

346

342

307

258

136

КОМЕНТАР:
1.

Підвищення у 2 рази в 2015 році у порівнянні з 2014 роком кількості позовів до цивільного суду
про визнання недійсним третейського застереження пов’язане з прийняттям у 2015 році правового висновку Верховного суду України про недійсність третейського застереження укладеного
зі споживачем.

2.

Підвищення на 50% в 2015 році у порівнянні з 2014 роком кількості позовів до господарського
суду про визнання недійсним третейського застереження пов’язано з прийняттям у 2015 році
правового висновку Верховного суду України про непідвідомчість третейським судам спорів, що
виникають з кредитних договорів в іноземній валюті.

3.

Скорочення у 2016—2018 роках в 4 та більше разів у порівнянні з 2015 роком кількості справ у
цивільних судах про видачу виконавчих листів на рішення третейського суду пов’язано з прийняттям у 2015—2016 роках правових висновків Верховного суду України про непідвідомчість
третейським судам справ за участю споживачів.

4.

Скорочення у 2018 році у 4 рази у порівнянні з 2013 роком кількості справ у цивільному суді про
скасування рішень третейського суду пов’язано з припиненням третейськими судами розгляду
справ у спорах за участю споживачів.

5.

До 2016 року понад 90% спорів, які розглядали третейські суди, були спорами за участю фізичних
осіб-споживачів. Виключення цих спорів з підвідомчості третейського суду призвело до скорочення кількості розглянутих спорів та відповідно виданих виконавчих листів.
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КІЛЬКІСТЬ СПРАВ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДІ ПРО СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ
ЗА РІЗНИМИ РЕГІОНАМИ У 2013—2018 РОКАХ
РЕГІОНИ

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Всього

724

594

575

400

263

193

Київ

475

398

379

223

113

100

Чернігівська обл.

125

119

142

85

48

15

Харківська обл.

33

17

26

40

18

12

Дніпропетровська обл.

29

37

44

60

40

22

Вінницька обл.

27

25

13

7

14

8

Кіровоградська обл.

13

7

10

9

10

4

Одеська обл.

12

16

4

7

11

3

Полтавська обл.

11

8

5

11

11

5

Запорізька обл.

8

9

4

7

8

2

Львівська обл.

5

13

12

4

24

6

<3

<3

<3

<3

<3

<3

Інші 15 областей

КОМЕНТАР
1.

Кількість справ про скасування рішення третейського суду пов’язана з активністю третейських
судів у регіонах, оскільки за статистикою оскаржується біля 10% рішень третейського суду. Мала
кількість справ про скасування рішень третейських судів у регіоні свідчить про малу кількість
працюючих третейських судів у регіоні.

2.

Відносна висока активність третейських судів у Києві пов’язана з діяльністю кількох третейських
судів.

3.

Відносно висока активність третейських судів у Чернігівської області пов’язана з активністю 1
третейського суду.
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СТАТИСТИКА РОЗГЛЯДУ ДЕРЖАВНИМИ СУДАМИ СПРАВ,
ПОВ’ЯЗАНИХ З ТРЕТЕЙСЬКИМ РОЗГЛЯДОМ, У РАЙОННИХ СУДАХ М. КИЄВА
РАЙОНИ КИЄВА
Дніпровський

2013

2014

2015

2016

2017

655

547

415

269

107

39

13

28

20

17

Шевченківський

4

4

18

14

26

Оболонський

2

3

3

1

4

Деснянський

16

24

82

14

2

Голосіївський

2

3

13

11

10

Солом’янський

4

3

3

1

2

Подільський

0

0

2

2

2

Святошинський

2

0

2

2

2

Дарницький

1

1

3

2

2

Печерський

Отже, на діяльність третейських судів мали вплив два чинники, які обмежили їх застосування:
1.

законодавче обмеження компетенції;

2.

судова практика.

До законодавчих обмежень компетенції відносяться два головні обмеження, що були втілені шляхом
внесення змін до ст. 6 Закону «Про третейські суди».
Обмеження 2009 року — нерухомість.
Як ми бачимо з аналізу Єдиного державного реєстру судових рішень, до 2009 року третейські суди
активно розглядали справи у спорах, предметом яких було нерухоме майно.
При цьому спостерігаємо тенденцію, що в багатьох випадках третейські суди починали розгляд справ
невдовзі після державної реєстрації, що свідчить про те, що вони використовувалися для вирішення
спору, ймовірно, не існуючого, при наявності первісної згоди сторін справ як на спосіб вирішення
правової ситуації, так і на результат, якого вони прагнули досягти заздалегідь.
Метою застосування третейських судів у такий спосіб був пошук можливостей «узаконити» об’єкт нерухомості чи перехід права власності на нього, оскільки інші способи були або не доступними, або
дорогими.
В окремих випадках третейські суди були використані з метою порушення прав інших осіб, не учасників третейського провадження, та застосовані у механізмах так званого «рейдерства».
Через це існує думка, що таке використання третейських судів, яке не відповідає їх природі, було
масштабним і зруйнувало їхню репутацію.
Дійсний масштаб такого використання третейських судів спробуємо прослідкувати за судовими вироками, в яких зазначається, в який спосіб третейські суди використовувалися у схемах заволодіння
нерухомістю.
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Як бачимо, в Єдиному державному реєстрі судових рішень містяться вироки, в яких описуються епізоди використання третейських судів не за призначенням чи зі злочинною метою.

8

5
3

2011

3

2012

2013

2014

1

1

2015

2018

Ілюструється це найбільш разючими випадками:
1.

На підставі сфабрикованих третейських справ та винесених рішень третейського суду реестрували права власності на квартири з метою їх подальшого відчуження. Засуджено суддю третейського суду. (З ухвали від 17.05.2011 Апеляційного суду Кіровоградської області по справі
№ 11-327/11: http://reyestr.court.gov.ua/Review/15739254.)

2.

За підробленим рішенням постійно діючого третейського суду «Факт» при товарній біржі «ДАЛІСА» заволоділи нежитловим приміщенням 429,62 кв. м. (Вирок від 29.11.2011 Шевченківського
районного суду м. Києва по справі № 1-646/11: http://reyestr.court.gov.ua/Review/20731640.)

3.

За допомогою рішення Постійно діючого третейського суду при Корпорації «Сила Закону» (м.
Полтава) незаконно визнано право власності на нежитлові приміщення площею 77632,00 кв. м
по пр. Оболонському, 21б у м. Києві («Дрімтаун»). (Вирок від 30.12.2011 Оболонського районного
суду м. Києва по справі № 1-1179/11: http://reyestr.court.gov.ua/Review/20855590.)

4.

За допомогою рішень Постійно діючого третейського суду при асоціації «Правові рішення» протиправно визнавались права власності на нежитлові приміщення ВАТ «Електроприлад» та інших
підприємств, здійснено спробу рейдерського захоплення ВАТ «Електроприлад» тощо. Засуджено суддів третейського суду. (Вирок від 28.11.2011 Солом’янського районного суду м. Києва по
справі № 1-18/2011: http://reyestr.court.gov.ua/Review/28424327.)

5.

За допомогою рішення Постійно діючого третейського суду при Юридичній корпорації «Принцип» (м. Київ) про визнання дійсними договорів купівлі-продажу нерухомості незаконно визнавались права власності на нежитлові приміщення. (Вирок від 28.02.2012 Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області по справі № 1-5/11: http://reyestr.court.gov.ua/Review/24131632.)

6.

За допомогою рішень Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Український правовий союз» про визнання дійсними договорів купівлі-продажу незаконно визнавались права власності на нежитлові приміщення. (Вирок від 20.06.2012 Полтавського районного суду Полтавської області по справі № 1625/1554/12: http://reyestr.court.gov.ua/
Review/45099629.)

7.

За допомогою рішення Постійно діючого третейського суду «Перший третейський суд при Асоціації «Правопорядок» про визнання договору купівлі-продажу дійсним було незаконно відчужено
нерухоме майно, яке знаходилось у податковій заставі. (Вирок від 31.07.2012 Богунського районного суду м. Житомира по справі № 1-74/12: http://reyestr.court.gov.ua/Review/25886445.)
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8.

За допомогою рішення Постійно діючого третейського суду про визнання дійсним договору купівлі-продажу було незаконно визнано право власності на квартиру. (Вирок від 18.05.2013 Кіровського районного суду міста Кіровограда по справі № 1109/4615/12: http://reyestr.court.gov.ua/
Review/31381967.)

З такої статистики важко дійти висновку, чи дійсно проблема використання третейських судів у кримінальних схемах була настільки масштабною, проте, як ми бачимо, обмеження компетенції з вирішення спорів стосовно нерухомого майна у 2009 році однозначно призвела як до скорочення числа
третейських судів, які подавалися на державну реєстрацію, так і до припинення діяльності великої
кількості третейських судів і, звісно, до скорочення кількості справ, які вони розглядали.
З 2010 року головною категорією справ, які розглядали третейські суди, були справи про стягнення
боргів.
Третейські суди стали зручним інструментом для швидкого й недорогого стягнення боргів, зокрема
банками та кредитними установами.
Також вони використовуються для стягнення заборгованостей перед великими постачальниками товарів та послуг.
Спільною рисою є те, що часто постачальники послуг йдуть шляхом не обрання третейського суду,
а реєстрації нового при існуючих чи спеціально створених організаціях.
Ми проаналізували кількість фактично діючих третейських судів за останні два роки (2017—2018).
Так, для визначення того, чи працює третейський суд, обрано такий критерій: працюючим можна
вважати третейський суд, який за останні два роки розглянув хоча б одну справу.
Також важливим є те, що саме з 2017 року набрали чинності нові редакції процесуальних кодексів, які
відкрили нові можливості для підтримки третейського розгляду з боку державних судів.
З метою визначення працюючих третейських судів було проаналізовано як засоби масової інформації, так і реєстр судових рішень.
За результатами такого вивчення бачимо, що 39 третейських судів розглядали справи
у 2017—2018 роках.
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ПЕРЕЛІК ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ:
1.

Постійно діючий третейський суд при Асоціації
українських банків

20.

Постійно діючий третейський суд при Асоціації
«Всеукраїнська інвестиційна асоціація»

2.

Постійно діючий третейський суд при Всеукраїнській
громадській організації «Союз інвесторів України»

21.

