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 Арбітражні центри з розгляду морських спорів
❖ Морська Арбітражна Комісія при ТПП України (UMAC)

❖ Лондонська асоціація морських арбітрів (LMAA)

❖ Арбітражний трибунал німецької морської асоціації (GMAA)

❖ Сінгапурська палата морського арбітражу (SCMA)

❖ ICC та Морська арбітражна палата Парижу (CAMP)

❖ Морський арбітражний центр Еміратів (EMAC)

❖ Північноєвропейська асоціація морського та офшорного арбітражу (NOMA)

❖ Спільнота морських арбітрів (SMA) США

❖ Морська арбітражна асоціація (MAA) США

❖ Х'юстонська асоціація морських арбітрів (HMAA) США

❖ Морська арбітражна комісія Китаю (CMAC)



МОРСЬКІ СПОРИ = КОМЕРЦІЙНІ СПОРИ

Мотивування Автономія

Ex parte

Безспірність 

Формальність

Австрія 
Фінляндія

Австрія, Бельгія, Болівія (для 
виконання), Віргінські острова, 
Грузія, Домінікана, Єгипет, 
Індонезія, Іран, Італія, Камерун, 
Колумбія (для виконання), Ліван, 
Ліхтенштейн, Люксембург, 
Маврикій, Малайзія, Марокко, 
Монако, Нігерія, ОАЕ, Сальвадор 
(для виконання), Сінгапур, 
Словаччина, Франція

п.1 ч.1 Типового 
Закону  UNCITRAL

Нью-Йоркська конвенція 1958 



 Особливості розгляду справ про визнання та виконання 
арбітражних рішень у морських спорах

❖ Визначення підсудності

❖ Питання щодо забезпечення доказів або позову у арбітражі, зокрема, шляхом арешту суден;

❖ Особливості застосування підстав для відмови у визнанні та виконанні арбітражного 
рішення, зокрема, пов’язаних з:

❖ значенням морських спорів для міжнародної та національної економіки, екологічної 
безпеки, що призводить до аналізу впливу рішень у таких спорах на міжнародний та 
національний публічний порядки;

❖ Залучення до справ третіх осіб непідписантів арбітражних угод, зокрема, коли справа 
стосується агентських угод, страхування;

❖ Неговірна природа спору (його частини) - коли спір виник у зв’язку зі зіткнення суден, 
врятування на морі.



Підсудність

❖  За місцезнаходженням боржника або його майна;

❖ На розсуд заявника.



Підсудність  
MB Shipping LTD (Мальта) vs. Saluta Shipping Limited (Сент-Кіт і Невіс)

❖ Постанова Верховного суду 02.10.2020 р. у справі №824/103/20

❖ Рішення LMAA від Дата 10.02.2020 р.

❖ 1 інстанція – Заяву повернуто (05.06.2020)

❖ 2 інстанція – Заяву повернуто (зміна мотиву)

❖ Підстава: не підсудна суду України. 

❖ Суду не надано належні та достовірні докази на підтвердження того, що майно 
боржника – судно «Feofan Shokhirev» на час подання заяви знаходиться на 
території України в акваторії морського порту «Південний». 

❖ Судно - це незначна частина майна боржника. Проте, правове значення має не 
обсяг, а місцезнаходження майна боржника на території України



Підсудність  
ТОВ «Емес Крюінг» vs DANUBO SPECIAL SHPPING S.A. (Панама) 

❖ Ухвала Київського Апеляційного суду від 16.08.2021 р. у справі№824/192/21

❖ 1 інстанція – Заяву повернуто

❖ Підстава: не підсудна суду України. 

❖ На підтвердження знаходження майна боржника на території України, 
заявником була надана довідка Державної служби морського та 
річкового транспорту України. Однак, заявником не надано доказів того, 
що перелічені у вищезазначеній довідці судна, дійсно належать на праві 
власності боржнику.



Підсудність  
ALPACO PROJECT S.A. (Панама) vs REGENT WORLDWIDE SERVICES LIMITED (BVI) 

❖ Ухвала Київського Апеляційного суду від 16.08.2021 р. у справі №824/151/20 

❖ Рішення МКАС при ТПП України

❖ 1 інстанція – Заяву повернуто

❖ Підстава: не підсудна суду України. 

