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дом <•деюrараторноrо•> рiшення (як це передбачае законодавство ФРН, Illвeйцapi'i, 

ШnецП) або nрипису, який зобов'язу€ чи забороня€ проведения арбiтражу, що практи

ку€Т1,ся у кра1нах <•загального права,>. Коли ж iдеться про пiдтвсрдження юридичноI сили 

арбiтражно'i угоди, звернення до суду, яке ма€ добровiлы-шй характер, не поеднане з 

iстотними труднощами для iншоi' сторони, що ма€ вибiр: або заявити про вiдсуrнiсть у 

не'i за перечень щодо цie'i угоди, або протидiяти задоволенню позову. 

Зnернсння до суду спричинюють два ряди наслiдкiв, я1<i пов'яза1-1i, по-перше, з рухом 

судово1 справи i, по-друге, з можливiстю здiйснення арбiтражного провадження. 
У тих випадках, коли на момент звернення до суду арбiтражне пронадження вже роз

почато i вiдповiдно iснуе арбiтражний склад, який маЕ <•комnетенцiю компетенцП,>, най
послiдовнiшим -було б вiдкласти розгляд спору у судi до закiнчення арбiтражного прова

дження. Таке розв'язання проблеми, яке передбачае централiзацiю судоlюrо контролю 

на niсляарбiтражнiй стадi'i у порядку ттроцедури скасування або никоиааня арбiтраж1101·0 

рiшення, знайшло чимало прихилт,никiв у правовiй доктринi (матерiали II Мi.жнародно

го конгресу з арбiтражу)6'Х>. 

Глава 18 
АСПЕКТИ АРБIТРАЖНО'i ПРОЦЕДУРИ В КIБЕРПРОСТОРI 

1. Арбiтражна процедура в кiберпросторi 

Дпя сторiн контракту досить nажко скласти iндивiдуальнi арбiтражаi правила 

в електроннiй комерцП стосовно можливих спорiв. Бiльшiсть контрактiв, якi мiстять 

арбiтраж.нс застереження та якi укладено мiж орrанiзацiЕю, що нада€ iнформацiйнi 

послуги, i отримувачем цих послуг, не дозволяють iндинiдуальне обговорення таких 
пранил принаймнi з економiчних причин, та особливо через нестачу часу. Але навiть 

у .нипадку, коли вартiсть контрак'Iу виnравдову€ такi переговори, у добу техно

лоriч1-юго лроrресу бажаио, щоб сторо1-1и для регулювання арбiтражноi' процедури 

використовували правила , встановленi регламентами арбiтражних iнститутiв. 

Очiкуеться, що такi iиституrи, якi застосовують засоби електронно·i 1<0мерцП для 

вирiшення спорiв, пристосуют1, свiй регламент до технологiчного прогресу таким 

чином, що у сторiн вiдпаде необхiднiсть скпадати iндивiдуальнi правила для арбiтра

жу в кiберпросторi. 

2. Мiсце проведения або мiсце розтаmування арбiтражу 

Термiи <•мiсце проведения арбiтражу,> або «мiсце розташування арбiтражу•> означаЕ 

мiсце, яке було обране сторонами або арбiтром як законне розташування арбiтражу; за

нданням останнього € виконання функцii' мiсця контактування у .нипадку ко'i.,флiкту за
конiв, щоб визначити, з-помiж iншого, застосовне до лроцедури лраво. Мiсце розташу

нання арбiтражу нада€ можливiсть звернуrися до суду, якщо це необхiдно niд час форму

вання арбiтражного трибуналу, та iнодi це веде до застосування iмперативних процесу

алы-1их норм краi'ни, де розташовуеться арбiтраж. Це також впливае на юрисдикцiю судiн 

зi слухання справ з вiдмiни арбiтражноrо рiшення та на никонання умов взаЕмностi, що 

iнодi нnлинае на застосування конненцiй щодо визнання та приведення у виконання 

арбiтражних рiшень.''97 Мiсце арбiтражу нiдiграе також нажливу роль у визначеннl ма-

ма T1·avaux dtt Co11gгes i11tel'l1ational de J'arЬit1·age // Revue cle l'Al'Ьit1·agc. - 1961. - N!! 2. - Р. 71- 73 . 
..,,, Fo1((:hm·d, Gail!a1·d, (,oldman. Оп I11tcmatio11al Con1111c1-cial At"Ьitt·atioп. - H,1gt1c, 1999. - Р. 674 , 675. 
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терiального права, що застосовуеться до арбiтражноi' угоди, наприклад при використан

нi норм щодо призупинення судового розгляду; якщо сторони не обрали право, звичай

но застосовуеться право мiсця розташування арбiтражу.69к 

Якi фактори е вирiшальними при затвердженнi мiсця арбiтражу? Мiсце арбiтражу не 

€ мiсцем, де зустрiчаються арбiтри, або мiсцем, де вони органiзовують слухання.6"9 Це 

скорiш мiсце, яке сторони визначили в арбiтражнiй угодi як <•мiсце проведения•> або 

<•мiсцезнаходження•> арбiтражу чи, у випадку вiдсутностi такого визначення, мiсце, де пе

редбачалося проводити судовий розгляд i де повинно виноситися арбiтражне рiшення.11ю 

Але таке мiсце не завжди легко визначити. 

3. Територiалънiстъ мiжнародноrо арбiтражу 

Принцип територiальностi мае рiвнозначну важливiсть стосовно визначення юрис
дикцil арбiтражу. Стаття 1 (2) Типового закону ЮНСIТРАЛ про мiжнародний ко
мерцiйний арбiтраж проголошуе, що <•положения цього Закону ( ... ) застосовуються 
тiльки, якщо мiсце проведения арбiтражного розгляду знаходиться на територП цiE.i Дер

жави•> . Водночас будь-який мiжнародний арбiтраж вважаЕться зв'язаним з пенною 

нацiоналыюю правовою системою. Мiжнародний арбiтраж у виняткових випадках ни

користовуЕ мiсце проведения арбiтражноrо розгляду як мiсце для контактування пiсля 

того, коли загальновизнано принцип територiальностi.701 Нацiональнi арбiтражнi зако
ни можуть мати екстратериторiальну дiю, наприклад стосовно регулювання питань при

зупинення судового розгляду або приведения у виконання арбiтражних рiшень.10l 

Термiнологiя, пов'язана зi встановленням територiальностi арбiтражу, не Е однаконою. 

Нью-Йоркська конвенцiя70~ застосовуЕ визначення: <•де мав мiсце арбiтраж•> у ст. V(l)-(d) 
та в ст. V(l)-(a) - <•де рiшення було винесе1-ю,>. Обидвi дефiнiцП мають однакове значен

ня,704 та вони не вiдрiзняються вiд визначення мiсця арбiтражу. 

'~'" Adam Samuel. Tl1e Effcct ot· tl1c Р!асе ot· AгЬitratioп 011 tl1e Епfогсе111епt ot· tl1c Аgгестспt to ArЬitг~1tc, Tl1c 
Place of AгЬitгation iп tl1e Coпflict of L;iws of 111te1·пatio11al Commeгcial At·Ьitratioп / Ed. Ьу Filip de 1.у. - Geпt, 

1992, 39-65. - Р. '52. 
'"" Звичайно арбiтр ма€ повноважснш, визначати мiсце прове1tеш1я слухань, вiдмi11нс вi/\ мiс11я арбiтра

жу, див., 11априклад, ст. 14(2) Регламенту CCJ., ст. 16(2) Рсгламету LCIA або ст. 16 Регламс, пу UNCПHAI., де 

вказано: ,,Ста·пя 16 - Мiсце арбiтражу•>. 

1. Якщо сторони нс домо1шлись про мict\e проведення арбiтражного розшяду, такс мiсце вн:шачаЕт1,сн 

арбiтраж11им трибуналом з урахуnаю,ям обставин арбiтражного ро:1гляду. 

2. Арбiтражний трибунал може визначити мiсцс провсl(ення арбiтраж1101·0 ролляду в межах кра'i11и чи 
мiста, про яке 11омовилися старо, ,и. Вiн може заслуховувати свiдкiв та 11ронодити засi1\ан1 ,я для консу;ш1·;11 \iй 

мiж арбiтрами в буд1,-якому мiсцi, яке вiн вважа€ слушним, з урахуванням обстанин арбiтраж, ю1·0 роз1·ля11у. 

3. Арбiтражний трибунал можс зiбратися в буд1,-нкому мiсцi, нкс вi11 вважа€ зруч11им, для оглн/\У тонарiв, 
i1111ю1·0 майна або докумснтiв. Сторони мають бути завчасно нроiнформованi про цс, щоб надати "iм мож

ливiсть буги нрисугнiми при такому о,·лядi. 