Постійно діючий третейський суд при Асоціації «Сила
закону»

3.

Постійно діючий третейський суд при товарній біржі
«Компанія з продажу активів»

22.

Постійно діючий третейський суд при Асоціації
«ХАРВЕСТ ГРУП»

4.

Постійно діючий третейський суд при Першій
українській міжрегіональній товарній біржі (ПУМТБ)

23.

Постійно діючий третейський суд при Корпорації
«Богдан»

5.

Постійно діючий третейський суд при Асоціації
«Господарський арбітраж»

24.

Постійно діючий третейський суд при Асоціації
«Український правозахисний альянс»

6.

Черкаський обласний постійно діючий третейський
суд при Корпорації «Радник»

25.

Постійно діючий третейський суд при Всеукраїнській
громадській організації «Право та обов’язок»

7.

Постійно діючий третейський суд при Миколаївській
професійній асоціації «Третейське управління
правовими конфліктами»

26.

Постійно діючий третейський суд при ПАРД

27.

Постійно діючий третейський суд при асоціації
«Всеукраїнське об’єднання правозахисників»

8.

Постійно діючий третейський суд при Асоціації
«Захист корпоративних прав «Атторней»

28.

Постійно діючий третейський суд при товарній біржі
«Західноукраїнська»

9.

Постійно діючий Регіональний третейський суд
України при Асоціації Регіональна правова група

29.

Постійно діючий третейський суд при Асоціації
«Правовий захист фізичних та юридичних осіб»

10.

Постійно діючий третейський суд при товарній біржі
«Арбітр»

30.

Постійно діючий третейський суд при Асоціації
«Українська спілка правників»

11.

Постійно діючий третейський суд при Асоціації
«Українська правнича фундація»

31.

Постійно діючий третейський суд при Асоціації
виробничих підприємств «Бона Деа»

12.

Постійно діючий третейський суд при Корпорації
«Правники України»

32.

Постійно діючий третейський суд при Асоціації
«Правова Гільдія України»

13.

Постійно діючий незалежний третейський суд
при Всеукраїнській громадській організації «Ліга
юридичного захисту інтересів споживачів»

33.

Постійно діючий третейський суд при Західній
універсальній товарній біржі

14.

Постійно діючий третейський суд
при Асоціації Правова Ліга

34.

Постійно діючий третейський суд при Українській
Товарній Біржі ТБУ

15.

Постійно діючий третейський суд при Асоціації
«Дніпровський Банківський Союз»

35.

Постійно діючий третейський суд при Асоціації
«Юрбізнескон»

16.

Постійно діючий третейський суд при Сумській
міжрегіональній товарній універсальній біржі

36.

Постійно діючий третейський суд при Товарній біржі
«Київський кліринговий дім»

17.

Постійно діючий третейський суд при Всеукраїнській
громадській організації «Український правовий союз»

37.

Постійно діючий третейський суд при Асоціації
«Український правовий альянс»

18.

Постійно діючий третейський суд при асоціації
«Продавців послуг та товарів для автомобілів»

38.

Постійно діючий третейський суд при Асоціації
«Слобожанська Перспектива»

19.

Постійно діючий третейський суд при Асоціації
«Розвитку ринку фінансових послуг»

39.

Постійно діючий третейський суд при Торговопромисловій палаті України
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До цього переліку могли не потрапити третейські суди, рішення яких не подавалися до державних
судів у межах процедур оскарження чи виконання.
Отже, здійснене дослідження дозволяє виокремити певні риси, яким має відповідати третейський суд,
щоб бути привабливим для потенційного споживача послуги з третейського вирішення спору.
Такими рисами можна назвати:
1.

Наявність інформації про третейський суд, його регламент, список суддів, що можна встановити
зокрема за наявністю інформаційного сайту, який містить необхідну і актуальну інформацію про
третейський суд.

2.

Доступність третейського суду за реєстраційною адресою та засобами зв’язку.

3.

Авторитет і незалежність від потенційних сторін спору організації, при якій утворений третейський суд.

4.

Наявність практики, а саме відомості про те, що третейський суд час від часу розглядає справи.

5.

Репутація третейського суду, а саме відомості про те, що третейський суд не використовувався у
кримінальних схемах, чи не є керованим в чиїхось інтересах, чи не підданий корупційним впливам.

6.

Безпосередньо якість третейських суддів (авторитет, репутація, досвід, спеціалізації).

Як ми бачимо, попри велику кількість зареєстрованих третейських судів дуже мало з них відповідає
високим стандартам за наведеними рисами.
Проте ці риси можуть бути орієнтирами для потенційної сторони третейської угоди при обранні третейського суду.
Головна передумова обрання третейського суду — це свобода у виборі та непримушення до укладення третейської угоди іншою стороною.
Слід констатувати, що сучасний рівень розвитку законодавства про третейські суди унеможливлює їх
використання зокрема для заволодіння майном чи покладення зобов’язань на осіб, що не є учасниками третейського провадження, без їхньої згоди.
Питання, чи становить загрозу для суспільства і майнових інтересів його членів велика кількість зареєстрованих, але не діючих третейських судів, чи вони можуть позитивно вплинути на стан захисту
прав, є досить дискусійним.
Але очевидно, що третейський суд, який буде відповідати усім найкращим очікуванням потенційних
учасників спорів, має великі шанси для успішного розвитку.
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РОЗДІЛ 2.
ДІЯЛЬНІСТЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ,
ПІДТРИМКА З БОКУ ДЕРЖАВНИХ СУДІВ
Дуже важливим є стан взаємодії між третейськими і державними судами з огляду на те, що саме державні суди виконують функцію контролю стосовно третейських і є інструментом приведення до виконання рішень третейських судів.
Ефективний розвиток третейських судів без підтримки з боку державних є неможливим.
Отже, проаналізуємо судову практику державних судів у тій частині, де вона перетинається з практикою третейських судів.
1.

Оцінка державними судами заяв відповідачів про залишення позову без розгляду в разі
наявності третейського застереження про вирішення спорів третейським судом на підставі п. 6 ч. 1 ст. 257 ЦПК (п. 6 ст. 207 старої редакції ЦПК), п. 7 ч. 1 ст. 226 ГПК (п. 5 ч. 1 ст. 80
старої редакції ГПК)
Це стосується основоположного принципу третейського розгляду, який передбачає в разі наявності третейської угоди обов’язковість вирішення справи третейським судом, якщо на цьому
наполягає бодай одна з сторін спору — що державний суд має з’ясовувати до початку слухання
справи по суті.
Є рішення, якими відмовляють у задоволенні заяв відповідачів про припинення розгляду справи
у державному суді в зв’язку з наявністю третейської угоди з формулюванням: «існує виключно
правова можливість, а не обов’язок на звернення до третейського суду. Для такого звернення
потрібна наявність волі всіх сторін договору, оскільки позивач обрав для вирішення спору державний суд, то справа за його заявою не може бути залишена без розгляду». (Постанова ВГСУ від
02.11.2016 у справі № 910/10565/16: http://reyestr.court.gov.ua/Review/62492588; постанова Апеляційного суду Полтавської області від 02.05.2018 у справі 552/1327/18: http://reyestr.court.gov.ua/
Review/74661261; ухвала судді Касаційного цивільного суду від 03.09.2018 про відмову у прийнятті
скарги на це рішення: http://reyestr.court.gov.ua/Review/76350278.)
Є також протилежна — правильна — судова практика, де задовольняються заяви відповідачів
про залишення позову без розгляду: «враховуючи, що між сторонами наявна третейська угода про передачу всіх спорів на вирішення третейського суду, яка недійсною не визнавалася, а
тому є обов’язковою до виконання, і при цьому відповідач наполягає на вирішенні даного спору
саме третейським судом, суди попередніх інстанцій дійшли правомірного висновку про наявність
передбаченої пунктом 5 частини 1 статті 80 Господарського процесуального кодексу України (в
редакції до 15.12.2017) підстави для припинення провадження у справі». (Постанова колегії Касаційного господарського суду ВС від 15.03.2018 по справі № 913/608/17: http://reyestr.court.gov.ua/
Review/72939208.)
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2.