❖ Заявник вказував, що на території України знаходиться належне боржнику майно судно - 
«MALBURG». Проте, суд прийшов до висновку, що «морське судно є особливим об`єктом 
цивільного обігу, воно може легко змінювати територію і, відповідно, юрисдикцію, 
перебування. …Заявником не надано доказів на підтвердження того, що на момент подачі 
заяви про визнання і виконання арбітражного рішення боржнику належить на праві 
власності будь-яке майно, розташоване на території України, зокрема того, що судно 
«MALBURG» належить боржнику та на час подання вказаної заяви знаходиться на 
території України в акваторії морського порту.» 



 Підсудність 
ТОВ «СРЗ» (Україна) vs ВАТ «Донрічфлот» (Росія)

❖ Ухвала Апеляційного суду Одеської області від 12.12.2016 р. у справі №501/382/16-ц

❖ Рішення UMAC у справі №5р/2014 від 11.11.2014

❖ 1 інстанція – Задоволено (23.08.2016)

❖ 2 інстанція – Задоволено

❖ Примітка: на території ПАТ «СРЗ » знаходиться судно «СИБИРСКИЙ-2119» (під 
прапором РФ), яке лежить Боржнику на праві власності. 

❖ Щодо заяви боржника про визнання арбітражного рішення у РФ, де виконавчий 
лист вже виданий Арбітражним судом Ростовської області - відсутні докази 
виконання.



 Підсудність  
ДП «ОМТП» (Україна) vs Manchester Shipping S.A. (Ліберія)

❖ Постанова Верховного суду від 28.02.2018 р. у справі №522/16628/15-ц

❖ Рішення UMAC від 07.04.2015

❖ 1 інстанція – Задоволено (25.05.2016)

❖ 2 інстанція – Задоволено (10.11.2016)

❖ 3 інстанція – Задоволено

❖ Примітка: Задовольняючи клопотання, суд першої інстанції, з висновками якого погодився 
апеляційний суд, встановивши, що представництво компанії «Manchester Shipping S.A.» 
знаходиться в Приморському районі м. Одеси та згідно наданих копій податкової звітності має 
доходи, дійшли правильного висновку, що ДП «Одеський морський торгівельний порт» 
звернулось за місцезнаходженням представництва компанії «Manchester Shipping S.A.» та його 
майна та задовольнили клопотання.



 Підсудність  
 2019 р. Спаребанк (Норвегія) v. Банк «Тавріческій» (Росія)

❖ Постанова Київського апеляційного суду від 10.01.2019 р. у 
справі №796/191/2018

❖ Рішення ad hoc

❖ 1 інстанція – Задоволено

❖ Примітка: суд не досліджував питання про місцезнаходження активів 
боржника на території України



41 юрисдикція

Австралія, Австрія, Албанія, Білорусь, 
Болгарія, Болівія, Гватемала, Данія, 

Еквадор, Індія, Індонезія, Іран, Іспанія, 
Італія, Камерун, Катар, Китай, Кіпр, 
Коста Ріка, Кувейт, Мексика, Мороко, 

Нігерія, Німеччина, ОАЕ, Пакистан, Перу, 
Південна Африка, Португалія, Росія, 
Румунія, Сенегал, Словаччина, США, 
Таїланд,, Угорщина, Україна, Уругвай, 

Філіппіни, Чехія, Чилі.

Визнання та виконання за місценаходженням 
боржника/ його майна

НЕ стандарт

27 юрисдикції
 

Бахрейн, Бельгія, Бразилія, Бруней, 
Венесуела, Греція, Гонконг, Іран, 
Йорданія, Канада (крім Онтаріо), 

Колумбія, Ліван, Литва, Люксембург, 
Маврикій, Малайзія, Монако, 

Нідерланди, Панама, Польща, Сальвадор, 
Сінгапур, Туніс, Франція, Хорватія, 

Швейцарія, Швеція.



 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОКАЗІВ АБО ПОЗОВУ 

❖ За арбітражним рішенням

❖ За заявою сторони

❖ Типовой Закон UNCITRAL 2006 

❖ ст. 17(H) забезпечувальний захід, винесений арбітражем 
визнається обов’язковим (англ. binding), якщо арбітражним 
трибуналом не передбачено інше та має бути визнаний та 
приведений у виконання компетентним судом.