4. Арбiтражис рi111снш1 вшюситься у мiсцi проведси11я арбiтражного розп,яду. 
7'ю Piem Benmгdini. D\rЬitrato Commcгciale Intcmazio11alc. - Mila11, 2000. - Р. 133. 
7

'" К!аиs Uomюt. Haпdbttch cler Iпtematioпalcп ш1d пationalen Scl1icdsge1·icl1tsbaгkeit. - Stllttgart , 1996. -
S.94. 

702 Див., наприютад, вi11повiдний закон Всликобританi"i. Стосовно сфери застосуванют Роздiл 2 Арбiтраж
ного акта (Англiя, 1996) вста1ювл10€: (1) Положення цi€"i Частини застосовуютьсн, як11\о мiс11ем арбiтражу е 
Англiн та Уельс або Пiвнiчна lрландiя. (2) Haciy1111i роздiли застосовуються, навiт,,'якщо мiсце арбiтражу з11а
ходиться поза межами АнглП, Уельсу та Пiвнiчно'i IрландП або якщо таке мiсцс нс було висуну,·с чи виз, ,аче

нс - (а) Роздi11и 9-11 (призу11инсння судового роз1·ляду i т.п.) та (Ь) Роздiл 66 (11римусовс ви1ю11а1111я 
арбiтражних рi111снь) . 

7
" ·' Нью-йоркська ко11венцiя про визнання та виконання iноземних арбiтраж11их рiшень. - Ныо-Йорк, 

19"i8. 
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Отже, значення термшш «мiсцезнаходження арбiтражу,> та <•мiсце проведения 

арбiтражу,> е, у прш-щипi, одt-rа1ювим. )Кеневська конвенцiя7i)s у ст. I(2)(c) вказуе, що пiд 

термiном <•мiсцезнаходження,> мають на увазi мiсце, де укладаетьсн арбiтражна угода. Це 

визначення кш-щентруЕп,ся на мiсцi, де заснонано iнституr, вiдповiдальний за арбiтраж. 

У Типовому законi fOHCITPAJI про мiжнародний комерцiйний арбiтраж (ст. 20) йде1ъся 
про мiсце провсдення арбiтражу. Типовий закон не дае визначення ц1,ого термiна. 

Пiдпуикт (1) статтi зазначае, що сторони е вiльними у виборi мiсця проведення арбiтра
жу. У разi вiдcyrнocri тако'i уrоди мiсце проведення арбiтражу встановлю€Ться арбiтраж

ним судом з урахунаю-1ям обставив справи та iнтepecin сторiн. Мiжамериканська кон

ненцiя про е1,сгериторiальну дiю iноземних судових та арбiтражних рiшень просто ло

силаеться у ст. 1 на ~·арбiтражнi рiшення, ухваленi в ходi цинiлыюrо, комерцiйно~·о або 
трудового процесу в однiй з догонiрних краtн•> без посилань на мiсце арбiтражу. Мiжаме

риканська конвенцiя промiжнародний комерцiйний арбiтражуст. (S)(l)(a) ттосила€ться 

на <•право кра1ни, де було винесено рiшен1rя•>, пiд час нстановлення критерiю щодо засто

совноrо до арбiтражно'i угоди права з метою визначсння, чи може бу1·и вiдмовлено у виз

наннi або лриведеннi у виконання арбiтражного рiшення, за умови, що угодою не визиа

чено застосоnне право. Яr<що сторони обрали для вирiшення спору не судоний орган, 

який розташовуЕтhся у nизначеному мiсцi, це означае, що сторони мовчаз1 ю по годились 

на арбiтражний розгляд у цьому мiсцi. Але якщо арбiтр пiдлисуЕ арбiтражне рiшею-1я в 

iншому мiсцi, з цiE'i формально'i причини мiсцевi суди, якi розrлядають питання визнан

ня та nриведення у никонання арбiтраж1-юго рiшення, можуrь 1-шажати, що арбiтражне 

рiшення винесено в мiсцi, 1шазаному в арбiтражному рiшеннi, незважаючи на той факт, 

що в арбiтражнiй угодi зазначаеться iнше мiсце i те, tцо арбiтраж1-1ий розгляд фактично 

нiдбувався в цьому мiсцi.706 

4. Юридичнi наслiдкн, пов'язанi з мiсцем проведения 
або мiсцем розташування арбiтра)ку 

Мiсце проведения або мiсце розташушшня арбiтражу nзагалi свiдчить про йоrо 

<•н~щiональнiсть,>. Така <•нацiональнiсть,> арбiтражу може мати важли-вс значення, бсручи 

до унаги той факт, що низнання та виконання арбiтражних рiшень, вiдповiдно до Нью

Йорксhко'i конненцП, нимагаЕ, щоб рiше1-1ня було <•iноземним,>. Закон мiсця знаходження 
арбiтражноrо суду саме реrулюе в цiлому iснування i ро601у суду. Зокрема, вiн регулю€ 
литання сrроку nодання заяв, спюрення та формування суду, застосоnнi до спору колi

зiйнi норми права, судону процедуру, винессння та опублiкування арбiтражноrо рiшен

ня.707 У мiжнародному арбiтражi мiсце арбiтражу може визначати застосонний па

цiональний закон до арбiтражно·i nроцедури.'011 Також цей закон низначае понноваження 

нацiональних судiн щодо реrутова1-11-1я процесуалr,них литаю,1 наприютад, вiднедення 
арбiтрiв або накладаннsr судових заборон. 

Чи € арбiтраж судом, i якщо так, чи означа€ це, що арбiтри поnиннi застосонунати пра
во, яке використовуеться у цъому мiсцi? Iснують рiзнi думки з цього приводу. Тра-

7
n., I<laus Lio1m(!t. H.111dbLtcl1 dcl' I11tet'Пatio11alc11 Ltnd 11atio11.1lc11 Schieclsgcric l1tsb:11·keit. - StLtttgaгr. 1996. -

S.95. 
' "' €вро11сйська ко1ше11цi1111ро мiж11арод11ий комср1~iй11ий арбiтраж. - Женева, 1961 (<·Жснснс1,ю1 кo11-

11c1-11ti11••). 
"~· Ди11., напр1-1кm1t: tJК, Hiscox v. OL1tv.1alt, С.Л. ot· 11.03.91, затвср1~жсно H.L вiд 24/07 /91 . 
7 111 

Мапп, Cftюtecl /~11 Pet(!I· NYCH. Clюicc of Рон1111 ancl Law iп I11tcmatlo11al Co111111c1·cial A\"l)itгario11 , f'oгt1111 
I11rcп,;1tior1ale. - No. 24,JLtпc, 1997. - Deve11te1·. - Р. 3. 

71ж Юаиs Lio1111,(!t. Ha11dbL1cl1 cte,· I11tcП1atiom1lcn L111cl п.нiотtlеп Scl1iedsgc1·icl1tsLJ,11·kcit. - Stшrga1·1. 1996. -
S. 9'5. 
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дицiйним був поrляд, що арбiтраж е судом, як i будь-який нацiональний суд, i що це i е 
situs арбiтражу.1119 Але такий поrляд не обов'язково пiдтримуеться мiжнародними актами. 

Мiжнароднi конвенцН, такi як Ныо-Йоркська конвенцiя i Типовий закои JOHCIТPN1 про 
мiжнародаий комерцi.йний арбiтраж, пiдтримують nозицiю, що мiсце розташунання 

арбiтражу не обов'язконо е вихiдним пунктом, iншими словами, це п,ередбачений ступiнь 

<•делокалiзацii'•>. ( ... ) Нью-йоркська конвенцiя у ст. П.3 , накладаючи зобов'язання виконати 
угоду про арбiтраж, робить винятки для виттадкiв, якщо суд <•визнае вказану утоду 

недiйсною i такою, що не маЕ юридично'i сили для того, щоб бути представленою•>. Кон

ненцiя нс нказуе, за яким правом необхiдно застосовувати цей текст. Стаття V(1) визна
чае умови, за наявностi яких може бути вiдмовлеао у визнаннi арбiтражноrо рiшення, 

пункт (а) дае принаймнi частину нiдповiдi: право, обране сторонами, або, у нипадку 

вiдсутностi такого нибору, право кр;:й:ни винесения арбiтражноrо рiшення, яким зазви

чай буде мiсце розташування арбiтражу.110 Таким чином, незважаючи на той факт, що сто

рани можугь <•делокалiзувати,> арбiтраж вiд мiсця розташування трибуналу шляхом об

рання iншого процесуальноrо права,111 а також на те, що арбiтражнi закони були лiбе

ралiзованi у багатьох кра1нах, можлиностi вибору значно зросли.11 l Особливо н елек
троннiй комерцi'i сторони можуть отримувати nиrоду з оrляду на такi можливостi. 

5. Процесуальне право у кра1нi 
мiсця проведения або мiсця розташування арбi'rражу 

Мiсце проведення або мiсце розташування арбiтражу може мати важливi наслiдки для 

пра.ва, яке застосовуЕться до процедури арбiтражу. Наприн:лад, Роздiл 24 Арбiтражноrо 
регламенту Нiмецькоrо iнституту арбiтражу113 стосовно правил процедури у пiдпунктi (1) 
визнача€: до арбiтражноi· процедури застосовуються передбаченi законом норми тако'i 

процедури, що дiють у мiсцi арбiтражу, вiд яких сторони не мшкуть вiдмовитись. 