Застосування державними судами п. 14 ст. 6 Закону України «Про третейські суди» у справах про визнання недійсним третейського застереження, про скасування рішення третейського суду та про видачу виконавчого документу на рішення третейського суду
У 2015 році Верховний Суд України у двох справах про визнання недійсним третейського застереження № 6-64цс15 (№ 404/3601/14) та №6-187цс15 (№743/1668/14) зробив висновок про те, що
третейське застереження у кредитному договорі між фізичною особою (споживачем) і банком
є недійсним на підставі п. 14 ст. 6 Закону України «Про третейські суди».
У справі № 6-64цс15 (№ 404/3601/14) Верховний Суд України погодився з висновком місцевого
суду про визнання цих застережень нікчемними, такими, що суперечить праву на захист споживача у державному суді. На обґрунтування свого рішення у цій справі Верховний Суд України
послався на п. 14 ст. 6 Закону України «Про третейські суди» як такий, що містить заборону на розгляд третейським судом спорів щодо захисту прав споживачів. Як сказано у рішенні апеляційного
суду в цій справі, з п. 14 ст. 6 цього закону випливає «заборона» укладати третейське застереження зі споживачем, тому це застереження є нікчемним.
У справі № 743/1668/14 (справа ВСУ №6-187цс15) місцевий, апеляційний та касаційний суди відмовили споживачу у позові про визнання третейського застереження таким, що суперечить праву
споживача на захист у державному суді. Проте Верховний Суд України прийняв власне рішення
про задоволення позову споживача — також з посиланням п. 14 ст. 6 Закону України «Про третейські суди» та Закон України «Про захист прав споживачів».
Таким чином у цих справах Верховний Суд України задовольнив позови споживачів про визнання третейського застереження таким, що обмежує права споживача на захист у державному суді,
залишив у силі рішення місцевого суду у справі про визнання третейського застереження нікчемним, таким, що суперечить праву споживача на захист у державному суді, на підставі п. 14 ст. 6
Закону України «Про третейські суди».
Проте за ч. 2 ст. 215 ЦКУ нікчемним є правочин, якщо його недійсність встановлена у законі.
У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.
Стаття 6 Закону України «Про третейські суди» має назву «Підвідомчість справ третейським судам» та регулює підвідомчість справ третейському суду. Ця стаття в цілому, як і п. 14, не встановлює недійсність (нікчемність) третейського застереження зі споживачем. Законом України «Про
третейські суди» прямо передбачені інші наслідки порушення цієї статті: скасування рішення третейського суду або відмова у видачі виконавчого документу, — а не визнання недійсним третейського застереження (ст. 51, 56 Закону).
З третейського застереження зі споживачем можуть виникнути спори як про захист споживача,
так і про захист права іншої сторони договору, тому воно не може тлумачитися як цілком недійсне
для всіх спорів, які можуть виникнути з нього.
Цікаво, що, якщо згадати європейську практику регулювання цього питання, то розгляд у недержавному суді спорів за участю споживачів передбачений Директивою Європейського Союзу від
21.05.2013 № 2013/11/EU «Про альтернативне вирішення спорів у сфері споживання».
У 2015—2016 роках Верховний Суд України у справах № 6-856цс15, № 6-1716цс15 та інших, переглядаючи справи про скасування рішення третейського суду, зробив також суперечливий висновок про те, що «спір між банком та споживачем щодо заборгованості за кредитом третейському суду в силу положень пункту 14 частини 1 статті 6 Закону України «Про третейські суди» не
підвідомчий».
Проте за текстом п. 14 ст. 6 цього закону з підвідомчості третейського суду виключені «справи у
спорах щодо захисту прав споживачів».
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Спір між банком та споживачем за тестом п. 14 ст. 6 не виключений з підвідомчості третейського
суду. Таким чином з цього висновку випливає, що Верховний Суд України вважає спір між банком
та споживачем спором щодо захисту права споживача.
Проте поняття захисту прав особи у суді визначено у законодавстві у ст. 16 ЦКУ, п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про захист прав споживачів», ч. 1 ст. 13 ЦПК, за якими під захистом споживача у суді
розуміються його дії на свій захист у суді, а не лише суб’єктний склад сторін спору.
Цей суперечливий висновок Верховного Суду України призвів до того, що в окремих рішеннях
державних судів зустрічається розширене тлумачення цього висновку та до виключених з підвідомчості третейського суду спорів відносяться не тільки спори за позовом банку до споживача, а
і спір за позовом товариства з надання послуг або спір за позовом кредитної спілки до споживача
(Постанови Касаційного цивільного суду ВС від 10.09.2018 у справі № 756/3286/16: http://reyestr.
court.gov.ua/Review/65253136; від 24.10.2018 у справі № 796/105/2018: http://reyestr.court.gov.ua/
Review/77473893.)
Суперечить закону і тлумачення цих висновків таким чином, що Верховний Суд України встановив нову категорію спорів, які виключені з підвідомчості третейського суду, про що сказано у окремих рішеннях судів. Так, в ухвалі Апеляційного суду м. Києва від 02.03.2017 у справі № 756/3286/16
(http://reyestr.court.gov.ua/Review/65253136) сказано: «незалежно від того, що спір виник щодо заборгованості за кредитом і не є спором щодо захисту прав споживача, за його позовом місцевий
суд правильно дійшов висновку про непідвідомчість даного спору третейському суду».
Це тлумачення іноді поширюється на відповідачів-заставодавців (див. постанову Касаційного цивільного суду ВС від 10.10.2018 у справі № 553/4116/16: http://reyestr.court.gov.ua/Review/77197470),
а також на поручителів, які не є споживачами (див. ухвалу Київського апеляційного суду від
11.09.2018 у справі № 796/163/2018: http://reyestr.court.gov.ua/Review/76411668).
У справах про видачу виконавчого документу на рішення третейського суду Верховний Суд України не робив правових висновків стосовно застосування п. 14 ст. 6 Закону України «Про третейські суди» проте державні суди застосовують вищевикладені висновки Верховного Суду України
щодо тлумачення п. 14 ст. 6 цього закону і для відмови у видачі виконавчого листа на рішення
третейського суду, у тому числі коли позивачами у цих справах є не банки (див. постанову Касаційного цивільного суду ВС від 17.09.2018 у справі № 796/138/2018: http://reyestr.court.gov.ua/
Review/76566313).
3.

Є позитивна практика Верховного Суду і оцінка іншими судами як присічного (преклюзивного) 90-денного строку на подання заяв про скасування рішення третейського суду
У новій редакції ЦПК (ст. 454) на відміну від старої редакції ЦПК (ст. 389-1) не передбачено поновлення строку на подання заяв про скасування рішень третейського суду.
У 2018 році у всіх чисельних постановах всіх цивільних палат касаційного суду у складі ВС зроблений висновок про те, що за новою редакцією ЦПК строк на подання заяв про скасування рішень
третейського суду є присічним (преклюзивним), тобто таким, що не підлягає поновленню.
Приклад — постанови Касаційного цивільного суду від 04.06.2018 у справах №№ 795/305/18,
796/37/2018, 795/489/18, від 03.09.2018 у справі № 796/38/2018 (http://reyestr.court.gov.ua/
Review/76262003).
Ця правова позиція відповідає міжнародним правилам арбітражу (ч. 3 ст. 34 Типового закону
ЮНСІТРАЛ), за якими строк на подання заяви про скасування рішення арбітражу не підлягає поновленню.
Поте у новій редакції ГПК регулювання цього питання у порівнянні зі старою редакцією ГПК змінилось та допускає можливість поновлення строку на оскарження рішень третейського суду.
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4.

Оцінка державними судами апеляційних скарг боржників на ухвали місцевого суду про
видачу виконавчого документа на виконання рішення третейського суду.
Законом України «Про третейські суди» не передбачено апеляційного оскарження ухвал місцевого суду про видачу виконавчих документів на викання рішення третейського суду. Ці ухвали не
підлягають оскарженню, оскільки таке оскарження фактично надає боржнику можливість оскаржити рішення третейського суду двічі: спочатку — саме рішення, потім — результат цього рішення — видачу виконавчого документу.
17.02.2016 року цивільна палати ВСУ у справі № 6-2743цс15 зробила висновки про те, що за діючою редакцією ЦПК заяви про скасування ухвали місцевого суду про видачу виконавчого листа на
виконання рішення третейського суду не підлягають апеляційному та касаційному оскарженню.
У новій редакції ЦПК та ГПК регулювання цього питання у порівнянні із попередніми реакціями
кодексів змінилось та допускає можливість оскарження ухвал про видачу виконавчого документу,
що вступає в суперечність з нормами Закону України «Про третейські суди». Це також завантажує
державні суди розглядом однакових обставин, які встановлюються у справах про скасування рішення третейського суду та у справах про видачу виконавчого документу на рішення третейського суду для скасування рішення третейського суду (ст.51 Закону України «Про третейські суди») та
для відмови у видачі виконавчого документу (ст.56 Закону України «Про третейські суди»).
Встановлення цих підстав в одній із справ не повинно повторно доказуватися у іншій справі, що
враховано в судовій практиці — до прикладу, в ухвалі Апеляційного суду м.Києва від 08.02.2017
року у справі № 755/13821/16 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/64771171), ухвалі Київського районного суду м. Харкова від 27.10.2015 року у справі № 640/16772/15 (http://reyestr.court.gov.ua/
Review/53043948), яка залишена у силі Постановою Верховного Суду України від 27.04.2017 року
у справі № 6-1153ц16 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/66775116).

5.

Оцінка державними судами підвідомчості третейському суду справ про стягнення заборгованості за валютними кредитами
21 жовтня 2015 року цивільна палата Верховного Суду України у справі № 6-831цс14 про скасування рішення третейського суду про стягнення заборгованості за валютним кредитом зробила
правовий висновок про те, що спори за договором кредиту в іноземній валюті мають «таку концентрацію суспільно-значимих публічних елементів», яка не дозволяє їх розглядати третейському суду.
У цьому висновку Верховний Суд України не вказав, за якою саме нормою Закону України «Про
третейські суди» спори про стягнення заборгованості за валютним кредитом виключені з підвідомчості третейського суду. Фактично Верховний Суд України цим висновком встановив нову
підставу для скасування рішення третейського суду.
Проте цивільні суди у переважній більшості випадків скасовували рішення третейського суду з
підстав, не передбачених Законом України «Про третейські суди», але з підстави, вказаної у правовому висновку Верховного Суду України у справі № 6-831цс14.
Господарські суди не застосовували у своїй практиці цей правовий висновок з посиланням, зокрема, на те, що за ст. 6 і ст. 51 Закону України «Про третейські суди» підстави для скасування рішення третейського суду визначені законом. Верховний Суд України у правовому висновку у справі
№ 6-831цс14 не визначив, за якою з підстав, вказаних у Законі України «Про третейські суди», слід
скасовувати рішення у справі про стягнення заборгованості за валютними кредитами. (Постанова
Касаційного господарського суду від 01.11.2018 у справі № 910/8963/17: http://reyestr.court.gov.ua/
Review/77624341.)
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6.

Невизнання державними судами автономності третейського застереження
Є рішення касаційних судів, за якими суд зробив висновок про те, що наслідком припинення дії
договору в цілому є припинення і третейського застереження, яке в ньому міститься, що, відповідно, є підставою для скасування рішення третейського суду як такого, що прийнято за недіючим
третейським застереженням (див. постанову Касаційного цивільного суду від 13.06.2018 у справі
№ 755/4608/16: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74963416).
Є і протилежні рішення, у яких зроблений висновок про те, що припинення договору не припиняє дію третейського застереження, яке є «автономним» від договору, в якому міститься. (Постанова ВГСУ від 21.08.2017 по справі № 906/1097/16: http://reyestr.court.gov.ua/Review/68753310;
постанова Касаційного господарського суду від 20.02.2018 у справі № 904/5464/16: http://www.
reyestr.court.gov.ua/Review/72363997; окрема думка суддів Крата В. І. та Лесько А. О. у цивільній
справі № 755/4608/16: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74963466.)

7.

