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ПРОСКУРНЯ
Тетяна Володимирівна

Cпільна діяльність ділових партнерів часом зазнає певних випробувань.
А отже, багатьом представникам бізнес-середовища колись доводилось
стикатися з недобросовісними діями контрагентів.
Та якщо конфлікт неможливо залагодити в процесі переговорів і справа
доходить до суду, розгляд навіть елементарного спору через навмисні
процесуальні зловживання сторін у судових процесах може тривати
роками.

Неповоротка бюрократична державна судова система, на жаль, не сприяє швидкому
вирішенню комерційних та цивільних спорів. Подеколи остаточне рішення приймається тоді,
коли воно вже не є актуальним.
У таких ситуаціях нерідко опинялися і ми. Довгий та здебільшого неефективний шлях
відновлення справедливості нас не влаштовував. Тому ми знайшли альтернативу
державному судочинству і звернулися до практики комерційного арбітражу, поширеної в
багатьох розвинених країнах. Так було створено ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД
ПРИ АСОЦІАЦІї «ГРУПА БІЗНЕС ПАРТНЕРІВ».
Третейські судді розглядають справи за спрощеною процедурою, оперативно і неупереджено,
а ще — і це дуже важливо! — вони зацікавлені у мирному вирішенні спорів між контрагентами.
Як свідчить наш досвід, мирне врегулювання спорів дає змогу контрагентам не тільки
зберегти партнерські відносини, а й продовжити плідну співпрацю в майбутньому.
Спілкування з представниками бізнесу переконує: чимало з них теж шукають альтернативу
державним судам, однак не звертаються до послуг третейських судів через брак інформації
про такий інститут.
Для заповнення цього вакууму експерти АСОЦІАЦІЇ розробили невеличкий порадник щодо
роботи ПОСТІЙНО ДІЮЧОГО ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ ПРИ АСОЦІАЦІї «ГРУПА БІЗНЕС
ПАРТНЕРІВ. Сподіваємося, він стане у пригоді кожному, хто прагне захистити свої законні
інтереси за допомогою нашої АСОЦІАЦІЇ.
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ЩО ЯВЛЯЄ СОБОЮ
ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД
Третейський суд – це недержавний незалежний орган, що утворюється
за угодою або відповідним рішенням заінтересованих фізичних та/або
юридичних осіб у порядку, встановленому Законом, для вирішення
спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин.
Так його трактує законодавець. Якщо ж говорити простіше, то
третейський суд – це арбітр, якого обрали сторони для вирішення
їхнього спору.
Третейський суд є ПОСТІЙНО ДІЮЧИМ і був створений в березні
2007 р. при АСОЦІАЦІї «ГРУПА БІЗНЕС ПАРТНЕРІВ», про що було
видано свідоцтво Міністерства юстиції України від 05.03.2007 р. №10.

Звісно, учасники конфлікту, надаючи такому незалежному арбітру право розсудити
їх, мають бути упевненими в тому, що він є незацікавленим у виграші певної сторони,
компетентним щодо предмета спору, враховуватиме всі надані аргументи та зрештою
ухвалить справедливе й об’єктивне рішення. Саме на таких принципах грунтується
діяльність ПОСТІЙНО ДІЮЧОГО ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ ПРИ АСОЦІАЦІї «ГРУПА
БІЗНЕС ПАРТНЕРІВ». Незалежні третейські судді — кваліфіковані юристи та адвокати —
допомагають представникам бізнесу вирішити їхні господарські конфлікти, а фізичним
особам — цивільні спори.
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ЧОМУ ОБИРАЮТЬ НАС
Наша команда — це колектив компетентних юристів і адвокатів, які є
досвідченими фахівцями у різних галузях цивільних і господарських
правовідносин.