Арбiтражнi правила зriдно з цим регламентом, та якщо Е додаткоиi правила, узrоджеиi 

сторонами, пови:г11-1i застосовуватися до арбiтражноrо розrляду. Iнакше арбiтражний 

трибунал визнача€ процедуру на снiй розсуд. Державна юрисдикцiя, що застосовуЕться в 

мiсцi проведения або мiсцi розташування арбiтражу, продовжу€ вiдiгравати важлину рот, 

для арбiтражу в кiберпросrорi: по-перше, у випw..~;ку незrоди мiж сторонами правила 

арбiтражно·i процедури можуть rара.нтувати продовження арбiтражноrо розгляду; по

друге, вона передбачае такi iмперативнi правила, як повноваження арбiтра або змiст 

арбiтражноrо рiшення. 

5.1. Визнання та приведення у виконання арбiтра:нсного рiшення 
Якщо сторони не обрали закон, у визнаннi та приведеинi у никонання арбiтражного 

рiшення або постанови може бути вiдмовлено, коли пiд час арбiтражио'i процедури по

руurуються закони кра'iни: 

7("' Pat,•r· Nycl,. Clюice of Fo1·l1t11 a11d l,aw iга I1нerпatlo,1al Cornme1·cial л,·ыщнiоп, fоп1111 lпtcmationalc. -

N 24.Jlt llC, 1997 . - Dcvcпtct·. - Р. 3. 
'"' P(!t<д·Nych. Cl1oicc of Fol'L1m a11d Law iп fпtcr11:нlo11:al Cornn1e 1·cial А1·Ышнiо11. - Р. 3. 
1 11 Вiдповiдно до ст. V(e) Ныо-Йорксько'i конвенцП <•визнання та примусове .никонан

ня арбiтражного рiшення може бути вiдхилено ... якщо ... (е) арбiтражне рiше1-1ня було ану
льовано або призуnинено компетентною владою кра'iни , зriдно з правом яко'i винесено 
це арбiтражне рiшення•>. 

1" }11es Dtmi11s and E1·ic А. Schшa11z. А Gt1icte ю rlie New ICC RL1lcs of ArЫrr:нio11. - HagL1c, 1998. - Р. 200. 
11.1 Арбiтражний рсrпамент DIS, Арбiтражний ре1ламе1-п Нiмещ,кого iнсп1·1у~у арбlтражу ( 1998) . 
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(1) <,де було винесено рiшення,>714 або 

(2) ,-,де мав мiсце арбiтраж,>.715 

Якщо компетентна влада кра'iни, де були винесенi арбiтражне рiшення чи постанова 

або згiдно iз законом яко·i арбiтражне рiшення або рiшення вiдмiняе чи призупиняе йоrо 

виконання716, у визнаннi чи у приведеннi у виконання арбiтражноrо рiшення може буrи 

вiдмовлено в iнших кра'iнах - учасницях Нью-йорксько'i конвенцi'i.717 

5.2. Вiдмiна арбiтраж:ноzо рiшеннл 
Мiсце розrляду або мiсце розташування арбiтражу звичайно визнача€ застосовний до 

процедури з вiдмiни арбiтражноi' угоди закон.1111 Стаття VI Нью-Йорксько'i конвеr-щi'i 
стверджу€, що якщо перед компетентною владою, вказаною у ст. V(l)(e), було порушено 
ююпотання про вiдмiиу чи призуnинення виконання арбiтражноrо рiшення, то мада, до 

яко'i звернулися з проханням про низиання i приведения у виконання цього рiurення, мо

же, якщо знайде це доцiльним, вiдкласти вирiшення питання щодо приведения у вико

нання даноrо рiшення ... Стаття V(l)(e) Конвенцi'i передбача€, що у визнаннi чи приве

деннi у виконання арбiтражного рiшення може бути вiдмовлено, якщо, i1ita1· alia, 
арбiтражне рiшення було вiдмiнене компетентною владою краi'ни, в якiй або вiдповiдно 

до закону яко'i воно винесено. Згiдно з Нью-йоркською конвенцi€ю будь-яка держана, в 
якiй вимага€Тьсн визнання та приведения у виконання арбiтражного рiшення, може 

здiйснюнати перевiрку цьоrо рiшення. 

Але ця можливiсть € бiльш обмеженою зriдно з Женевською конвенцi€ю, що дозноля€ 

вiдмову у визнаннi та приведеннi у виконання арбiтражного рiшення, винесеного в iншiй 

державi-учасницi, на пiдстанi причин, якi можуть призвести вию1ючно до вiдмiни арбiт

ражного рiшення, якщо вiдмiна мала мiсце в державi, де було воно винесено, або вiдповiд

но до законiв яко·i винесено арбiтражне рiшення, якщо арбiтражне рiшення не ма€ юри

дичноi' сили зriдно iз за1<оном держави, де воно було винесеио, якщо стороаи не пiдпо

рядкували йога зако11у iюno'i держави (ст. IX(l)(a). Проте, розглядаючи у ст. IX питания 
вiдмiни арбiтражного рiшення, Женевська конвенцiя не регулю€ питания правового 

контролю, який держави-учасницi можуrь застосовунати до арбiтражних рiшею,, вине

сених у цiй державi. Конвенцiя стосу€Тьс.н тiльки арбiтражних рiшень, винесених в iнших 

державах-учасницях. 

5. 3. Приведення у виконаннл <,iноземних,> арбiтра:нсн:их рiшень у краi"нi вине
сеннл арбiтра:нсноzо рiшеннл 

Визначення мiсця арбiтражу ма€ особлине значения, оскiльки багато кра'iн -членiв 

€С зробили засгереження до Ныо-Йорксько'i конвенцi'i, ст. 1 (3). Вiдповiдно до не'i вони 
визнають як <•iноземнi•> арбiтражнi рiшення тiльки такi арбiтражнi рiшення, якi винесенi 

в кра'iнах - уqасницях конвенцП. Таким чином, якщо мiжнародний арбiтраж мав мiсце у 

Бельгi'i, ДaI-Ii'i, ФранцП, Iрландit, Люксембурзi, Монако, Нiдерла1-щах, ПортугалП або Вели

кобританii',7 1 9 якi зробили таке застереження, Нью-йорксы<а конненцiя не застосовунати
меться до арбiтражного рiшення, навiть якщо сторони € iноземцями. В такому нипалку 

сrорони арбiтражу, якi бажають привесrи у виконання арбiтражне рiшення, мають базу-

'
1
•
1 Ста·1·1·я V( 1) Ныо-Йорксько·i 1<0нне1 щi'i. 

'" Ста·,·,·я '5(1) (d) Мiжамсри1«111с1,коi' ко11ве1щi'i про Мiжнарою1ий комерцiйний арбiтраж. 
m Ста1·п1 V(l) (с) Ныо-йоркс1,ко'i кo11ne1щi'i•1·a ст. 5(1) (с) Мiжамсрик:шс1,ко'i ко11не1щit 11ро мiж11арод

ннй комсрцiйний арбiтраж. 
717 Ста·,·1·}1 VI Н1,ю-йоркс1,ко'i коннсн1\i'i та, бiльш обмсжсна, ст. JX }l(снснсько'i конnе1щii'. 

• 
71н Adam Samuel. il1e EtТecr of rl1e Place of Aгbltrarioп 011 tl1c El1force111e11t of tl1c Agгecmcпt to Al'Ьitratc Tl1e 

Place of Arblt1-atio11 in tl1e Coпflict of la~ ·s of Iпtcrnational Com111c1·cial ArЫtration / Ed. Ьу Filip dc Ly. - Gcnt, 
1992, 39- 65. - Р. 47. 
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nатися на н~щiонаJiы ~их законах про арбiтраж. Т,ша си1уацiя не буде нсодмiнно нс
виriлною для сторiн. Н:шриклад, законодавство Бельri'i до в1 rесення змiн у 1998 р. ис нста
новлюнало буд1>-яко1·0 контролю стосовно таких арбiтражних рiшень, за умони, що жад
на зi сторiн не прожива€ або нс заснова11а у Бет>rп.ио 

Але у б,1rатт,ох випадках незастосушtння Ныо-Йорксы<0i' конвснцi'i означатиме, що 
арбiтраж, навiть проведений сторонами-нерезидентами, буде виключно пiдпорялкону
натис1') нацiональним законам стосовно арбiтражу в державi (учасницi), де здiйс1-1ю€1ъся 
виконаJiJiЯ. Це може мати пеннi наслiдки, наприклад, ЯI<що нацiональний арбiтраж11ий 
закон мiстить спецiаль11i вимоги щодо форми арбiтражних уrод зi споживачами. Д,1я 
уникнсння ситуацП, коли питан11я визнання та лринедення у виконш1ня мiжнарод1ю1 ·0 
арбiтражного рiшення ниключио пiдпорндкону€1ъся 1-1ацiоналы-юму зако1 ,у краi'ни, де 
вiдбувався арбiтраж, сторони у кiберпросторi можуть обрати арбiтражнi iнс:титути, роз
ташонанi в кра·111ах, якi не зробили зас:тереження до ст. 1(3) Нью-Йоркськоi" конненцi'i, або 
псрсдбачити у cnoi'й арбiтражнiй yroдi, що мiсце проведения або мiсце розташува11ня 
арбiтра,~<у буде у niдповiднiй кра'iнi. Для арбiтражних iнсти,уriн та арбiтрiн оперування 
засобами елекrронно'i комерцi'i полеrшуе <•перемiщення•> мiсця лроведення або мiсця 
розтаюування арбiтражу у буд1>-яку географiчну точку, обрану сторонами. 