Заміна належної мотивації судового рішення абстрактними посиланнями на принцип
верховенства права у справах про скасування рішення третейського суду
Скасовуючи рішення третейського суду за участю споживачів, місцеві суди іноді посилаються на
принцип верховенства права, не пояснюючи, чому саме вони вирішили відступити від існуючої
норми права. (Ухвала Апеляційного суду Чернігівської області від 13.07.2018 у справі № 211/3485/16:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/75296206. Ця ухвала апеляційного суду була скасована постановою Касаційного цивільного суду від 25.10.2018: http://reyestr.court.gov.ua/Review/77389939.)

8.

Оцінка державними судами права третейського суду розглядати позови про визнання
недійсним третейського застереження
Є рішення державних судів, за якими третейські суди не мають права розглядати позови про
недійсність третейського застереження. (Постанова ВГСУ від 23.11.2017 у справі № 922/184/17:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/70515891.)
Є протилежні рішення, за якими третейські суди мають право розглядати позови про визнання недійсним третейського застереження. (Постанова Касаційного господарського суду від 06.02.2018
у справі № 910/6558/17: http://reyestr.court.gov.ua/Review/72253586.)
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РОЗДІЛ 3.
ЗАХОДИ З ПОШИРЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ
ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ, НАПРЯМКИ
ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО ТРЕТЕЙСЬКІ СУДИ
Закон України «Про третейські суди» набрав чинності 16 квітня 2004 року та в поточній редакції регулює питання утворення і діяльності третейських судів.
Закон зазнав великої кількості змін, при цьому найбільш суттєвими є зміни до ст. 6 Закону, якими було
обмежено підвідомчість справ третейським судам.
Натомість існує потреба подальшого вдосконалення законодавства, яке регулює утворення й діяльність третейських судів та судовий контроль і процесуальну підтримку виконання рішень третейських
судів і міжнародного арбітражу.
Більш чітко визначити напрямок питань, які мають бути врегульовані на рівні змін до законодавства,
допомагають в тому числі результати дослідження, здійснено в межах проекту «Громадський моніторинг та адвокація заради покращення захиступрав людини в третейських судах».
Для визначення напрямку змін слід констатувати, що сучасний рівень розвитку законодавства є досить високим і дозволяє ефективно працювати третейським судам, що є передумовою зростання попиту на третейський розгляд як ефективний інструмент розв’язання цивільних і господарських спорів.
Головною передумовою є достатньо широка сфера компетенції, котра — попри обмеження вирішувати спори стосовно нерухомості з 2009 року — залишає у підвідомчості третейських судів практично
весь спектр спорів, зокрема в частині розрахунків, надання послуг, купівлі-продажу, обігу рухомого
майна та інших.
З цієї точки зору, є нагальна потреба проаналізувати спори, які вирішуються державними судами цивільної та господарської юрисдикцій і потенційно можуть розглядатися у третейських судах.
Факторами, які будуть сприяти розширенню застосування третейських судів, є поширення більшого
обсягу інформації про третейські суди, відповідність третейських судів ключовим критеріям публічності, доступності для взаємодії, авторитету організацій, при яких вони утворені, та репутації, фаховості
й відомості третейських суддів.
Законодавством раніше усунуто ряд передумов, які робили можливим використання третейських судів з метою, що не відповідає їхньому призначенню (вирішення штучно створених спорів з метою
оформлення прав власності на нерухомість та у злочинних схемах заволодіння чужим майном).
27

Цьому сприяє вдосконалення процедур оформлення нерухомого майна та, головним чином, неможливість виконання і обов’язковість скасування рішень, винесених відносно осіб, не залучених до третейського розгляду, й неможливість покладення будь-яких обов’язків на державні органи, зокрема
реєстраційні.
Проблема «кишенькових» третейських судів також не є нагальною і не потребує додаткового нормативного втручання.
Так, утворення й використання третейських судів для вирішення спорів одного або вузької групи господарюючих суб’єктів не є поширеним явищем. Навіть у тих випадках, коли третейський суд утворений при конкретному суб’єкті господарювання або їх групі, головна мета такої дії є не у посяганні
на майно чи кошти контрагентів за господарськими договорами, а в оптимальному по вартості й
строкам стягненні заборгованостей чи спонуканні до виконання зобов’язань. Такого самого ефекту
підприємства можуть досягти і досягають шляхом звернення з позовами до державних судів. Враховуючи високі ставки судового збору, завантаженість і тривалість розгляду справ у державних судах,
третейські суди є більш ефективним інструментом.
У «конкурентній боротьбі» з такими третейськими судами державні суди здобули і мають перспективу підвищити ефективність використання спрощених механізмів провадження та процедур електронного судочинства, що спростить, прискорить і здешевить розгляд справи у державному суді та зробить третейський суд менш ефективним інструментом. Це передусім стосується великої маси спорів
про стягнення дрібних боргів, зокрема за споживчими кредитами та іншими продуктами (товарами,
послугами) масового споживання фізичними особами.
У сфері господарських спорів суб’єкти господарювання мають бути поінформовані про можливості
третейського розгляду і знати, за якими ознаками їм обрати незалежний і авторитетний третейський
суд, якому вони можуть довірити вирішення спору, виникнення якого потенційно можливе в майбутньому.
Можливість вільного вибору третейського суду на етапі укладення третейської угоди — головний запобіжник можливого зловживання з боку «кишенькових» третейських судів.
Отже, широкий вжиток застосування третейських застережень у цивільних та господарських договорах має стати елементом правової культури при укладенні договорів, як це є в багатьох країнах
Європи та світу з високим рівнем розвитку юрисдикційних механізмів захисту прав — як арбітражів,
так і державних судів.
З набранням чинності новими редакціями Цивільного та Господарського процесуальних кодексів
редакції 2016 року значно покращилося регулювання підтримки міжнародного арбітражу і третейського розгляду як уніфікацією процедур, так і наданням додаткових можливостей, зокрема в частині
забезпечення позову й доказів.
Факторами, які стримують розвиток третейських судів, з огляду на результати дослідження
в межах проекту «Громадський моніторинг та адвокація заради покращення захисту прав
людини в третейських судах» є наступні:
1.

Судова практика, негативна для розвитку третейського розгляду.

2.

Окремі вади законодавчого регулювання.

3.

Брак інформації про третейські суди та переваги третейського способу вирішення спорів як у потенційних користувачів, так і у правників (в тому числі суддів) державних судів.

4.

Низькі вимоги до утворення третейських судів, які дозволили створити велику кількість непрацюючих третейських судів і, з огляду на попередню історію окремих зловживань, дають підстави для
підозр щодо продовження можливостей використання третейських судів не за призначенням,
зокрема для протиправної мети.

28

Першочергові заходи,
які можливо втілити в життя без змін до законодавства
СУДОВА ПРАКТИКА
Формування судової практики, дружньої до третейського способу вирішення спорів, можливо наступними заходами:
1.

Підвищення обізнаності суддів державних судів як про законодавство, що регулює третейський
розгляд і взаємодію третейських та державних судів, так і про практику вищих судів, зокрема Верховного Суду, яка має формуватися з великою відповідальністю.

2.

Доповнення (вдосконалення) навчальних програм підготовки та підвищення кваліфікації суддів,
включення питань щодо підтримки міжнародного арбітражу і третейського розгляду до переліку
тестових і практичних завдань у процедурах конкурсів, кваліфікаційного і чергового оцінювання.

3.

Розробка типових процесуальних документів у ключових аспектах взаємодії державних і третейських судів, узагальнення практики та рекомендацій для суддів щодо вирішення переліку типових правових ситуацій у цій галузі.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ ІНФОРМУВАННЯ ПРО ТРЕТЕЙСЬКІ СУДИ
Необхідне створення єдиного інформаційного порталу про третейські суди і третейський розгляд,
який адмініструвала би Третейська палата України і який містив би, крім загальної інформації про
третейський розгляд, унікальну інформацію про третейські суди, зібрану в процесі реалізації цього
проекту. В тому числі — можливість формування списку всіх третейських судів за рейтинговим принципом, який буде враховувати такі критерії:
•

наявність оприлюднених регламентів, положень і списків суддів з посиланням на них;

•

контактні дані та інформацію про доступність третейського суду для взаємодії;

•

інформацію про діяльність з вирішення справ третейським судом;

•

інформацію про організацію, при якій утворений третейський суд, зокрема аналіз відомостей зібраних з відкритих джерел про її публічність, активність, склад учасників зокрема.

Розміщення у всіх державних судах інформаційних матеріалів про базові основи третейського розгляду з посиланням на джерела, де можна отримати детальнішу інформацію зокрема про кожен третейський суд (портал Третейської палати України).
Забезпечення необхідною інформацією суддів державних судів, оскільки вони мають роз’яснювати
сторонам спорів про право на звернення до третейського суду.

29

Зміни до законодавства
Законодавчі зміни, в першу чергу, потрібні для усунення можливостей неоднакового тлумачення,
плутаним застосуванням окремих норм законодавства про третейські суди та процесуального законодавств.
Другий напрямок змін до законодавства має бути спрямований на покращення якості самих третейських судів, створення умов для їх належного самоврядування й автономності в частині дотримання
високих стандартів діяльності та авторитету в суспільстві.
До першого блоку слід віднести зміни у частині підвідомчості справ третейським судам, процесуального забезпечення належного судового контролю та підтримки третейського розгляду.

