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Положення Про Третейський суд при ВГО «Асоціація правників України» (далі Положення) регулює порядок утворення та діяльності третейського суду та встановлює
вимоги щодо третейського розгляду з метою захисту майнових і немайнових прав та
охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб.
До третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, що виникає з
цивільних та господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законодавством
України.
Визначення термінів
У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
третейський суд – недержавний незалежний орган, що утворюється при ВГО «Асоціація
правників України» (далі - АПУ) відповідно до рішення Правління ВГО «Асоціація
правників України» (далі - Правління) у порядку, встановленому Законодавством України,
для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин;
третейський суддя – фізична особа, призначена чи обрана сторонами у погодженому
сторонами порядку або призначена чи обрана відповідно до Положення для вирішення
спорів у третейському суді;
третейський розгляд – процес вирішення спору і прийняття рішення третейським судом;
третейська угода – угода сторін про передачу спору на вирішення третейським судом;
регламент постійно діючого третейського суду (далі – регламент третейського суду) –
документ, яким визначаються порядок та правила вирішення спорів у третейському суді,
правила звернення до третейського суду, порядок формування складу третейського суду,
інші питання, пов’язані з вирішенням спорів третейським судом;
сторони третейського розгляду (далі – сторони) – позивач, відповідач та треті особи.
Позивачами є фізичні та юридичні особи, що пред’явили позов про захист своїх порушених
чи оспорюваних прав або охоронюваних законом інтересів. Відповідачами є фізичні та
юридичні особи, яким пред’явлено позовні вимоги. Треті особи є стороною третейського
розгляду з особливим статусом, що визначений Регламентом Третейського суду;
компетентний орган – Правління АПУ, яке відповідно до його Статуту має право приймати
рішення про утворення постійно діючого третейського суду, затверджувати Положення про
постійно діючий третейський суд, регламент третейського суду та списки третейських
суддів;
склад третейського суду – персональний склад третейського суду, що розглядає
конкретну справу.
Стаття 1.
Статус Третейського суду при Асоціації правників України
(далі - Третейський суд).
1. Третейський суд є постійно діючим, недержавним, незалежним органом, який
створений відповідно до Закону України «Про третейські суди» від 11 травня
2004 року (далі Закон) для розгляду і вирішення спорів, що виникають з
цивільних та господарських правовідносин.
2. Третейський суд здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України,
законів України, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів
України, цього Положення та Регламенту Третейського суду.
3. Третейський суд реєструється компетентними органами державної влади, як
передбачено законодавством України. Третейський суд визнається створеним з
моменту його державної реєстрації.
4. Третейський суд утворюється без статусу юридичної особи.
5. Для діяльності Третейського суду виготовляється печатка.
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Стаття 2.
Найменування Третейського суду.
Найменування Третейського суду: Третейський суд при ВГО «Асоціація правників
України».
Стаття 3.
Місцезнаходження Третейського суду та Засновник Третейського суду.
1. Місцезнаходження
Третейського
суду:
Україна,
м.
Київ-04071,
вул.
Костянтинівська 2-А, тел. 492-88-48.
2. Засновником Третейського суду є ВГО «Асоціація правників України».
3. Рішення про заснування Третейського суду приймається Правлінням Асоціації
правників України, яке одночасно затверджує Положення про Третейський суд,
його Регламент та Список третейських суддів Третейського суду.
4. Засновник немає права втручатись в діяльність Третейського суду та суддів, яка
пов’язана з розглядом справ.
Стаття 4.
Завдання Третейського суду.
Завданням Третейського суду є захист майнових та немайнових прав та охоронюваних
законом інтересів сторін, що звернулися до Третейського суду, шляхом всебічного,
повного і об’єктивного розгляду та вирішення спорів відповідно до законодавства України.
Стаття 5.
Принципи організації та діяльності Третейського суду.
Третейський суд утворюється та діє на принципах:
1. законності;
2. незалежності;
3. рівності всіх учасників перед законом і Третейським судом;
4. змагальності сторін, свободи в наданні ними Третейському суду своїх доказів і у
доведенні перед судом їх переконливості;
5. обов’язковості для сторін рішень Третейського суду;
6. добровільності утворення Третейського суду;
7. добровільної згоди третейських суддів на їх призначення чи обрання для
розгляду конкретної справи;
8. арбітрування;
9. самоврядування третейських суддів;
10. всебічності, повноти та об’єктивності вирішення спорів;
11. сприяння сторонам у досягненні ними мирової угоди на будь-якій стадії
третейського розгляду.
Стаття 6.