6. Вибiр арбiтражноrо iнституту 

Як впливае нибiр iнсти,уту 1-1а застосовний закон для вирiшення спору в електроннiй 
комерцi'i? РiшсJ-Iня, прийняте сторонами я електроннiй I<oмepцi'i, нiднести спiр на вирi
шення арбiтражним органом, нс розн'язу€ само по собi проблеми юрисдикцi"i, якi шmю
ч.аю,-ъ питання щодо застосовного закону. Цi питаю1я можуть вини1<ати стосовно т.tких 
положе1-rh: 

1. П равоздатнiсть сторiн укладати арбiтражну угоду. 
2. Закон, що застосову€ться у мiсцi лроведення або мiсцi розташування арбiтражу. 
3. За1<0н, застосовуваний до арбiтражно·i уrоди. 
4. Закон, що застосову€ться до арбiтражноi· процедури. 
5. Закон, який застосовуеться до сутi спору. 
6. Закон краi'ни застосуваю rя попереднiх заходiв судового захис:ту. 
7. За1<01 1 кра'iни, де вимагаЕться допомога у зборi доказiв. 
8. Закон кра·iни, де J rадано клопотання про вiдмiну арбiтражного рiшення. 
9. Закон кра·iни, де порушено конкурентний судоний розгллд. 
10. Закон кра'i'ни визнання та приведеиня у виконання арбiтражного рiшсння. 
Часто-rусто регламент арбiтражноrо iнсти,уту може мiс:тити положення, якi реrулю-

ють деякi iз зазначених питаю:>. Знажаючи на те, що з моменту обрання iнституrу нзагалi 
ннажаЕться, що сторон и nриймають йога регламент, вони тiльки мають зробити чiтке з;~
уваження з тих питань, Яl<i бажали б доnо:внити або вiд яких бажали б нiдiйти за уi\н 11111, що 
це дозволя€ться нказаним регламентом. 

71
tt Застсрсжстн1 rФ\rюni1\1t0 до ст. 1 (3) Ныо-Йоркс1,ко·i конnеrщГi буJ10 зробле110, :н1омiж i1111111x, 

БсJ1ы·iею,Д311iею, Фp:1111\i€IO, Грсцiею, lрпа111(i€ю,Л101<сембурl'Ом, Мо11а1<0, Нiдерл.1111\ами, Пор·1у1·алi€ю, Вст1-
кобрита11i€юта СШЛ. 

710 Ст:tr,·я 1717(4) Кодс1<су з:1ко11i111чю су;\оустрiй Белы·П змi11сш1 зако11ом 11iJ1 19.0'5.98. 
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7. Делокалiзацiя арбiтражу 

Як визначаеться територiальнiсть мiсця проведения арбiтражу в он-лайli арбiтражi? 
Що € мiсцем розташування арбiтражу у нiртуальнiй системi? Чи це офiс, де працюе 
арбiтр, чи офiс, у якому розташовано iнсти·rуr, вiдповiдальний за арбiтраж? Я1< буrи, якщо 
функцiонунання арбiтражного iнституту он-лайн розлодiлено мiж особами з рiзних 
кра"iн та якщо арбiтри виконую1ъ cno'i фун1щi'i, перебуваючи у рiзних кра'iнах? 

Взагалi лрийнят11i тi самi мiркунанftя, що i у випадку пизначення мiст~ проведеннл або 
мiсця розташування арбiтражу в традицiйнiй комерцП. Вiдповiдно мiсце заснування 
вiртуалhного iнститугу, вiдnовiдального за арбiтраж, буде вирiшальним. Якщо сторони у 
традицiйному арбiтражi визначають, що спiр вирiшуватиметься Мiжнародною торговою 
палатою без низн.1~rення мiсця проведения арбiтражу, мiсцем йоrо пропедення буде nа
риж.щ У випадку, коли послуга з он-лайн арбiтражу надаеться в однiй кра"iнi, рiшення 
сторi11 передати спiр для вирiшення цьому органу означае, що мiсцем розташунання 
арбiтражу буде мiсце функr~iонушшня такого органу. Проте якщо такий iнституr фующi
онуе у рiзних кра"iнах, то буде обrрунтонаним нважати, що цей iнстиrут уповноваже11ий 
вирiшунати, яке мiсце е мiсцезнаходженням арбiтражу. 

Якщо вlртуальний iнсти1ут, вiдттовiдальний за арбiтраж, визначае власне мiсце 
функцiонунаиия 11а своему веб-сайтi, можна припустити, що сrорони поrодились на це 
мiсце як мiсце проведення арбiтражу" якщо вони вiдносять спiр на вирiшетшя цьоrо 
iнсти,угу, оскiльки не персдбачили iншс мiсце. 

8. Технолоri1 он-лайн та мiсцезнаходження арбiтражу 

Якщо сторони не обрали мiсце ттронедення або мiсцезнаходження арбiтражу, ви1<0-
ристанl-[я он-лайн технологiй не нпливае на визлачення тат<0rо мiсця.'z2 Критерiй для 
визначення мiсцезиаходження арбiтражу та, вiдповiдно, йога «наuiональностi,) може бу
ти лроцесуальним або геоrрафiчним. У другому nипадку вирiшальним може стати мiс1\с 
фующiонунання iнституrу, вiдповiдалы-юrо за позасудове нирiurення спору. Проте у разi 
можлиноrо нiртуальноrо арбiтражу ad hoc з використашrям вiдеоконференцi"i та елек
тронно"i пошти для передачi електронних nовiдомлень iнодi важко визначити мiсце про
ведс1 шя або розташування арбiтражу, яrкщо (..1Орони не зробили певний вибiр. У такому 
випадку припускает1~ся, що мiсцс, де всrановлено комп'ютер, який лiдтримуе вiдеокон
фере1 щiю, може розгля!(атися як таке, що мае вiд1-юше1-1ня до цъого питания, або мiсце, 
звiдки вiдсилаеться й отримуеться еле1<тронна пошта арбiтра. Проте розгляд факторi1\ 
якj nон'язанi з передачею даних та цифроно"i iнформацi"i i становлять <•Вiртуат~не•> мiс1\е 
арбiтражу, 1ie пiдтримуеться законом.щ 

9- Вiртуальний арбiтражний суд 

У мiжнародному арбiтра»сi мiсце проведения або розташування арбiтражу iндивiду
алiзоване сторонами i слугу€ критерiем, який пов'язуе арбiтражний розгляд з пенною 
юрисдикцiею, обмежуючи нею тiльки деякi питання.724 Може вважатися, що поня·гrя 

' l
1 Нсппст \leгblst. Thc Placc 01· Л.-blt1·:itlon in 1:J1c Ncgotiation Proce1;5 and i11 Drafting tl1c Ncgotia t ion Clat1sc 

// Th c Placc of Al"Ьitratio11 ;щd tl1c Co11Пi(;t of Laws or 1mernat lo11a1 Co111rncrcial Al"Ьitratio11 / Ed. Ьу f'illip dc Ly. -
Gcлt, 1992. 131- 1 S 1. - Р. 136. 

m FиlflioSa1-za11adiS.!oppollto. Profili GiL11·idici dcl Commcr ciovia Im crnct . - Milan, 1999, 18S-1 9S. - Р. 188. 
"l.\ ll) id. - Р. 189. 
ш Рk!1то Baman.Jim: ArЬitrato Co mmc1·cialc I11 tcrr1aziom1lc. - Mila11, 2000. - Р. 134. 
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арбiтражного суду, предстанленого мiсцсм розташування арбiтражу, € спiрним. Справдi, у 
випадку електронноi: комерп;i'i нибiр мiсця проведения або розташунання арбiтр3жу - 11е 
сторони можуть навiть нс брати до унаги нацiональнi тсриторil - мало стосу€ться спору 
мiж сторонами. Спроба ~локалiзувати•> спiр, пов'язаний з електронною комсрцiею, у 
мiсцi арбiтражу, отже, ниявиться штучною. Технолоriчнi засоби вирiшсння спору в елск
троннiй комерцiУ дають змоrу ~локалiзунати•> мiсце проведения або розташунання арбi
тражу в будь-якому <•мiсцi». 