ЗМІНИ ПО ПІДВІДОМЧОСТІ
Уточнення формулювання виключення з підвідомчості справ щодо захисту прав споживачів.
Законопроект №3660 від 17.12.2015, який передбачає внесення змін зокрема у ст. 6 Закону
України «Про третейські суди» та більш чітко викладає виключення з підвідомчості третейських
судів спорів щодо захисту справ споживачів: «14) у справах за позовами споживачів про захист
їх прав, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів».
Це є актуальним, оскільки неправильне застосування діючої редакції п. 14 ст. 6 Закону в ряді
випадків, перелічених вище у розділі, присвяченому аналізу судової практики, дозволяє державним судам штучно обмежувати компетенцію третейських судів і створює можливості для
передумов скасування будь-якого рішення, в якому сторонами є, з одного боку, юридична, а з
іншого — фізична особа, навіть якщо це рішення винесене не у спорі щодо захисту прав споживача.
Розширення підвідомчості спорів третейським судам на всі категорії цивільних і
господарських спорів.
Сьогодні безальтернативно вирішуються у державних судах спори щодо нерухомого майна.
Таке виключення спорів за їх предметом не є традиційним і не притаманне законодавству жодної країни, крім нашої. Виправлення цієї ситуації вимагає необхідність наближення регулювання до стандартів, прийнятих у країнах Європейського Союзу.
В оцінці обґрунтованості виключення зазначеного обмеження з переліку спорів, які не можуть вирішуватися у третейських судах, слід виходити з того, чи є шкідливою і чи несе загрозу
суспільним інтересам відсутність такого обмеження.
З одного боку, підґрунтя для зловживань з нерухомістю було прибране з законодавства попередніми змінами, які не дозволяють третейським судом виносити рішення, що зобов’язують до
вчинення дій органи влади, та щодо осіб, які не є учасниками третейського розгляду.
З іншого боку, існує думка щодо потенційної небезпеки повернення практики зловживань у
сфері обігу нерухомості, оскільки в країні зареєстрована велика кількість третейських судів, які
існують номінально і не несуть жодної як юридичної, так і моральної, в тому числі репутаційної,
відповідальності, оскільки зареєстровані при недіючих організаціях, які існують тільки на папері.
У цій ситуації оптимальним буде відновлення компетенції третейських судів у частині вирішення спорів стосовно нерухомості паралельно з підвищенням вимог законодавства до третейських судів, в частині відкритості й публічності інформації про третейські суди, їх доступності
для взаємодії, наділеності засобами для діяльності, а також репутації і відомості організацій, при
яких вони утворені.
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РОЗШИРЕННЯ ПІДТРИМКИ ТРЕТЕЙСЬКОГО РОЗГЛЯДУ З БОКУ ДЕРЖАВНИХ СУДІВ.
1.

Забезпечення дотримання автономності третейської угоди та права третейського суду самостійно визначати її чинність і власну компетенцію у вирішенні спору, що потрапляє під цю угоду
(принцип «компетенції компетенції»).
Визнання державним судом недійсною третейської угоди і заперечення компетенції третейського суду за угодою є явищем, яке підриває спроможність третейського розгляду.
Слід передбачити у процесуальних кодексах, що державний суд має припинити вирішення справи за позовом про визнання недійсною третейської угоди в разі, якщо справа, пов’язана з цією
третейською угодою, включаючи справу щодо її дійсності чи недійсності, розглядається третейським судом.
Державний суд має право розглядати питання дійсності третейської угоди чи спір, вирішення
якого має здійснюватися третейським судом, лише в разі, якщо:

2.

•

про це просять обидві сторони;

•

третейський суд не може вирішити цю справу, оскільки є ліквідованим чи не діє (скасована
реєстрація; повідомлено про неможливість вирішити спір організацією, при якій утворений
третейський суд; третейський суд не отримав звернення чи позовну заяву внаслідок відсутності за місцезнаходженням тощо).

Уніфікувати у процесуальних кодексах та впорядкувати питання неможливості оскарження ухвали суду про видачу виконавчого документу на виконання рішення третейського суду.

ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ «ПРО ТРЕТЕЙСЬКІ СУДИ» В ЧАСТИНІ УТВОРЕННЯ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ
І РОЗШИРЕННЯ ТРЕТЕЙСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Потрібна збалансованість у підході до питання реєстрації третейських судів. Зокрема, слід підвищити
вимоги до організацій, при яких можуть утворюватися третейські суди, і до третейських судів у такий
спосіб, що не постраждали:
1.

працюючі третейські суди;

2.

інтереси організацій, які в майбутньому можуть виявити намір створити третейські суди.

При формуванні вимог до організацій слід передбачити, щоб третейські суди могли утворювати ті
з них, які:
•

існують певний строк;

•

мають організаційну спроможність підтримувати діяльність третейського суду, зокрема забезпечити його засобами для роботи.

Третейський суд повинен мати:
•

інформаційний інтернет-сайт з розміщеними на ньому положенням, регламентом і списком суддів;

•

приміщення, в якому розташовані його підрозділи, відповідальні за діловодство та зберігання
справ.

Ці вимоги є базовими, проте дослідження у межах проекту «Громадський моніторинг та адвокація заради покращення захиступрав людини в третейських судах» засвідчило, що значна частина існуючих
третейських судів їм не відповідає, і їх запровадження, відповідно, призведе до скорочення кількості
третейських судів.
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Очевидно, що за результатами перевірки на відповідність цим вимогам третейські суди мають бути
перереєстровані, а ті, які не відповідають вимогам, ліквідовані шляхом скасування їхньої державної
реєстрації.
Бажано, щоб процес перевірки виконувався не виключно державними органами, а й органом самоврядування третейських суддів — Третейською палатою України, спроможність якої слід зміцнити.
Третейська палата України має:
•

складатися з невеликої кількості членів — 11 осіб, обраних Всеукраїнським з’їздом третейських
суддів;

•

бути юридичною особою;

•

фінансуватися всіма третейськими судами;

•

працювати на постійній основі.

З’їзду третейських суддів потрібно надати повноваження формулювати додаткові, крім базових, вимоги до третейських судів, за дотриманням яких має слідкувати Третейська палата України, з правом
ініціювати процедуру скасування реєстрації третейського суду в разі встановлення невідповідності
вимогам до третейського суду.
Це дозволить в подальшому регулювати якість третейських судів без внесення змін до законодавства
і без залучення й надмірного втручання державних органів.
Якщо буде збережено періодичність трирічного терміну між скликаннями Всеукраїнського з’їзду третейських суддів, цього терміну достатньо для виявлення проблем та реагування на них у форматі
необхідності здійснення належного впливу на окремі третейські суди загальною спільнотою третейських суддів. В разі, якщо виклики будуть більш суттєвими і загрозливими для долі третейського способу вирішення спорів, можливе скликання з’їзду позачергово.
Такі зміни вже запропоновані і проходять громадське обговорення (розміщені на сайті Третейської
палати України).
У 2018 році ці зміни узгоджуються робочою групою фахівців Третейської палати України та Міністерства юстиції України.
Результати реалізації проекту «Громадський моніторинг та адвокація заради покращення захиступрав
людини в третейських судах» дозволять удосконалити й доопрацювати проект змін до законодавства
і обґрунтувати їх необхідність.
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ДОДАТОК 1.
СТАН ОБІЗНАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
ЩОДО ТРЕТЕЙСЬКОГО ВИРІШЕННЯ
СПОРІВ В УКРАЇНІ
Польовий етап дослідження тривав з 3 по 19 липня 2018 року. Загалом в рамках дослідження було
проведено 1000 інтерв’ю в усіх обласних центрах України і місті Києві. В опитуванні взяли участь громадяни у віці від 21 до 60 років, які на момент дослідження працювали, мали досвід укладення угод та
потенційно могли мати судові спори з іншими особами.
У дослідженні використано комплексний підхід для досягнення цільової групи. Гранична похибка для
кожного компоненту вибірки склала 4,4% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).
У першому компоненті опитування 500 респондентів було проведене методом особистого інтерв’ю за
допомогою мобільних пристроїв (планшетів або смартфонів) на виході з судів. Це дозволило оцінити
найсвіжішій досвід вирішення судових спорів і контактів із судовою системою.
У другому компоненті було зроблено акцент на широкому загалі представників цільової групи, які
мають досвід укладення угод та потенційно можуть мати судові спори з іншими особами. Ці люди
могли мати досвід контактів із судовою системою, а могли уникати його через відсутність потреби,
негативний попередній досвід або низьку обізнаність про наявні можливості вирішення спорів. 500
учасників цього компоненту опитали методом онлайн-анкетування.
Такий підхід дозволив охопити широке коло потенційних користувачів третейських судів, верифікувати і взаємодоповнити результати по кожному з компонентів, порівняти відношення до третейських
серед представників зазначених груп.
Опитувальник дослідження був підготовлений експертами Фундації DEJURE і фіналізований з урахуванням методичних рекомендацій дослідницьої компанії.
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ДОСВІД СУДОВИХ СПОРІВ
Більшість опитаних мають досвід судових спорів — 100% серед відвідувачів судів та 48% серед загального населення. Наразі беруть участь у судовому спорі 60% відвідувачів судів і 7% загального
населення обласних центрів.

ЧИ МАЛИ ВИ ОСОБИСТО ДОСВІД СУДОВИХ СПОРІВ В УКРАЇНІ?
ЗАГАЛЬНЕ НАСЕЛЕННЯ

ВІДВІДУВАЧІ СУДІВ

60%

54%

40%

39%

7%
0%
Зараз беруть
участь у
судовому спорі

Мали досвід,
але зараз у
судовому спорі
участь не
беруть

Не мали
судового
досвіду

Не мали
судового
досвіду

Мали досвід,
але зараз у
судовому спорі
участь не
беруть

Зараз беруть
участь у
судовому спорі

РІВЕНЬ ОБІЗНАНОСТІ ЩОДО ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ
Декларована обізнаність є високою, але поверховою. Принаймні половина опитаних вважають, що
знають, що таке третейський суд, хоча лише третина брали участь в третейському суді або чули про
нього. Більша конкретизація обізнаності і досвіду звернення дає ще нижчі показники.

З ЯКИХ ПИТАННЬ ВИ СУДИЛИСЯ У ТРЕТЕЙСЬКОМУ СУДІ? (n=20)
Загальне населення

Відвідувачі судів

Знають, що таке третейський суд

50%

Доводилось брати участь у третейському суді або чути про нього

Змогли вказати назву третейського суду (про який чули або брали участь)

30%
8%
5%
6%
11%

Самі/ родичі/ знайомі були учасником третейського провадження

Доводилось особисто брати участь у третейському суді

Вказали, з якого питання судилися

34

1%

6%

1%
3%

37%

59%

ЗНАННЯ ПРО ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД
Серед обізнаних про третейські суди, 82% загального населення і 74% відвідувачів судів знають, чим
третейський суд відрізняється від звичайного. Водночас принаймні кожен п’ятий опитаний переконаний, що такі суди існують лише для справ зі стягнення заборгованості. Обізнаність щодо розташування або кроків з ініціювання третейського розгляду спору є досить низкою.