 Підстави для відмови у визнанні та виконанні 
❖ За заявою сторони, проти якої винесено арбітражне рішення, зокрема: 

❖ (a) недієздатність сторін за lex personalis, недійсність арбітражної угоди за lex voluntatis, або за відсутності 
такого за lex arbitri; 

❖ (b) порушення принципу змагальності – неповідомлення боржника про призначення арбітра або 
арбітражний розгляд, або якщо боржник з інших причин не зміг надати пояснення; 

❖ (c) арбітражне рішення extra petita; 

❖ (d) порушення арбітражного порядку – невідповідність складу арбітражу або арбітражного процесу lex 
voluntatis або lex arbitri; 

❖ (e) неостаточність арбітражного рішення, його скасування чи призупинення у державі винесення або 
застосовного права. 

❖ Застосовуються судом держави виконання ex officio за lex fori та включають: 

❖ (a) неарбітрабільність, коли об’єкт спору не може бути предметом арбітражного розгляду; 

❖ (b) порушення публічного порядку.



 Публічний порядок та арбітражні рішення у морських спорах

❖ Обтяженність публічно-правовими елементами:

❖ Сторона у спорі  - суб’єкт, що має стратегічне значення для держави;

❖ державний контракт / державне фінансування 

❖ порушення митних правил / правил перетину кордону

❖ порушення правил вилову водних біологічних ресурсів 



 Неарбітрабільність
❖  транспортних засобів як у Македонії

❖ особливой статус морських суден у Нідерландах

❖ спорів у сфері страхування як у Австрії та Бельгії, за винятком, коли 
арбітражна угода була укладена після виникнення спору

❖ вимог щодо компенсації збитків, завданих навколишньому середовищу 
(екологічна шкода) як у Бразилії та Росії

❖ у разі залученням третіх осіб – непідписантів як у Японії

❖ спорів з договорів про комерційне представництво як у Лівані



 Вихід за межі арбітражної угоди 
Залучення непідписантів

❖ У Єгипті арбітражна угода не може бути укладена агентом, за винятком, 
якщо такі повноваження надані письмовим дорученням

❖ в Аргентині не можуть бути розглянуті арбітражем спори, що 
виникають з відносин приєднання, так як сторони приєднується до 
договору в цілому, без підписання окремої арбітражної угоди



 Залучення непідписантів - відступлення права вимоги 
ALPACO PROJECT S.A. (Панама) vs REGENT WORLDWIDE SERVICES LIMITED (BVI) 

❖ Ухвала Київського Апеляційного суду від 16.08.2021 р. у справі №824/151/20 

❖ Рішення МКАС при ТПП України

❖ 1 інстанція – Заяву повернуто

❖ Підстава: не підсудна суду України. 

❖ Мало місце відступлення прав вимог за арбітражним рішенням від 
ALPACO PROJECT S.A., позивача у арбітражній справі,  на користь ПП 
«Санмаркет». 

❖ Вказана справа через непідсудність суду України не була розглянута.



 Залучення непідписантів - відступлення права  
Кока-Кола(Україна) v. Contourglobal (Кіпр) 

❖ Постанова Верховного суду у справі №824/79/19 від дата 19.03.2020 р.

❖ Щодо надання дозволу на добровільне виконання на користь третьої особи 
Контурглобал (Україна). 

❖ рішення ICAC, яким відмовлено у задоволенні позову та вирішено питання про 
стягнення з позивача витрат на юридичні послуги.

❖ 1 інстанція - відмовлено

❖ 2 інстанція - відмовлено

❖ Підстава: хоча стягувач не заперечував проти добровільного виконання арбітражного 
рішення боржником. Мотивом відмови стало ненадання суду судового рішення про 
заміну стягувача саме за арбітражним рішенням. Лист від стягувача з повідомленням 
боржника про передачу прав новому стягувачу суд оцінив як недостатній доказ.



Залучення непідписантів - відступлення права вимоги  
Litco (Каліфорнія) v. Галіція (Україна)

❖ Постанова Верховного суду у справі №824/181/19 дата 21.05.2020 р.

❖ Рішення Міжнародного центру вирішення спорів у Пласервілі, штат Каліфорнія 

❖ 1 інстанція – Відмовлено (09.12.2019)

❖ 2  інстанція – Відмовлено (без змін)

❖ Підстава: рішення винесено по спору, не передбаченому арбітражною угодою – заявник не є стороною 
арбітражної угоди. між Галіція, як боржником, та New Alternative Oak, як стягувачем, не було укладено 
окремої арбітражної угоди.