Але визначення мiсця, в чому мае переваги електронна комерцiя, нласне, не 

вiдрiзняет1)ся вiд рiшення, прийнятоrо у традицiйнiй комерцii 

Стосовно довrотриналоi: дil такого вибору можна припустити, що конкуренцiя мiж 
нацiоналышми правовими системами зумовить зближення тих законiв, якi беруться до 
уваги пiд час вибору мiсця арбiтражу. 

Нью-Йоркська конвенцiя передбачае вiдмiну арбiтражноrо рiшення компетентною 
владею краi:ни, в якiй або вiдповiдно до закону якоi: винесено арбiтражне рiшення. Щодо 
географiчноi: делокалiзацП, то закрiплено таке мiркунання:ш кожен розумiЕ, що rео
графiчна делон:алiзацiя судового контролю суперечить сучасним поrлядам на судоний 

процес, який проводиться без посилання на будь.:.яке держанне право. Якrцо арбiтражнс 
рiшення винесено таким чином, то не iснуе жодноi' кра:iни, <·вiдповiдr-ю до права яко'i•> во
но було винесено, i як наслiдок, жоден суд не матиме юрисдикцi1 Стосовно правово"i дс
локалiзацП нацiоналы-ri закони можу~ъ передбачати виключення можлиностi оскаржити 
арбiтражнi рiшення. Арбiтражнi закони можуть надати сторонам право вибору щодо 
прийня·пя ~ниключноi' угоди•>.726 Концепцiя денацiоналiзацi'i арбiтражу нидаЕТься бажа
ною метою для мiжнародного арбiтражу в кiберпросторi. Отжс, бажано, щоб сторони у 
сво1х арбiтражних угодах передбачали застосунання Арбiтражного регламенту 
IОНСIТРЛЛ i Типового закону IOHCITPAЛ про мiжнародний комерцiйний арбiтраж,m як
що регламентом арбiтражноrо iнституту не передбачаеться застосування задовольняю
чих норм стосовно арбiтражу. 

Простота вiртуального арбiтражного суду в межах внутрiшнього ринку та зростання 

протирiч у використаннi принципу територiальностi з метою *ЛокалiзацП"' мiжнародно
rо арбiтрюку в кiберпросторi у межах однiе1 кра'iни - члена внуrрiшнього ринку може 

додатково випрандати знерпення до €вропейського арбiтражного суду, який займаЕться 
пенними пи,~аннями мiжнародного арбiтражу н межах ннутрiшньоrо ринку. Зокрема, за
стосування рiзних юрисдющiй держав-членiв, пов'язаних з держаnним контролем сто
сонно мiжнародноrо арбiтражу в межах в1-чrгрiшнього ринку, здаЕться наnряд чи випр~ш
даним, коли електронна комерцiя надае рiвнi умови для учасникiв на ринку, i тому, з юри
дичноrо погляду, автономiя сторiн дозволя€ вибiр ненацiонального або транснацiональ
ного права як права, застосонного до арбiтражу, незалежно вiд того, в якiй держанi-членi 
заснованi або знаходяться орrанiзацiя, що нада€ iнформацiйнi послуги, та одержувач. Та
кий Е:вропейський суд сприятиме вирiшенню спору за допомогою засобiв електронноi 
комерцП в колi держав-членiв, даючи змоrу наблизитись до заснування ннугрiшнього 
ринку в електроннiй комерцП. 

ш Pierгe М~)'<.'1: Thc Тrсп(1 Towaгcls Oelocalisatioп in thc Lasr 100 Years // Tl1c Intcl'llationalisatioп of 
lпtcrnational Arbltration, ccl. i)y Marti11 Htшtcr, Gral1ain & Trotшan/Martirшs Nijlюtl'. - Iл11dоп, 199'5, .П:-46.
Р.44. 

но Див. стосошю с1-а11у Бсл~,гiйсr,кою зако, ю~анства /(О внсссння змi11 законом вi;\ 19.0'5.98: Pient• м«1•е1: 
Tl,e Trc11d 1bwards Dclocalistion iп tl1c I.ast 100 Ycars. - Р. 4'5. 

727 Див., нaпpиютa.;~:JosepliM./.oko(j.~lг_Jt Transnatio11:1I I.itigatioп ашl Co111111crcial Al'Ыt1·atio11. - T1·щ1511atioпal 
Jшis PuЫicatioпs. - Nc\vY01·k, 1992. - Р. 575. 
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2. А також будт,-якi iмперативнi мiсцевi норми, при порушеннi яких арбjтражне 
рiшення буде нiдмiнено. 

3. Необх iдно визначити стуniнь спiнпрацi або втручання судiн н арбiтражний процес. 

4. Можли:во, найва:жливiше визначити, чи € кра'iна розгляду учасницею будь-яких 

мiжнародних конвенцiй про низнання та приведення у никонання арбiтражних рiшень 

(наприклад Ныо-йор1<сы<0'i конвенцi1), до яких також приедналися кра'iна чи кр::йни, де 
арбiтражне рiшення може буги при:ведене у виконання. 

I останн€: 
5. Нсобхiдно також оцiнити полiтичнi фактор.и, такi як незалежнiсть судово·i влади, 

нiл1>ний доступ у кр;.йну та ризик полiтичних заворушень. 

1 О. 3. Переваги в ме::,,сах внутрiшнього ринку 

Знажаючи на те, що коли всi держав.и-члени стали державами - учасницями Ныо

ЙоркськоI конненцi'i, не виникаЕ сумнiву щодо можливостi визнання та принедення у ни-
1<0нання iноземних арбiтражних рiшень у будь-якiй держанi-членi. Проте стосовно т;ших 

питань, нк можливiсть виконання арбiтраж:них угод, пов'язаних зi сложинчими спорами, 

застосовуючи €вропейську ттарламентську резолюцiю про звернення до арбiтражу, кра

ще обирати таке мiсце арбiтражу, яке не виклика€ сумнiву щодо можливостi вирiшення 

вказаних спорiв в арбiтражi, гrаприклад, мiсце арбiтражу в державi-членi на lберiйському 

пiвостровi. Щодо iнших аспектin, що стосуються цьоrо питання, мiж рiзними нацiональ

ними юридичними системами, якi <,1<0нкурують,> за мiсце проведения або мiсце розташу

вання арбiтражу на внутрiшньому ринку, краще вiдцавати перевагу тiй юрисдикцi'i, яка 

ма€ найбjльш лiберальнi закони щодо вирiшення мiжнародних спорiв. 

11. Визначення мiсця проведения або мiсця 
розташувания арбiтра:>ку за вiдсутнiстю вибору сторiн 

Якщо сторони не rшзначили мiсце арбiтражу н сво·iй угодi, та1<е мiсце встанов1110€ 

iнсти·rуг, нiдповiдальний за арбiтраж.151 Наприклад, Арбjтражний регламент Мiжнародно·1 

торгово'i палати визначаЕ це у ст. 14(1): 73
l <•Мiсце арбiтражу призначаеться судом, якщо 

сторони не домовились про iнше!>, Пiд час визначеиня мiсця арбiтражу в кiберпросторi, 

найiмовiрнiше, арбiтр застосовунатиме такi критерi'i:7 ·\.\ 

1) можливiсть виконання електронно'i арбiтражно·i угоди вiдповiдно до нацiональних 
законiв; 

2) чи € держана учасницею мiжнародних конвенцiй (Нью-Йорксько'i, Женевськоi); 
3) мiсцевi закони, якi реrулюють мiжнародний арбiтраж; 
4) нейтралы-1iсть мiсця, якщо сторони рiзноi· нацiональностi (у нипадку, коли мiсце 

арбiтражу призначають арбiтр або арбiтражний iнституг, бажано встанонити таке мiсце 

на нейтральнiй територi'i1·\4); 
5) зручнiсть - яюцо арбiтражна процедура не може обмежунатися <•тiльки докумен

тарною•> або електронною процедурою, у цьому випадку може вимагатися пронедення 

1
·
11 Pi(!ITO Beпrш·dilli. 1.!А1·Ытно Coinme1·cialc I11ternazio11alc. - Milao, 2000. - Р.13'5. 

,,,l Yr•os Dш·atns and El'ic А. Sc/Ju•a11z. А Gt1idc to tl1c Ncw ICC Rt1lcs of Al'Ьitratio11. - Hagt1c, 1998. - Р 40} 
1

·' ·' IIJid . - Р. 204. 
1

·''
1 Нш·тап Vш·Ыs. Т11с Placc of A1·blrratio11 i11 t11e Negotiatior"I Process а,кl i11 D1·afti11g tl1c Ncgoti,ltioп Clat1sc 

// Tl1c Pl.tcc of A1·bltr·atior1 ,md tl1c Co 11flict of Laws of I11tcr11ationa l Commc1·cial Al'bltt·atio11 / Ed. l)y Fillip dc 1.у. -
Gcпt, 1992. 1.'>1-151. - Р.137. 
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усноrо слухання; мiсце слухання ма€ бути зручним для арбiтра i сторiн, включаючи мож

ливi витрати на пере'iзд; 

6) iншi фактори, наприклад, доступнiсть запропонованих послуr, необхiднiсть отри

мання вiзи арбiтром або сторонами у разi проведення усних слухань та збор
iв. 