ЩО ВАМ ВІДОМО ПРО ТРЕТЕЙСЬКІ СУДИ?
(серед тих, хто знає, що таке третейський суд)
Загальне населення

Відвідувачі судів

82%
74%

35%
35%
27%
19%

Вважають, що третейські
суди існують лише для
справ зі стягнення заборгованості на користь
банків

Знають чим третейський
суд відрізняється від
звичайного

17%

17%

Знають, де знаходиться
хоча б один третейський
суд

Знають, які кроки потрібно зробити, аби спір
розглядав третейський
суд

ОСОБИСТИЙ ДОСВІД ЗВЕРНЕННЯ
Досвід особистих звернень, навіть серед обізнаних, є доволі низьким.

ЧИ ДОВОДИЛОСЬ ВАМ БРАТИ УЧАСТЬ У ТРЕТЕЙСЬКОМУ СУДІ АБО ЧУТИ ПРО НЬОГО? (%)
(серед тих, хто знає, що таке третейський суд)
Ні, не доводилося брати учать або чути

Так, лише чули

2

Так, доводилося брати участь

13

37

ЗАГАЛЬНЕ НАСЕЛЕННЯ

46

ВІДВІДУВАЧІ СУДІВ

61
41

35

ОБІЗНАНІСТЬ ПРО ВИДИ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ
Лише 8% загального населення і 5% відвідувачів судів змогли пригадати назву третейського суду, про
який чули або в якому брали участь. Найбільше відомі третейські суди при асоціаціях, організаціях та
спілках.

ВКАЖІТЬ НАЗВУ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ, ПРО ЯКИЙ ВИ ЧУЛИ АБО БРАЛИ УЧАСТЬ? (n=64)
Загальне населення

Відвідувачі судів

51%

Теретейські суди при асоціаціях, спілках, організаціях

35%

27%

Обласні та регіональні третейські суди

30%

Третейські суди при банках

0%
22%

22%

Міжнародні третейські суди

13%

ПРИВІД ЗВЕРНЕННЯ ДО ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ
Найчастіше у третейські суди звертаються з питань заборгованостей та невиплати кредитів.

З ЯКИХ ПИТАННЬ ВИ СУДИЛИСЯ У ТРЕТЕЙСЬКОМУ СУДІ? (n=20)
Загальне населення

Відвідувачі судів

100%

Стягнення заборгованостей та кредитні зобов’язання

Майнові питання

35%

0%
27%

0%
Господарські питання

27%

0%
Пільгові питання

36

9%

САМОСТІЙНІСТЬ ВИБОРУ СУДДІ
Абсолютна більшість загального населення та дві третини відвідувачів судів хотіли б мати змогу самостійно обирати суддю.

ЯКБИ ВИ СУДИЛИСЯ, ЧИ ХОТІЛИ Б ВИ МАТИ МОЖЛИВІСТЬ САМОСТІЙНО ОБРАТИ СУД
ТА СУДДЮ, ЯКИЙ РОЗГЛЯДАВ БИ ВАШ СПІР?
Загальне населення

Відвідувачі судів

90%
66%

ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ У ІНФОРМАЦІЇ
Наразі потреба в інформації про третейські суду є неактуалізованою. Лише чверть опитаних хотіли б
отримати більше інформації про них

ЧИ ХОТІЛИ Б ВИ ОТРИМАТИ ЯКУСЬ ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ТРЕТЕЙСЬКІ СУДИ?
Загальне населення

25%

Відвідувачі судів

22%
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ДЕТАЛІЗАЦІЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ТРЕТЕЙСЬКІ СУДИ ВИ Б ХОТІЛИ ОТРИМАТИ?
(відповіді зацікавлених в отриманні інформації)
Загальне населення

Відвідувачі судів

31%
31%

Усю можливу
Функціонування третейського суду

15%

Місцезнаходження, контактна інформація третейських судів
Списки справ, що розглядаються третейськими судами

13%

0%
4%

Можливості появи третейських судів в Україні

2%
0%

4%
2%

Повноваження третейських судів

3%
2%

Інше

8%

5%

Механізми виконання рішень третейських судів

Списки учасників судового процесу

11%

8%
6%

Порядок подання звернень, роботи третейських судів
Законодавство України щодо функціонування третейських судів

16%

6%

Практика роботи третейських судів, прийняті рішення

21%

1%
2%
1%
0%

ПРИКЛАДИ ЗАПИТІВ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Чи є у нас в країнi, згiдно з Конституцiєю, можливiсть створення третейського суду i чи була така
практика в Українi?
Какие вопросы решает третейский суд и чем их решения отличаются от решения обычных судов
Информацию о реальных делах и принятых решениях.
Де є третейський суд у моєму мiстi?
В яких випадках краще надати перевагу третейському суду?
Насколько реально выиграть в третейском суде, если однозначно прав. Статистические данные.
Больше информации о работе третейских судов в Украине.
Якi гарантiї, що третейський суд винесе незалежний вирок, та у яких випадках його рiшення враховуються i визнаються усiма органами влади.
Посилання на прямi вiдеотрансляцiї судових спорiв. Якщо це буде можливо.
Про їх дiльнiсть, бiльше публiчної iнформацiї.
Какие вопросы решают третейские суды, как проверить насколько они компетентны, насколько
честно и порядочно они работают?
Бiльше роз’яснень. Для чого цi суди, як звернутись, де знайти, якi справи тощо.
Суть и принципы работы и принятия решений, механизм применения.

ДОВІРА ДО СУДІВ
Загальне населення ставиться до державних судів з більшою недовірою (баланс довіри-недовіри -37),
ніж відвідувачі судів (баланс довіри і недовіри +7). Третейські суди мають від’ємний баланс довіри-недовіри як серед загального населення (-8), так і серед відвідувачів (-2). Показово, що 2/3 відвідувачів
судів не змогли оцінити свій рівень довіри, що свідчить про несформованість суспільної думки з цього
питання.

БАЛАНС ДОВІРИ-НЕДОВІРИ ДО ДЕРЖАВНИХ СУДІВ (%)
Загальне населення
-31

Відвідувачі

-24

-19

17

1

-14

23

31

4

9

23

4

БАЛАНС ДОВІРИ-НЕДОВІРИ ДО ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ (%)

Загальне населення

Відвідувачі

Повністю не довіряю

12

13

11

Частково не довіряю

16

4

10

1

3

25

9

Частково довіряю

34

63

Повністю довіряю

Наскільки довіряю,
настільки не довіряю

Важко сказати
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ДОДАТОК 2.
КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ
ДЛЯ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ
ВСТУП
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Вступ
Комунікаційна стратегія для третейських судів пропонує систему комунікаційних заходів, яка у поєднанні з відповідними організаційними та законодавчими змінами здатна наблизити становлення в
Україні третейського розгляду як ефективної та популярної альтернативи державним судам у вирішенні спорів.
Стратегія описує головні проблеми та напрямки роботи для їх вирішення, визначає відповідні цілі,
пропонує основні цільові аудиторії та загальні підходи для роботи з ними, залишаючи місце для адаптації під потреби конкретного третейського суду.
Корисний ефект при реалізації стратегії відчуватимуть як окремі третейські суди (більший попит на
послуги), так і галузь (підвищення якості послуг), суспільство (швидша й дешевша альтернатива державному суду) і держава (розвантажені суди, вища інвестиційна привабливість) в цілому.
Документ призначений для використання у роботі керівників і суддів третейських судів, фахівців з
комунікацій, зв’язків з громадськістю та ЗМІ, прес-секретарів або інших відповідальних за ці напрямки
працівників третейських судів чи організацій, при яких вони створені.
Документ не містить загальних рекомендацій зі створення та впровадження комунікаційних стратегій, натомість наводить перелік ресурсів, де можна з ними ознайомитись.

Актуальні проблеми третейського розгляду в Україні
Дослідження і аналіз сучасного стану третейського розгляду в Україні, проведені Фундацією DEJURE,
дозволяють окреслити комплекс проблем галузі, для вирішення яких необхідна певним чином скоординована комунікація.
Отже, сьогодні третейський розгляд як альтернатива вирішенню спорів у державних судах — непопулярний, бо невідомий, незрозумілий і недосконалий. Розглянемо кожну проблему детальніше.

НЕВІДОМІСТЬ
За даними аналітичного звіту «Третейські суди в Україні: стан розвитку, статистика, практика та перспективи», у 2017—2018 роках попит на третейський розгляд залишається мінімальним попри
досить широку сферу його потенційного застосування, а бодай якусь діяльність ведуть 39 з 515 зареєстрованих третейських судів.
Найбільш відомі — третейські суди при асоціаціях, організаціях та спілках. Питання, з яких люди
найчастіше звертаються у третейські суди, — заборгованість і невиплата кредитів. Про це свідчать
результати соціологічного дослідження обізнаності населення України про третейський розгляд,
проведеного влітку 2018 року на замовлення Фундації DEJURE серед відвідувачів державних судів і
загального населення.
Це дослідження також підтвердило і низький досвід звернень громадян до третейських судів:
серед тих, хто щось чув про третейський суд, 2% загального населення доводилось брати участь
у третейському провадженні, а серед відвідувачів судів таких — 13%. Лише 8% загального населення
і 5% відвідувачів судів змогли пригадати назву третейського суду, про який чули, або в якому брали
участь.
Певним чином цю картину доповнюють і недостатні для висновків результати опитування бізнесу
про досвід та обізнаність у вирішенні спорів у третейських судах, яке ми спробували провести восени
2018 року. Попри те, що опитувальник активно поширювався впродовж тривалого періоду, надійшло
лише кілька відповідей. Цитата з однієї з них виразно характеризує ситуацію на фоні відсутності відповідей про досвід третейського розгляду: «Це для мене нове, я не юрист».
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Сьогодні проблемою є отримання як загальної інформації про більшість третейських судів,
так зворотного зв’язку від них. Так, за даними звіту, веб-сайти з інформацією про себе мають всього
33 третейські суди. І лише 7 — відповіли на надіслані звичайною поштою запити Фундації DEJURE під
час дослідження доступності третейських судів для взаємодії.