Компетенція Третейського суду.
В Третейський суд за згодою сторін може передаватись будь-який спір, що
виник із цивільних та господарських правовідносин, за винятками справ, які є
виключною компетенцією інших судів, що передбачено в п.п.1-8 ст.6 Закону.
2. Сторонами третейського розгляду можуть бути юридичні особи, громадяни,
особи, що мають статус приватного підприємця, набутого у встановленому
законом порядку.
3. Сторонами третейського розгляду не можуть бути органи державної влади,
органи місцевого самоврядування, державна установа чи організація, казенне
підприємство. Третейський суд не може розглядати справи, коли хоча б одна із
сторін спору є нерезидентом України.
4. Третейський суд самостійно вирішує питання про наявність або відсутність у
нього компетенції для розгляду конкретної справи, згідно з Законом України
„Про Третейські суди”, цим Положенням та Регламентом Третейського суду.
1.
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Стаття 7.
Організаційна структура Третейського суду.
Третейський суд складається з Голови Третейського суду, його заступників, третейських
суддів, Секретаріату та технічного персоналу.
Стаття 8.
Голова Третейського суду та його заступники.
1. Голова Третейського суду та його заступники затверджуються Правлінням
Асоціації правників України строком на 3 роки.
2. Голова Третейського суду організовує діяльність Третейського суду і його
персоналу, виконує функції, передбачені Регламентом Третейського суду,
представляє Третейський суд в його стосунках з іншими установами,
організаціями в Україні та за кордоном.
3. Голова Третейського суду та його заступники мають право бути третейськими
суддями при розгляді спорів Третейським судом.
4. В період відсутності Голови Третейського суду його функції виконує один з його
заступників за призначенням Голови Третейського суду.
5. У разі невиконання або неналежного виконання Головою Третейського суду або
його заступниками обов’язків, передбачених цим Положенням або Регламентом,
Правління може прийняти рішення про дострокове припинення повноважень
Голови Третейського суду або його заступників. У такому випадку
затверджується новий Голова Третейського суду або його заступники, в
порядку, передбаченому в п. 1 цієї статті.
Стаття 9.
Третейські судді.
1. Розгляд справ у Третейському суді здійснюється третейськими суддями, які
включені до Списку третейських суддів Третейського суду. Список суддів
Третейського суду затверджується Правлінням і може змінюватись та
доповнюватись відповідно до рішень прийнятих та затверджених Правлінням.
2. Третейський суд веде Список третейських суддів Третейського суду, в якому
зазначається: прізвище, ім’я та по-батькові третейського судді, дата
народження, освіта, отримана спеціальність, останнє місце роботи, загальний
трудовий стаж, стаж роботи за спеціальністю.
3. При виконанні своїх функцій третейські судді неупереджені, незалежні і
підкоряються тільки законові. Третейським суддею не може бути обрана особа,
яка прямо чи опосередковано зацікавлена в результаті вирішення спору.
Третейські судді не є представниками сторін.
4. Для призначення чи обрання третейських суддів у кожній справі необхідна їх
згода.
5. Не можуть включатися до Списку третейських суддів, особи які відповідно до
статті 18 Закону України „Про третейські суди” не можуть бути третейськими
суддями, а саме:
 особи, які не досягли повноліття, та особи, які перебувають під опікою чи
піклуванням;
 особи, які не мають кваліфікації, погодженої сторонами безпосередньо чи
визначеної у Регламенті Третейського суду;
 особи, які мають судимість;
 особи, визнані в судовому порядку недієздатними.
6. У разі одноособового вирішення спору третейський суддя Третейського суду
повинен мати вищу юридичну освіту. У разі колегіального вирішення спору
вимоги щодо наявності вищої юридичної освіти поширюються лише на
головуючого Третейського суду.
7. Рішення про включення або виключення третейського судді зі Списку
третейських суддів приймається Правлінням Асоціації правників України за
рекомендацією Зборів третейських суддів. У випадку, коли Збори третейських
суддів не проводилися більш ніж 24 місяців, внесення змін до Списку
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третейських суддів може здійснюватися Правлінням Асоціації правників України
за власною ініціативою. Третейський суддя може бути виключений зі Списку
третейських суддів у наступних випадках:
 письмової заяви третейського судді про виключення зі Списку
третейських суддів;
 смерті або оголошення його померлим чи безвісно відсутнім за рішенням
суду;
 втрати чи обмеження дієздатності;
 притягнення до кримінальної відповідальності;
 некомпетентності третейського судді, що виявилась при третейському
розгляді справ;
 систематичного невиконання третейським суддею своїх повноважень;
 розголошення конфіденційної інформації щодо спорів, які розглядаються
Третейським судом.
Стаття 10.
Секретаріат Третейського суду.
1. Секретаріат організовує діловодство і виконує інші
Регламентом.
2. Секретаріат очолюється секретарем Третейського суду.