12. Процесуальнi гарантi1 

Стаття 17(2) Директиви про електронну комерцiю
1·1~ закликаЕ держави-члени спри

яти органам, вiдповiдальним за позасудоне вирiшення спору, у наданнi ни
ми вiдповiдних 

процесуальних rарантiй сторонам. Необхiдно забезпечити таку систему, щоб сторони, 

якi користуються арбiтражними послугами, могли спиратися на процесуальн
i норми, що 

враховують 'ixнi законнi iнтереси. Директива €С про електронну комерцiю
1·16 у ст. 17 вста

новлю€ позасудове вирiшення спору: 

1) держави-члени мають упевнитися, що у випадку незгоди мiж провайдером iнфор

мацiйних послуг та одержувачем цих послуг 'iхнЕ законодавство не обмежуЕ
 використан

ня позасудових схем, доступних за нацiональним правом, для нирiшення
 спору, нключа

ючи електроннi засоби; 

2) держави-члени повиннi сприяти органам, нiдповiдальним за позасудове вирiшсн

ня, зокрема спожинчих спорiв, функцiонунати так, щоб надати адекватнi п
роцесуат,нi 

rapaнтi'i зацiканленим сторонам; 

3) держави-члени мають сприяти органам, вiдповiдальним за позасудове вирiшення 

спору, в iнформунаннi Koмici'i стосовно визначальних рiшень, якi вони прий
мають щодо 

провайдера iнформацiйних послуr, та передавати будь-яку iншу iнформацiю
 про практи

ку, використання або звича'i, пов'язанi з електронною комерцiЕю. 

13. Основнi вимоги щодо процедури вiдповiдно до статтi 17(2) ДИ

ре1~тиви про електронну комерцiю 

Стаття 17(2) Директиви про електронну комерцiю вимаrаЕ, щоб держави-члени 

сприяли органам, вiдповiдальним за позасудове вирiшення, зокрема, спо
живчих спорiн, 

функцiонунати у такий спосiб, який надасть адекватнi процесуальнi гар
антi'i зацiкавле

ним сторонам. Таке зобов'язання держав-членiв далi не пояснюЕТься у Декла
ративнiй ча

стинi, i цене обговорювалось у попереднiх проектах Директиви, оскiльки у да них проек

тах ст. 17(2) Директиви мiстила посилання на Рекомендацi'i Koмici'i щодо Принципiв, якi 

застосовуються до органiв, вiдповiдальних за позасудове вирiшення спожи
вчих спорiв, 

вiд 1998 р.7л <•Пiдтримка,> органiв, вiдповiдальних за арбiтраж, може базунатися на реко

мендацiях Koмici'i €С, а також на законодавствi держав-членiв: 

1. Надання КомiсiЕю €С рекомендацiй, наприклад, на пiдстанi ст. 211 Договору €С,1·1н 

звертатися до держав-членiв з проханням вимагати вiд iнститутiн, нi
дпонiдальних за 

арбiтраж, дотримання певних процесуалы-шх гарантiй. 

'·" EU Dircctivc 2000/31/ЕС 011 Cci-taiп Legal Aspccts of I11fo1-inatio11 Socicry Se1viccs, iп Partict1la1· Elcctюпic 

Со111111с1·сс, in tl1c Intcmal Markct , ЕО O.J.L 178/1 of 17 /08/00, 'EU Directivc on Electroпic Сот111е1-сс'. 

'.«• Див. гюсилан11я вищс. 

' ·" Рскоменда~\П КомiсП щодо Принципiн, якi застосовуються до органin, вiдповiдащ,них за rюзасу;~овс 

вирiшс1-11~н сrюж1-111чих спорiв, вiд 1998 р., дин.: /Jttp//u•юm аитра. си. intjcomm/conszmumy'j)olfc..J Vdc11clofJ

mants/acce _justjacce _just02 _ enJ:,tml 

')" Ста·1·гн 211 Уго;1и €С закрi11лю€: <•Дпя того, щоб забсзпечити н;~лсжнс функцiо11уна11ш1 та ро:шиток 

спiлы-юго ри~rку, I<oмiciн: ( ... ) 11ада€ рскомсr-щацП ;~бо нис1юш1ю€ думки з нитань, 11ов'яза11их з 1\i€IO У1·0;\ою. 

якщо J\C прямо псре;~бачаеп,ся чи нкщо Комiсiя 1ш,1жа€ це 11еобхiд11им ... ". 

299 



2. Прийняття держанами-членами рамкоnого законодавства стосовно акредитацi'i та
ких iнсти1утiн з наю1аденням обов'язку депонувати реrламенти щодо "ix фун1<:цiонування, 
я1<i передбачаються для процесуальних rарантiй. 

1 3.1. Забезпечення процесуальних zарантiй вiдповiдно до ст. 17(2) Дирек
тиви про е.лектронну камерцi10 

Iснують чiткi причини, чому орrани, вiдпонiдат,нi за арбiтраж н еле1<троюriй ко

мерцi"i, пониннi пiдтримуватись для свого функцiонунання R такий спосiб, який нада€ 

процесуальнi rapar-пil зацiюtвленим сторонам. Можутъ буrи визначенi такi принципи 

стосовно рсrулювання процесуальних rарантiй у ст. 17 (2) Директиви про електронну ко
мерцiю: 

1. Можна припустити, що незалежнi iнсти·rути, вiдповiдальнi за арбiтраж, робитИМ)"iЪ 

усе можливе для забезпечення сторiн оптимальними ттроцесуальними rара1нтiями. Таке 

припущення може rрунтуватись на вiльнiй конкуренцП у сферi добронiльноrо арбiтражу, 

а це виключа€, що iнститути, я1,i не функцiонують зriдно iз задовiльними умовами, не м:1-

ютт, шансiв на iснунання на ринку послуг. 

2. Iз замiни поперед1-I1>ОГО тексту, який мiстив посилання на Рекомендацii[ Koмici'i, що 

застосовуютъся до органiв, вiдповiдальних за споживчi спори, можна зробити висновок, 

що метою Директиви € бiльш заrалы-rий пiдхiд до регулювання арбiтражних послуr. 

3. Директива ставить питання щодо позасуд0.1юго вирiшення спору в електроннiй 1<0-

мерцi'i, оскiльки цi послуги, за умов функцiонування он-лайн та у мiжнарод1них спорах, 

можуп, наштовхнуrися на певнi проблеми пiд час надання процесуальних гарантiй 
своi'м I<Лiентам. 

4. Директива, зокрема, порушу€ питания позасудовоrо вирiшення спору у споживчо
му секторi, якщо фiнансова пiдтримка, що нада€1ъся третьою стороною iнсrитуту, niдпо

вiдальному за нирiшення спору, може буrи ризиконаною для процесуалыю"i позицП 
<•слабrпо·i,> сторони. 

1 3.2. Чи зросmае дер:нсавний конmр().Jl,ь через збiльшення 1~роцесуальних zа
рантiй? 

Певн:а проблема, яка випливаЕ з обов'язкiв держав-членiв щодо трактування ст. 17 (2) 
Директи ви про електронну комерцiю, полягае у тому фактi, що можливiсть держав кон
тролюнати мiжнародний арбiтраж може буrи обмеженою. 

13. з. Дер:.,1савний контр().Jl,ь вiдповiдно до Ныо-йоркськоi' конвенц:ii' 

Згiдно з Ныо-йоркською ~,01-шенцi€IО державний контроль щодо арбiтрююю·i nроцс
дури nоширю€1ъся тiльки на певнi питания. Зокрема, у визнаннi та приведеннi у вико

нання арбiтражноrо рiшею-1я може бути вiдмовлено лишена пiдставi причин, вказаних у 

ст. V КонненцН. Стосош-rо порушення процесуальних гарантiй ст. V(l)(b)(d) та (е) i (2)(Ь) 

Конвенцi'i мают~~ особлине значення. НаприI<Лад, вiдповiдно до ст. V(l) Конвенцit у виз
наннi та приведеннi у никонання може буrи вiдмовлено, тiльки якщо сторона надае ком

nетент.нiй нладi, коли uимаrа€ться .визнання т:а приведения у виконання, докази щодо 
interalia: 

- сторо1-1а, проти яко'.i винесено арбiтражне рiшення, не була належним чином лонi

домлена про призначеI-Iня арбiтра або арбiтражно"i процедури, чи була не н змозi nрсд

ставити свою nозицiю у справi; 

- склад арбiтражно1· илади чи арбiтражно'i nроцедури не вiдповiдаЕ угодi сторiн, або, 

за вiдсугностi такоi' угоди, не вiдповiдае закону кра'iни мiсця проведения арбiтражу. 