НЕЗРОЗУМІЛІСТЬ
Поряд із браком інформації існує проблема незрозумілості, заформалізованості доступної інформації
та непевних уявлень про галузь серед потенційних споживачів її послуг. Як показало соціологічне
дослідження, декларована обізнаність населення про третейські суди є досить високою, але —
поверховою, хибною, неповною.
Принаймні половина опитаних вважають, що знають, що таке третейський суд. Серед них 82% загального населення і 74% відвідувачів судів декларують розуміння різниці між третейським і державним судом. При цьому принаймні кожен п’ятий з них поділяє хибне уявлення, що третейські суди
існують лише для справ зі стягнення заборгованості.
Досить низькою є декларована обізнаність щодо кроків з ініціювання третейського розгляду.
При цьому потреба в додатковій інформації загалом не відчувається: лише чверть загального населення і 22% відвідувачів судів хотіли б отримати більше інформації про третейські суди.
Водночас ті, хто цікавиться третейським розглядом, хочуть знати про третейські суди якомога більше.
Третина зацікавлених в отриманні інформації щодо третейських судів вказали, що хотіли б отримати
усю можливу інформацію.
Найпопулярніші категорії запитів дозволяють скласти уявлення про те, якої інформації найбільше
бракує потенційним споживачам послуг третейських судів.

НЕДОСКОНАЛІСТЬ
До 2009 року третейські суди активно розглядали справи у спорах, предметом яких було нерухоме
майно, і нерідко використовувались як інструмент «узаконення» об’єктів нерухомості чи переходу
права власності на них, коли інші способи були недоступні або дорогі. В окремих випадках їх застосовували для порушення прав інших осіб (не учасників третейського провадження).
З 2010 року зросло застосування третейських судів в якості зручного інструменту для швидкого й недорогого стягнення боргів, зокрема банками, кредитними установами та великими постачальниками
послуг. Внаслідок цього громадяни стикалися з третейськими судами майже виключно в якості відповідачів і стали сприймати їх як спосіб стягнення боргів.
Ці фактори колись підточили репутацію третейського розгляду, та з часом втратили актуальність і
визначальний вплив на неї. Втім, інструменти для відновлення репутації третейського розгляду
не запропоновані дотепер.
З набранням чинності Цивільним і Господарським процесуальними кодексами у редакції 2016 року
значно покращилося регулювання підтримки міжнародного арбітражу й третейського розгляду —
завдяки як уніфікації процедур, так і наданню додаткових можливостей, зокрема в частині забезпечення позову і доказів.
Водночас, як наголошує аналітичний звіт, досі не усунуто проблеми неоднакового тлумачення
і плутаного застосування окремих норм законодавства про третейські суди та процесуального
законодавства.
Серед інших факторів, що стримують розвиток, — негативна судова практика, відсутність підтримки з боку державних судів, а також низькі вимоги до створення третейських судів.
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Зокрема, бракує законодавчо забезпечених умов для підвищення якості третейських судів, їх
належного самоврядування і автономності в частині дотримання високих стандартів діяльності та
авторитету в суспільстві.
Окремим аспектом проблеми є вкрай слабке усвідомлення суспільством потреби у реформуванні третейського розгляду, який при цьому здатен значно підвищити ефективність розгляду комерційних спорів в Україні.

Стратегічна мета, цілі та напрямки комунікації
Головна мета цієї стратегії — забезпечити комунікаційну підтримку становлення третейського розгляду як ефективної і популярної альтернативи державним судам у вирішенні спорів в Україні.
Загальним індикатором успіху можна вважати стійке зростання кількості третейських угод.
Для досягнення стратегічної мети ми пропонуємо зосередитися на вирішенні визначених проблем,
а саме на тому, як зробити третейський розгляд з невідомого, незрозумілого і недосконалого — відомим і актуальним, зрозумілим і гідним довіри, вдосконаленим відповідно до суспільного запиту.
Це — наші стратегічні цілі.
Отже, маємо три напрямки роботи для досягнення відповідних цілей:
1.

Інформування

2.

Знайомство

3.

Публічна дискусія

— викладені в порядку пріоритетності реалізації.

Сучасний стан і проблеми

Стратегічна мета і цілі

НЕПОПУЛЯРНА АЛЬТЕРНАТИВА
ДЕРЖАВНИМ СУДАМ:

Напрямки роботи

ЕФЕКТИВНА І ПОПУЛЯРНА
АЛЬТЕРНАТИВА
ДЕРЖАВНИМ СУДАМ:

НЕВІДОМА

ІНФОРМУВАННЯ

ВІДОМА І АКТУАЛЬНА

НЕЗРОЗУМІЛА

ЗНАЙОМСТВО

ЗРОЗУМІЛА І ГІДНА ДОВІРИ

НЕДОСКОНАЛА

ПУБЛІЧНА ДИСКУСІЯ

ВДОСКОНАЛЕНА ВІДПОВІДНО
ДО СУСПІЛЬНОГО ЗАПИТУ
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Цільові аудиторії
Перед тим, як зануритись в активності за кожним з напрямків, визначимо основні цільові аудиторії,
зміна поведінки яких потрібна для досягнення стратегічної мети.

ЮРИСТИ
Це ті, хто представляє бізнес у судових спорах, готує договори і застосовує (або не застосовує) у них
третейські застереження.

ПОТОЧНА ПОВЕДІНКА

Переважно ігнорують альтернативи державним судам, не маючи достатніх знань, довіри
або особистої зацікавленості у них.

ВПЛИВ НА ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ

Відносно добре (краще, ніж населення та бізнес, завдяки фаховій підготовці) поінформовані про специфіку й діяльність третейських судів і виступають основним джерелом
формування довіри (або недовіри) до третейських судів.

КОМУНІКАЦІЙНІ ПОТРЕБИ

Потребують компетентної, точної і повної комунікації на фаховому рівні без зайвих
спрощень і роз’яснень («переклад» з юридичної на українську сприймають як непрофесійність).

БАЖАНА ПОВЕДІНКА

Активно застосовують третейські застереження завдяки обізнаності та довірі до третейського розгляду.

ПІДПРИЄМЦІ ТА ІНШІ УКЛАДАЧІ ДОГОВОРІВ
Найбільш масова і водночас найменш поінформована аудиторія, яка не має виразного або коректного уявлення про третейські суди і, відповідно, приводів для довіри до них.
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ПОТОЧНА ПОВЕДІНКА

Переважно ігнорують третейський розгляд, бо не в курсі існування альтернативи державним судам.

ВПЛИВ НА ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ

Безпосередні (дійсні та потенційні) споживачі послуг третейських судів, які приймають
(інформоване або ні) рішення про застосування третейських угод.

КОМУНІКАЦІЙНІ ПОТРЕБИ

Потребують доступної та наближеної до своїх конкретних потреб комунікації «у перекладі» з юридичної мови на українську. Для визначення потреб важливо правильно сегментувати цю аудиторію при плануванні окремих кампаній.

БАЖАНА ПОВЕДІНКА

Активно застосовують третейські застереження завдяки обізнаності та довірі до третейського розгляду.

СУДДІ Й ПРАЦІВНИКИ ДЕРЖАВНИХ СУДІВ
Це усі судді та відповідальні представники інфраструктури державних судів, здатні забезпечити як
протидію, так і підтримку становленню довіри до третейських судів.

ПОТОЧНА ПОВЕДІНКА

Переважно ігнорують третейський розгляд, не інформують про нього сторони спорів,
формують негативну судову практику щодо компетенції та рішень третейських судів, не
бачать користі в їхньому існуванні.

ВПЛИВ НА ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ

Визнання і підтримка з боку державних судів є обов’язковою передумовою досягнення
стратегічної мети. Вони також є агентами поширення інформації та довіри до третейського судів для інших ЦА.

КОМУНІКАЦІЙНІ ПОТРЕБИ

Потребують компетентної та наближеної до своїх нагальних проблем комунікації на
фаховому рівні.

БАЖАНА ПОВЕДІНКА

Державні судді мають роз’яснювати сторонам спорів право на звернення до третейського
суду, формувати сприятливу судову практику, усвідомлюючи, що становлення ефективного і популярного третейського розгляду сприяє зменшенню надмірного робочого
навантаження на них самих.

Напрямок 1. Інформування
Стратегічна ціль — зробити третейський розгляд відомою і актуальною альтернативою вирішенню
комерційних спорів у державних судах.
Пріоритети напрямку:
•

Задоволення базової суспільної потреби в інформації про діяльність третейських судів (визначеної у розділі «Актуальні проблеми третейського розгляду в Україні»).

•

Розширення й забезпечення розширеної потреби в інформації: робота з ЦА і актуалізація їхніх
потреб.

•

Представлення третейського розгляду як органічної частини культури вирішення спорів.

При плануванні комплексу системних комунікацій доцільно врахувати рекомендації аналітичного звіту, який визнає мінімально необхідним оприлюднення такої інформації про третейські суди і третейський розгляд:
•

регламенти, положення і списки суддів;

•

контактні дані та інформація про доступність третейського суду для взаємодії;

•

інформація про діяльність з вирішення справ третейським судом;

•

інформація про організацію, при якій утворений третейський суд, зокрема аналіз відомостей, зібраних з відкритих джерел про її публічність, активність, склад учасників.

•

інформація про основи третейського розгляду з посиланням на джерела, де можна отримати детальнішу інформацію.
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ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧИЕНИХ ЦІЛЬОВИХ АУДИТОРІЙ:
ЦА

ЮРИСТИ

ПІДПРИЄМЦІ ТА
ІНШІ УКЛАДАЧІ ДОГОВОРІВ

СУДДІ Й ПРАЦІВНИКИ
ДЕРЖАВНИХ СУДІВ

ПОВІДОМЛЕННЯ

Ми працюємо! (мінімально
необхідні дані про третейський суд)

Є спосіб вирішувати спори
дешевше, швидше й ефективніше, ніж у державних судах

Більше роботи третейським
суддям — менше державним

• Сайти і видання самого третейського суду, організації,
при якій він створений, та
Третейської палати України;

• Сайти і видання самого третейського суду, організації,
при якій він створений, та
Третейської палати України;

• сторінки третейського суду
в соцмережах;

• сторінки третейського суду
в соцмережах;

• спеціалізовані юридичні
ЗМІ, групи і канали у соцмережах;

• суспільно-політичні та
бізнес-ЗМІ;

КАНАЛИ

• релевантні онлайн- і
офлафн-довідники;
• email-розсилка для юристів
і суддів.