Маючи багаторічний досвід роботи, ми неухильно дотримуємося високих стандартів
якості в роботі. Багато в чому такого результату нам вдається досягти завдяки співпраці
з європейськими колегами – представниками юридичних компаній, арбітрами з
Великобританії, Швейцарії, Італії, Латвії. Ми активно переймаємо їхній досвід роботи,
що сьогодні набуло особливої актуальності у зв’язку з обраним Україною європейським
вектором розвитку.

Переваги ПОСТІЙНО ДІЮЧОГО ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ ПРИ АСОЦІАЦІї «ГРУПА БІЗНЕС
ПАРТНЕРІВ»:
 Жодне із кількох сотень рішень, прийнятих нашими третейськими суддями, не було
скасоване державними судами;
 Третейські судді мають вагомий досвід захисту інтересів представників бізнесу та
фізичних осіб у державних судах;
 Ми не зацікавлені в затягуванні і загостренні конфлікту. Наші третейські судді
вирішують спори максимально оперативно й ефективно.
 Наша головна мета – надати сторонам кваліфіковану допомогу в розв’язанні конфлікту
та сприяти мирному вирішенню спору між ними, збереженню їхніх ділових відносин.

З метою заощадження часу наших клієнтів ми розробили зручну й оперативну систему
звернення до суду: позовну заяву та всі необхідні документи можна надіслати через
електронну приймальню на сайті АСОЦІАЦІЇ «ГРУПА БІЗНЕС ПАРТНЕРІВ» www.bpg.net.
На цій же веб-сторінці можна одразу розрахувати витрати на судовий процес, скориставшись
послугою «Калькулятор третейського збору», і знайти детальнішу інформацію про
діяльність АСОЦІАЦІЇ та третейського суду, скачати зразки процесуальних документів для
третейського судочинства.
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Здобула освіту в Донецькому національному університеті, нині
проходить навчання в Единбурзькій бізнес-школі при одному
з
найбільших
вищих
навчальних
закладів
Великобританії
«Heriot-Watt University», де вже отримала низку сертифікатів за різними
напрямами. Має приватну адвокатську практику. Впродовж тривалого
часу обіймала керівні посади в банківській установі та фінансовій
корпорації, здійснюючи повний юридичний супровід їх господарської
діяльності .

ГОЛОВА ПОСТІЙНО ДІЮЧОГО
ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ ПРИ АСОЦІАЦІЇ
«ГРУПА БІЗНЕС ПАРТНЕРІВ»
РАЦУН
Олена Валентинівна

Здобула освіту в Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого.
Протягом певного часу працювала в органах прокуратури. Найбільшого
досвіду роботи набула в юридичній компанії та фінансовій корпорації.
Представляла інтереси підприємств та фізичних осіб у господарських
судах та судах загальної юрисдикції по всій Україні, спеціалізуючись
на корпоративних, цивільних, господарських, земельних та податкових
правовідносинах.
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ХТО ТА З ЯКИХ ПИТАНЬ МОЖЕ
ЗВЕРНУТИСЯ ДО ТРЕТЕЙСЬКОГО
СУДУ
До третейського суду має право звернутися будь-яка фізична чи юридична особа,
організація, що попередньо уклала третейську угоду з контрагентом. Можливість такого
звернення або передбачають в основному договорі (у формі третейського застереження),
або ж затверджують в окремій письмовій угоді. Зразки третейських угод можна скачати на
нашому сайті в розділі «Третейський суд».
Крім того, третейська угода може бути укладена шляхом обміну листами, повідомленнями
через засоби зв’язку, що забезпечують фіксацію угоди, або надіславши відзив на позов, в
якому одна із сторін підтверджує наявність угоди, а інша проти цього не заперечує.

Окрім певних винятків, третейські суди можуть розглядати будь-які
справи, пов’язані з цивільними або господарськими правовідносинами.
Наприклад, до їх компетенції належить розгляд спорів щодо невиконання
або неналежного виконання зобов’язань, що випливають з таких угод:
 договори банківських кредитів та
депозитів;

 угоди щодо використання результатів
інтелектуальної діяльності.