❖ Примітка: компанія New Alternative Oak (Франція) звернулась до суду про визнання та виконання 
арбітражного рішення, яким визначено, що борг компанії Галіція має бути виплачений на користь New 
Alternative Oak як особі, на користь якої було відступлене право вимоги відповідно до застосовного права 
Каліфорнії. Відомо, що Галіція мала контракт із Litco, що містив арбітражне застереження, пізніше до якого 
було укладено додаткову угоду, за якою Галіція мала здійснювати оплату за контрактом на користь New 
Alternative Oak. До винесення арбітражного рішення Галіція визнавала наявність боргу та здійснювала оплату 
на користь New Alternative Oak. 



Право на оскарження третіх осіб 
 Ділекс Чартерінг АпС (Данія) vs ПАТ «Державне АТ «Чорноморнафтогаз» (Україна)

❖ Постанова Верховний суд  від 09.12.2020 р. у справі №761/37045/15-ц

❖ Рішення GMAA у справі №КОНДОК V від 21.08.2015 р.

❖ 1 інстанція – Задоволено частково (01.07.2016) / 2 – Задоволено частково (14.09.2016)  / 3 – Передано на новий розгляд до 
суду апеляційної інстанції (31.05.2017) / 2 – Задоволено частково (12.09.2017) / 3 – Задоволено частково (19.09.2018) / 2 – У 
відкритті апеляційного провадження за скаргою третьої особи відмовлено (11.09.2020) /3 – Задоволено частково – справу 
направлено на розгляд апеляційної інстанції

❖ Апеляційні та касаційні скарги АТ «НАК «Нафтогаз України», яке не було стороною арбітражної справи відхилені

❖ Встановлення у процесуальному законі кола осіб, які можуть бути суб`єктами звернення зі скаргою на ухвалу суду про 
визнання і надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу є розумним обмеженням, що 
має на меті запобігти невиправдного втручання третіх осіб у правовідносини, які виникли між сторонами арбітражного 
договору та процесу. Така мета є легітимною.

❖ Верховний Суд вважає за необхідне зазначити, що встановлення у процесуальному законі обмеження права на 
апеляційне оскарження осіб, які не є сторонами арбітражного розгляду справи є передбачуваним, оскільки чітко 
регламентоване процесуальним законом. Звертаючись з апеляційною скаргою на ухвалу суду особа, яка не є стороною 
арбітражного процесу, може спрогнозувати юридичні наслідки такого оскарження.



Інші справи 
Російський морський регістр судноплавства vs МD Shipping Company (Україна)

❖ Ухвала Київського районний суд м. Одеси Справа №520/13861/16-ц 
Дата: 21.03.2017

❖ Рішення Третейського суду Санкт-Петербурзької ТПП Справа 
№15-11-09  від 16.02.2016

❖ 1 інстанція - Задоволено

❖ Примітка: внесено відомості щодо припинення юридичної особи в 
результаті ліквідації ТОВ «MD SHIPPING COMPANY».



 Інші справи  
ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» (Україна) vs ТОВ «Южний 

❖ Ухвала Святошинського районного суду м. Києва у справі 
№759/2954/16-ц від 14.07.2016 р.

❖ Рішення UMAC  у справі №6у/2015 від 17.11.2015 р.

❖ 1 інстанція  - Задоволено



 Інші справи  
Sea Emerald S.A. (Панама) vs  ДП «Суднобудівний завод імені 61 комунара» (Україна)

❖ Ухвала Верховного Суду України у справі №1423/15646/2012 від 24.01.2017 р.

❖ Рішення одноособового арбітру у м. Лондон від 17.03.2010 р.

❖ 1 інстанція – Задоволено (16.05.2013) / 2  інстанція – Відмовлено (20.11.2013) / 3 – Задоволено 
(19.03.2014)/ 4 – На новий розгляд до суду касаційної інстанції (30.09.2015) / 3 – На новий розгляд 
до суду апеляційної інстанції (20.01.2016) / 2 – Відмовлено (22.04.2016)/ 3 – Відмовлено (05.10.2016) 
/ 4 – У допуску до провадження відмовлено  24.01.2017

❖ Підстава для відмови: позбавлення сторони можливості надати пояснення - не можна вважати 
належним такий спосіб вручення повідомлень або інших документів, який не був узгоджений 
сторонами у договорі, а тому не можуть бути взяті до уваги як доказ належного повідомлення 
ДП «Суднобудівний завод імені 61 Комунара» про арбітражний розгляд листування 
одноособового арбітра з боржником засобами електронної пошти.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