• релевантні галузеві заходи і
видання;
• проведення власних
експертних обговорень та
прес-подій;
• популяризація теми на
публічних і навчальних лекціях, тренінгах, семінарах;

• Спеціалізовані юридичні
ЗМІ, групи і канали у соцмережах;
• суспільно-політичні ЗМІ;
• релевантні галузеві заходи і
видання;
• висвітлення теми на оглядових і навчальних лекціях,
тренінгах, семінарах;
• спеціальні інформаційні видання для розміщення та/
або поширення у державних судах;
• email-розсилка для юристів
і суддів.

• релізи та прес-кіти до релевантних інфоприводів;
• email-розсилка для бізнесу і
громадян.

КОМУНІКАТОРИ

• Працівники, відповідальні
за регулярне поширення
інформації та зворотний
зв’язок

• Третейські судді

• Третейські судді

• Фахівці з комунікації

• Фахівці з комунікації

Напрямок 2. Знайомство
Стратегічна ціль — зробити третейський розгляд зрозумілою і гідною довіри альтернативою вирішенню комерційних спорів у державних судах.
Пріоритети напрямку:
•

Забезпечення прозорості та зрозумілості процесів, процедур і ролей третейського розгляду для
потенційних споживачів послуг.

•

Відкрите інформування про постаті та діяльність третейських суддів і голів третейських судів.

•

Підвищення довіри до третейських судів.

Становлення довіри — обов’язкова передумова популярності. Довіра не досягається лише комунікацією: вона вимагає насправді доброчесної роботи судів і суддів протягом тривалого періоду. Але цей
процес можна і треба пришвидшити ефективною комунікацією з суспільством.
Важливо, що в питанні довіри третейські суди зараз мають певну фору. Соціологічне опитування свідчить, що недовіра населення до третейських судів менша, ніж недовіра до державних судів.
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Так, серед загального населення довіряють третейським судам 17%, не довіряють — 25%. Серед відвідувачів судів довіряють 13%, не довіряють — 15%. Тобто третейські суди мають незначний від’ємний баланс довіри й недовіри як серед загального населення (–8), так і серед відвідувачів судів (–2).
Показово, що 63% відвідувачів судів та 34% загального населення не змогли оцінити свій рівень довіри до третейських судів. Це — прояв несформованості суспільної думки з цього питання (тобто можливість її сформувати) і ще одне свідчення браку поінформованості у суспільстві.
При цьому абсолютна більшість (90%) загального населення та дві третини відвідувачів судів хотіли б
мати змогу самостійно обирати суд і суддю для розгляду своєї справи. Це — потенціал для зацікавлення в арбітражі тих, хто ще не знає про нього.
До державних судів загальне населення ставиться зі значно більшою недовірою, ніж до третейських:
не довіряють державним судам 55% і довіряють 18%, тобто баланс довіри й недовіри до державних
судів становить –37.
Водночас серед відвідувачів судів 33% не довіряють державним судам і 40% — довіряють, баланс довіри й недовіри становить +7.

ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧИЕНИХ ЦІЛЬОВИХ АУДИТОРІЙ:
ЦА

ЮРИСТИ

ПІДПРИЄМЦІ ТА
ІНШІ УКЛАДАЧІ ДОГОВОРІВ

СУДДІ Й ПРАЦІВНИКИ
ДЕРЖАВНИХ СУДІВ

ПОВІДОМЛЕННЯ

Інформація про третейських
суддів і розгляд справ

Ви можете самі обирати суд
і суддю

Регулярний огляд практики
третейського розгляду

• Сайти і видання самого третейського суду, організації,
при якій він створений, та
Третейської палати України;

• Сайти і видання самого третейського суду, організації,
при якій він створений, та
Третейської палати України;

• Сайти і видання самого третейського суду, організації,
при якій він створений, та
Третейської палати України;

• сторінки третейського суду
в соцмережах;

• сторінки третейського суду
в соцмережах;

• спеціалізовані юридичні
ЗМІ, групи і канали у соцмережах;

• суспільно-політичні та
бізнес-ЗМІ;

• спеціалізовані юридичні
ЗМІ, групи і канали у соцмережах;

КАНАЛИ

• релевантні галузеві заходи і
видання;
• email-розсилка для юристів
і суддів.

• релевантні галузеві заходи і
видання;
• проведення власних
експертних обговорень та
прес-подій;

• релевантні галузеві заходи і
видання;
• email-розсилка для юристів
і суддів.

• популяризація теми на
публічних і навчальних лекціях, тренінгах, семінарах;
• релізи та прес-кіти до релевантних інфоприводів;
• email-розсилка для бізнесу і
громадян.

КОМУНІКАТОРИ

• Третейські судді

• Третейські судді

• Третейські судді

• Фахівці з комунікації

• Фахівці з комунікації

• Відповідальні юристи
• Працівники, відповідальні
за регулярне поширення
інформації та зворотний
зв’язок
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Напрямок 3. Публічна дискусія
Стратегічна ціль — зробити третейський розгляд вдосконаленою відповідно до суспільного запиту альтернативою вирішенню комерційних спорів у державних судах.
Пріоритети напрямку:
•

Забезпечення адекватними комунікаціями підвищеного інтересу до третейського розгляду та
усвідомлення потреб у його реформуванні зацікавленими сторонами.

•

Спрямування критику третейського розгляду в конструктивне русло.

•

Лобіювання законодавчих змін, підтримка реформування.

Активізація комунікації з суспільством неминуче виявить і посилить потребу обговорення і пошуку
варіантів вирішення проблем галузі. Цього не треба уникати, навпаки — цей органічний потік потрібно спрямувати у конструктивне русло: створювати й підтримувати публічну дискусію про ефективний
суд для бізнесу, наповнювати пропозиції з реформування третейського судочинства реальним досвідом і потребами тощо.

ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧИЕНИХ ЦІЛЬОВИХ АУДИТОРІЙ:
ЦА

ЮРИСТИ

ПІДПРИЄМЦІ ТА
ІНШІ УКЛАДАЧІ ДОГОВОРІВ

СУДДІ Й ПРАЦІВНИКИ
ДЕРЖАВНИХ СУДІВ

ПОВІДОМЛЕННЯ

Інформація про третейських
суддів і розгляд справ

Ви можете самі обирати суд і
суддю

Регулярний огляд практики
третейського розгляду

• Сайти і видання самого третейського суду, організації,
при якій він створений, та
Третейської палати України;

• Сайти і видання самого третейського суду, організації,
при якій він створений, та
Третейської палати України;

• Сайти і видання самого третейського суду, організації,
при якій він створений, та
Третейської палати України;

• сторінки третейського суду
в соцмережах;

• сторінки третейського суду
в соцмережах;

• спеціалізовані юридичні
ЗМІ, групи і канали у соцмережах;

• суспільно-політичні та
бізнес-ЗМІ;

• спеціалізовані юридичні
ЗМІ, групи і канали у соцмережах;

КАНАЛИ

• релевантні галузеві заходи і
видання;
• email-розсилка для юристів
і суддів.

• релевантні галузеві заходи і
видання;
• проведення власних
експертних обговорень та
прес-подій;

• релевантні галузеві заходи і
видання;
• email-розсилка для юристів
і суддів.

• популяризація теми на
публічних і навчальних лекціях, тренінгах, семінарах;
• релізи та прес-кіти до релевантних інфоприводів;
• email-розсилка для бізнесу і
громадян.

КОМУНІКАТОРИ
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• Третейські судді

• Третейські судді

• Третейські судді

• Фахівці з комунікації

• Фахівці з комунікації

• Відповідальні юристи
• Працівники, відповідальні
за регулярне поширення
інформації та зворотний
зв’язок

Планування та оцінка ефективності комунікацій
При складанні детальних комунікаційних планів за напрямками рекомендуємо використовувати наступні параметри:
КАМПАНІЯ/ПРОЕКТ

Сформулюйте назву кампанії/проекту так, щоб її потім не доводилось додатково пояснювати колегам та ЦА.

МЕТА

Яку проблему вирішує та/або якою є мета кампанії/проекту?

ЦІЛЬОВІ АУДИТОРІЇ

Вкажіть цільові аудиторії кампанії/проекту, за потреби сегментуйте (виділіть всередині
аудиторії вужчу групу, на яку скеровуєте вплив) і опишіть сегмент(и) за наведеним раніше
шаблоном, уточніть відповідні повідомлення.

ЗАВДАННЯ

Які завдання потрібно виконати для реалізації кампанії/проекту?

ЗАХОДИ

Які заходи буде проведено в межах виконання завдань?

СТРОКИ

Часові рамки виконання кампанії/проекту та завдань/заходів.

ВІДПОВІДАЛЬНІ

Відповідальні за виконання завдань/заходів особи.

ПАРТНЕРИ

Задіяні партнери, чиї ресурси можуть бути використані/інтереси мають бути враховані
при реалізації кампанії/проекту.

МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ

Що і в яких кількостях знадобиться для реалізації кампанії/проекту?

Максимально точно формулюйте мету і завдання, за можливості закладайте кількісні показники успіху, — так буде легше оцінити ефективність реалізованої кампанії або проекту:
•

Чи/якою мірою вирішено проблему (досягнуто запланованих показників)?

•

Чи/якою мірою досягнуто мети (запланованих показників)?

•

Чи/якою мірою виконано завдання комунікаційного плану і який це мало вплив на ефективність
кампанії/проекту?

Для великих кампаній/проектів доцільно встановлювати і оцінювати проміжні показники успіху та
коригувати завдання і заходи з урахуванням отриманих результатів.
Більше рекомендацій та приклади планування конкретних комунікаційних проектів доступні за посиланнями у розділі «Корисні ресурси».
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Корисні ресурси
Зв’язки із громадськістю в судах: навчально-практичний посібник для суддів і працівників
апарату судів / Автор. колектив: Вон Д., Петрова Н., Філіпенко Д., Мухін Ю., Солдатенко І., Земляной В. — К.: ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф», 2015. — 232 с.
Концепція прямих зв’язків з громадськістю — Додаток 3 до Меморандуму про взаємодію та співпрацю представників системи правосуддя України, затверджено спільним рішенням учасників Меморандуму від 10 лютого 2017 року.
Оксана Величко та Тетяна Янковська. Ефективна комунікація. Посібник для працівників апарату
суду. — Київ, 2010. — 120 с.
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