Порушет-1ня права буги заслуханим або принципу змагальностi у тлумаченнi ст. V(l) 
(Ь) Конвенцi'i може оскаржуnатися стороною, однак порушення iнших процесуальних 
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пран, яке допускаЕТься нацiо1-1алыiими арбiтражними законами держав-членiв, нзап1лi 

буде лише причиною для вiдмоnи у виз1-1аннi та принеден:нi у виконання арбiтраж1-юrо 

рiшення, якщо вiдповiдний нацiональний закон був обраний сторонами, або, за нiдсуг

ностi тако1 угоди, якщо арбiтраж <•мав мiсце,> н цiй державi-членi. Чи може ст. 17 (2) Дирек

тиви про електронну комерцiю трактуватися як така, що зобов'язуЕ держави-члсни 

здiйснювати жорсткiший контроль щодо арбiтражу стосонно порушення процесуаль

них прав, нiж той коитроль, який передбачаЕ:·rъся ст. V Нью-Йорксько'i конвенцi'i? Yci дер
жави-члени € державами - учасницями цi€1 Конненцi'i. Вiдnовiдно вони зобов'язанi га

рантувати, що визюшия та принедсш-1я у виконання арбiтражноrо рiшення у межах 

'iхньо'i територП вiдповiдають умовам КонненцП. Додатковi вимоги, якi можугь висуватися 

дерiкавами-учасницями, наприклад, на пiдстанi 'ix нацiональних арбiтражних законiв, не 
можуrь бути обов'нзконими для тих сторiн, ян:i керуються Ныо-йоркською конвенцiЕю 
щодо визнан11я ·ra приведенняувиконання арбiтражних рiшень. 

13.4. Правwю <<найбi.льшоzо сприяння» 

Оскiльки держави-члени <•Сприяли•> дотриманню процесуальних гарантiй, що вiдрiз

няються вiд тих, я1<i охороняют1,ся Нью-Йоркс1-,кою конвенцiею, чи можуть вони розгля
датися як такi, що порушуютт) своi' мiжнароднi зобов'язання? Стаття VII КонвенцП вказуЕ 
у пiдпунктi (1 ), що положения цi€'i Конвенцi'i не впливаюп, на юридичну дiю багатосто

роннiх або двоСI·ороннiх угод, укладених державами-учасницями стосовно визна~ 1ня та 

приведення у виконання арбiтражних рiшень. Таким чином, держани - учасницi Н1>ю

йорксько·i конвенцi'i вiльнi передбачати в мiжнародних актах норми, якi вiдрiзняют,>СЯ 
вiд встановлених Конвенцiею. Однак ст. VII(l) закрiплюе правило ч1айбiлы.1юго сприян

ня •>. ГарантуЕТься, що якщо Ныо-йоркська конненцiя € менш сприятлиною щодо визнан
ня i приведення у виконання iноземних арбiтражних рiшень, нiж режим, передбачений 
iншою угодою, або законом приймаючо'i кра'iни, перевагу ма€ сприятливiший режим 

порiвняно з нормами Ныо-Йорксько'i конвенцi'i.7~9 Але це не перешкоджа€ держанам
учас1-шцям приймати бiльш обмежунальнi рiшення щодо ·ix нацiонального або арбiтраж
ного закону, нiж тi, що мiстятьсн в Ныо-Йорксы,iй конвенцi'i. Одна~< такi жорст1,iшi з~ко
ни не nовиннi впливати н~ визнання та викощ1ння арбiтражних рiшень зriдно з Ныо

йоркською конвснцiЕю. 

' 
13.5. ПравUЛ,омаксимальноi ефективностi 

Навi1ъ якщо держави-члени, котрi у~шали мiжнародний акт, що мiстить бiльш обме

жувальнi процесуальнi норми, нiж тi, на якi сторона може посилатися, грунтуючись I ra 
Нью-йоркськiй конвенцi'i, було визнаНО740: врахову~очи так знане правило максималы-ю'i 
ефективностi у випадку розбiжностей мiж положеннями в мiжнародних конненцiях сто

сонно визиання та приведеннн у виконаи:Nя арбiтражиих рiшень, перелага надаЕться по

ложению, ю<е дозволя€ або спрощу€ тю<е визнання та приведсння у виконання, - як з 

огляду на лiбералънiшi cyr·r€вi умови, 1·~н, i з причини простiшо'i процедури. Отжс, якщо 

держави-члени прийняли правило всеохоплюючих заходiв контролю стосонно визнан

ня та приведения у викона,ння <•iноземних•> арбiтражних рiшень у мi~народному актi, 

такi норми не впливають иа визнання та приnедення у виконання арбiтражних рiшент~ 

вiдповiд1-ю до Ныо-йорксько'i 1<01-шенцi'i. 

1
'" Fot1cl1ю·cl, Gaillш·d , Gold111a11 011 •fпtcrпational Cominel'cial Arl)itratioп ,,. - Hagt1e, 1999. - Р. 1 :В. 
но S\.viss }'cdcral Tl'ibш1al of 14/03/84 , 'Dcnysiaп v.Jassica', XI У.Н. Сотт. Al'b. 1986/'536. 
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14. Засоби електронно1 комерцii: щодо арбiтражно1 процедури 

Використання засобiн електронно'i комерцi'i сприяе арбiтражнiй nроцедурi. Що янляе 

собою така процедура? lnte1· alia, електронна або он-лайн ттроцедури: 
1. Стосуються реrулювання подаr1г1я nрохання про арбiтраж та йоrо порушення (це 

можуrь буги правила, визначенi iнститутом, про надання стороною iнформацП щодо 

iснуваннн спору; у разi споживчих спорiв це може бути форма скарrи он-лайн, у нипадку 

комерцiйних спорiв - он-лайн форма щодо прохання про арбiтраж, включаючи поло

жения про арбiтражну угоду). 

2. Визначаюп,, яким чином обиратимуrься арбiтр(и), прийматимугь 'ix на посаду або 
вiдкликатимутъ. 

3. Стосуються: 
а) проведення арбiтражноrо процесу я1< ·1·ai<oro (процесуалы-11 иорми мшкуг1> реrулю

вати питання nредставлення сторiн, встанонлення термiнiв для подання документiв (он

лайн подання або копiювання заяв та документiв i можливих пропускiв визначених 
термiнiв); 

6) .никористаннн електронних повiдомлень, наприклад, встановлення процедури <·ВИ

ключно елекгронноrо документунання•> або використа1-шя вiдео та аудiо-конференцiй, 

включаючи прийннття доказiн у випадку виклику свiдкiв та скспертiн; 

в) винесення електронноrо арбiтражноrо рiшення та вимоr щодо форми визнання та 

приведення у виконання; 

г) можливостi застосуш~ння заходiR судового захисту проти арбiтражноrо рirпення; 

д) збереження дан их, зо1<рема з метою захисту niд мож;1ивих заперечень щодо про, ~е

дури як тако'i, що порушу€ права сторони; 

е) конфiденцiйностi процссу шляхом передбачення закодонаних та/ або електрон
них пiдписiв. 

15 . Процесуальнi rарантi1 арбiтражно1 процедури он-лайн 

Регламснти арбiтражних iнститугiв не замiнюють 1-юр.ми, що випливають з нацiон<!

льного законодавства або мiжнародних актiв, таких як Н1>ю-йоркс1>ка конвенцiя. Цi реr
ламенти rрунтуються на автономностi волi сторiн та свободi контракту, на пiдстанi нкоrо 

вони стают~-, частиною арбiтражно'i угоди, якщо сторони обирають певний арбiтра:жr 1ий 

iнституг.7·11 Питания, чи може елсктронне арбiтражне рiшення, нинесене на пiдстанi сле

ктронно·i арбiтражно·i угоди, бути визнаие ·га приведене у виконання в держанi-учасни1 (i, 

залежить нiд тлумачення вiдповiдних текстiв мiжнародних конвенцiй щодо виз1-1апня та 

принедсння у нико11ання ,~рбiтражних рiше1-rь або вiд нацiональноrо арбiтражного зако

ну. Оскiлы<И нiдпоniд1-1i реrламенти не е iмперативними, змiст процесуат')них гарантiй 

може та кож визн:ачатися сторонами або арбiтражними iнституrами н арбiтражному рег

ламентi. 