 договори будь-яких міжбанківських
операцій;

А також спори, що виникають:

 договори за операціями щодо цінних
паперів, дорогоцінних металів;
 договори поруки, застави, факторингу,
комісії;
 страхові та інвестиційні угоди;
 договори купівлі-продажу, дарування,
обміну;
 договори оренди та лізингу;
 договори підряду, надання послуг,
постачання;

 під час ведення підприємницької
діяльності;
 у зв’язку зі зміною умов договорів
(угод),
 при визнанні договору дійсним;
 при розірванні договору;
 коли йдеться про стягнення штрафних
санкцій, заборгованості, збитків.
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Виняток для розгляду та прийняття рішення
третейськими судами становлять такі справи:
–

про визнання недійсними нормативно-правових актів;

–

у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні
господарських договорів, пов’язаних із задоволенням державних
потреб;

–

пов’язані з державною таємницею;

–

у спорах що виникають із сімейних правовідносин, окрім випадків, коли
їх регулює шлюбний контракт;

–

про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його
банкрутом;

–

коли однією із сторін є орган державної влади, місцевого самоврядування,
їх посадова чи службова особа, інший суб’єкт під час здійснення ним
владних управлінських функцій на основі законодавства;

–

у спорах щодо нерухомого майна, зокрема земельних ділянок;

–

про встановлення фактів, що мають юридичне значення;

–

у спорах, які виникають з трудових відносин;

–

щодо корпоративних відносин у спорах між господарським товариством
та його учасником, засновником, акціонером;

–

що підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції або
Конституційним Судом України;

–

коли хоча б одна із сторін є нерезидентом України;

–

коли виконання рішення суду потребуватиме вчинення відповідних дій
органами державної влади, місцевого самоврядування, їх посадовими
чи службовими особами та іншими суб’єктами під час здійснення ними
владних управлінських функцій на основі законодавства;

–

у спорах щодо захисту прав споживачів.
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СХЕМА ТРЕТЕЙСЬКОГО
СУДОЧИНСТВА
Починається розгляд справи,
Третейский суд з’ясовує можливість
укладення мирової угоди.

У контрагентів, між якими укладено
третейську угоду, виникає спір.
Позивач готує заяву і в письмовій
формі подає її до Третейского
суду (нарочно, поштою або через
електронну приймальню на сайті
www.bpg.net.ua)

Будь-коли до прийняття судом
рішення відповідач має право
подати зустрічний позов або ж
сторони можуть закінчити справу
укладенням мирової угоди.

Третейский суд приймає заяву
до розгляду, відкриває справу,
призначає день та час засідання,
про що виноситься відповідна
ухвала.

Третейский суд приймає рішення,
що є остаточним, обов’язковим
до виконання і не підлягає
оскарженню.
Якщо відповідач добровільно не
виконує рішення у визначений
третейським судом термін, позивач
звертається до державного суду по
виконавчий документ. Виконавчий
документ передають до виконавчої
служби для примусового виконання
рішення.

Відповідач надає письмовий відзив
на позовну заяву в будь-який
зручний для нього спосіб (нарочно,
поштою або через електронну
приймальню на сайті
www.bpg.net.ua)

НОРМИ, ЯКИМИ КЕРУЄТЬСЯ
ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД ПІД ЧАС
ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Передусім третейські суди вирішують конфлікти на підставі Конституції, законів, інших
нормативно-правових актів та міжнародних договорів України. В окремо передбачених
випадках можуть бути застосовані норми права інших держав. Однак, якщо законодавство
не регулює ні наявне спірне питання, ні схожі правовідносини, то суд може застосовувати
аналогію права або керуватися торговими та іншими звичаями, властивими певному
конфлікту за змістом та характером.
Документами, які визначають процесуальну роботу Третейського суду, є Регламент та
Положення. Зі змістом цих документів можна ознайомитися на сайті www.bpg.net.ua у
розділі «Третейський суд».
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