функції,

передбачені

Стаття 11.
Самоврядування третейських суддів.
1. Органи третейського самоврядування Третейського суду створюються для
представництва та захисту інтересів третейських судів.
2. Самоврядування третейських суддів Третейського суду здійснюється Зборами
третейських суддів, що збираються у складі відповідно до Списку третейських
суддів Третейського суду з періодичністю не меншою, ніж один раз на рік.
3. Збори скликає та проводить Голова Третейського суду.
4. Збори є правомочними у випадку присутності на них більше половини третейських
суддів, включених до Списку.
5. Збори третейських суддів мають компетенцію:
 розглядати питання організації діяльності Третейського суду та
Секретаріату Третейського суду;
 приймати рекомендації в результаті узагальнення судової практики та
аналізу судової статистики;
 розглядати
питання
організаційного
забезпечення
діяльності
Третейського суду, розробляє та приймає відповідні пропозиції щодо її
покращення;
 розглядати питання підвищення кваліфікації суддів і працівників
апарату;
 надавати рекомендації Правлінню Асоціації правників України про
включення та виключення третейських суддів зі Списку третейських
судів.
6. Голова Третейського суду є головуючим Зборів. Він призначає секретаря Зборів.
7. Постанови Зборів третейських суддів приймаються відкритим або таємним
голосуванням більшістю голосів членів, які брали участь у засіданні, і підписуються
Головою Третейського суду.
Стаття 12.
Фінансове забезпечення діяльності Третейського суду.
Фінансове забезпечення діяльності Третейського суду
кошторису, затвердженого Асоціацією правників України.

здійснюється

відповідно

до

Стаття 13.
Третейський розгляд та рішення Третейського суду.
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Порядок та правила третейського розгляду, легітимність рішень Третейського суду
визначаються Законом та Регламентом третейського суду.
Стаття 14.
Конфіденційність.
Голова Третейського суду, його заступники, третейські судді і Секретаріат та інші
співробітники Третейського суду не мають права без згоди сторін або їх правонаступників
розголошувати інформацію, що стала їм відома під час третейського розгляду або у зв’язку
з надходженням до Третейського суду матеріалів справи.
Стаття 15.
Зберігання матеріалів справи, розглянутих Третейським судом.
Справи, розглянуті Третейським судом, зберігаються протягом не менш ніж 10 років з дня
прийняття рішення Третейського суду.
Стаття 16.
Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення.
1. Положення затверджується Правлінням.
2. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються згідно із рішенням
Правління.
Стаття 17.
Підстави та порядок припинення діяльності Третейського суду.
1. Третейський суд припиняє свою діяльність на підставі рішення Правління
Асоціації правників України.
2. Протягом одного місяця з дати прийняття рішення про припинення діяльності
Третейського суду Засновник подає до органу державної реєстрації
Третейського суду необхідні документи про припинення діяльності Третейського
суду, а також забезпечує опублікування цього рішення.
3. Діяльність Третейського суду припиняється у випадку припинення діяльності
його Засновника – ВГО «Асоціація правників України».
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