15.1. Процесуальнi гарантii: що фунту10ться на iмператиmКJ.му закона 
давствi, мiж:народних конвенцiях та публiч11аму порядку 

Реrламенти арбiтражних iнституriв та судовi процеси, якi rрунтуються на таких рег

ламентах, навряд чи порушують норми iмперативного нацiоналы-юго закону, якщо ншн1 

базуються на Типовому закон:i IОНСПРЛЛ про мiжнародний комерцiйний арбiтраж та 

1
•

1 Див., щ111рик11зд, ст. 1(1) Мiжrtароююю арбiтражrюго регламсrпу 1996 П:~лати Har\io11aлr,1101·0 та 
Мiжн,1ро111 ю1 ·0 арniтражу Mi11a1 ra: <·Арбiтражш1 11роцс11.ура. що ре1улю€Т1,ся ним Рс1'Ламс11том. застосо

вуетьсн, нкщо сторо1н1 укл:11н1 арбiтраж11у уr·оду, як.J niдcюra€/1.0 Toprono'i 11алати Мiла11а ;160 Лрбiтраж,ю'i 11а-
11;пи Mi;ra11;1 ч11 'ii Pc1·;1aмcfl'ly•. 
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Арбiтражному реrламентi ЮНСIТРАЛ. Але принципи, якi виш1ив.ноть з цих докуме11тiв, 
н~шряд чи дозноляють зробити висновки про змiст таких норм, rтристосованих ло 
~tрбiтражу за допомогою засобiв електронноi' комерцП. Встановлення правил процедури 
011-лайн мае спiввiдноситися з вимоrами норм iмператиниого закону, я1шй застосо
вует,')ся у мiсцi проведения або мiсцj знахо,цження арбiтражу. Такi норми iмперативноrо 
заI<ову можуп~ бути рiзними в рiзних нержавах. Щодо Типояоt·о закону JOHCITPAЛ про 
мiжнародний комерцiйний арбiтраж бупо затяерджено, що левнi норми, а саме тi, я1<l 
мiстяться у ст. 18, 24(2) та (3) i 27, мають <•iмnератияний•> змiст. Додатконо гтроцедур~1 он
лай 11 повинна спiввiдноситись з транснацiональним публiчним порядком, до якого ме
же нiдноситись право на спранедливий судовий розrляд. Правила щодо процедури он
лайн необхiдно с1сладати обережно, аби арбiтражнi рiшення були визнанi за умоии дер
жанного контролю. Середовище он-J1айн iмонiрно посилю€ проблеми, якi виник.tють з 
«дело1<алiзацit•> мiжнародноrо арбiтражу. Це оз1;ачзе, що зн'язок мiж ~рбiтражем та пен
ною нацiоналыюю юрисдикцiйною системою буде нанiть слабшим, нiж у натшому 
арбiтражi щодо традицiйноr комерцП. Бнаслiдок цього праномiрнiсгъ використання та
ких норм iмперативно1·0 застосовноrо закону у «вiртуалыюму•> мiсцi лроRе;\ення або 
мic1\i знаходження арбiтражу, я1< правила арбlтражноr процедури, особливо за нiдсут-
1 юстi вибору сторiн щодо застосовноrо npana, uиявитьсл щс бiлr,ш суперечлиною. 

15 .2. Застосовие tipaвo ma 1~роцесуальнi 2apaнmif 
Норм и, якi встановлюють процесуальнi rарантП, можуть мiститися у рiзних актах, , tа

nриклад, у мiжнародпих конвенцiях, арбiтражних законах держав i регламентах iнсти· 
ту1·iв, вiдповiдальних за арбiтраж Взагалi мiжнароднi конве1щН та арбiтражнi законv~ 
вста1-ювлюютъ заrальнi принциnи стосовно процесуальних rарантiй.1 сьогод~-1i такi :-зако
т-юдttнчi акти навряд LJИ передбачають використаю-rя з.~.соб i н електронно·i ,сомерцП. Сто
рон и можуrь н арбiтражнiй yro[(i обрати право, яке застосонунатиметься до (он-лайн) 
арбiтра,юю1 процедури, або регламент арбiтражного iнституrу лрив'язати до процедури 
он-лайн. Однак, якi з цих норм можутъ r·арантунати, що орган, нiдповiдальний з:.~ ~1рбiт
раж, функнiоиуЕ таким чином, що це передбача€ адс1<ватнi nроцесуальнi 1·арантi'i /1,JIЯ 
зацiканлених сторiн? Необхiдно, б;~зуючись на практицi, проаналiзувати, чи задовольня
ютt) i1-щивimалыrj правила, пов'язанi з арбiтраж11ою процедурою, вимоги про1\есуалытих 
rар:н-rтiй. 

Виходячи з антономностi волi, сторони можуть вiлыю обирати застосонне до арбiт
ражно'i процедури nрано.742 Вони також можу,ъ просити арбiтра обрати ре1·ламе11т або 
керуватися регламентом, ·запропононаним iнститугом, вiдповiдалт,ним за арбiтраж 
Вибiр 111ляхом вiдrювiдного посилання в арбiтражнiй yroдi може прямо псрсдбачатися 
нацiоналы-1ими арбiтражними законами.m Тiльки якщо сrорони не обрали засrосою-1ий 
до процедури закон, можугь використовуватися норми, tцо мiстяться у 11ацiоналы-rих 
арбiтражних законах. Наприклад, новий Цивiльний: процесуальний кодекс ФраrщП вста
нонлюЕ у ст. 1494(2), що арбiтр мае право, у разi необхiдносri, визначати процедуру. Тоб
то фрзнцуз1)кий зако1i не вим::~rае вiд арбiтра nизпачення застосоnно1·0 до процедури 
закону, якщо на це нема€ причин. Але 1·а1<0ю причиною може буrи бажаню, сторiн мати 
pimerrня арбiтра з цьоrо питання. €nроnейський унiфi1сований закон про арбiтраж упов-
1-юважуЕ арбiтра вирiшуяати питання застосовноrо rr.o процедури ттрава, я1<що сторо1111 

·~t Pl.n'lij)/IO Frmchtn·d, Етта11ис/ Gal/la1.J., !3ш'l/.lold Goldma11. Ttrliec с.1е l'Arlнagc C:011·11пc1·cial 1111c1·11i1tlo11al. -
Pt11·ii:;, 1996. - Р. 663. 

N • Но1111й Цнвiт,1 ю-процсс)1:t111,11ий КО/\СКС Фр,11 щП 11станот1IО€ у ст. 1494( 1 ): ~лрбi·1·раж11.1 y1·01t:i мпжс, 
11рнмо чн 1111шхом 1юсиланю1 11:1 ёtрбiтражний рсrщ1ме11т, рс1утоn:1ти арбiтраж11у 11ро11С/{уру; 11011а можс та
кож lliДi l:1/\,l 'l'II lli/\ЗШ<OII 11роцс1tури,т,1,1й 1ю11а HI-IЗll:-IЧ.1€$. 
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не зробили Rибiр до моменту отримання згоди арбiтра на свое призначення."'4 Норми, 

якi забезпечують процесуальнi гарантi'f, можугь rру1-пуватися на низцi· рiзних праrюних 

систем. Вони можуть nиплишпи з мiжнародних актiв, нацiонального зако1-юданстна, яке 

реrулю€ мiжнародний та внyrpiшliiй арбiтраж, арбiтражних реrламентiв арбiтражliих 

iнститутiв та з вибору закону сторонами. 

15. 3. Контроль арбiтра:жноi· процедури 

Мiжнародний комерцiйний арбiтра:ж мае тенденцiю до розширеннн автономП нопi 

cropiн, що де11,алi бiльше звiлы--rя€ арбiтражну процедуру нiд правил, встановлених держа

нами.74~ Однак державний контроль застосову€ться принаймнi пiд час ниэнання та при

недення у никонання арбiтражних рiшень. Було 6 недоречним встановити всебiчний 
контроль за арбiтражною процедурою, якщо 6 це вплинуло на зменшення П nереваг. Це 

могло б статися, наприклад, коли 6 арбiтражнi рiшення контролювалисн у тривалих про
цесах держаRними судами, тим самим втрачаючи конфiденцiйнiсть спору. 

15 .4. Внутрiшнiй ко11троль арбiтра:,,сних рiишнь арбiтра:11сним1 
iнститутом 

Рiшення Мiжнародного арбiтражного суду при МТП, який пiдпорядковуЕ проекти 

арбiтражних рiшень арбiтрiв ннутрiшньому контролю Арбiтражгюrо суду при МТП, 

знач ною мiрою позбавлене таких недолiкin. Статгя 6 Статуrу Мiжнародноrо арбiтражно
го суду при МТП передбачаЕ:746 <•Розгляд Лрбiтражних рiшень. Коли Суд роз1rлядае проск

ти арбiтражних рiшень згiдно iз Статею 27 Регламенту, вiн розглядае, з точки зору прак-
тичностi, вимоги зобов'язалыюго права мiсця проведення арбiтражу. Правила деяких 

арбiтражних iнституriв передбачаютr, .внутрiшню апеляцiйну процедуру проти 

арбiтражного рiшення. Такi правила можуrь стосуватися процедури пода чi апеляцi'i та 

процесуалыrих строкiв процедури призначення апеляцiйно'i колегi'i, апеляцiйно·i проце

дури, до Rifl.КЛИI<ання апеляцi'i або загальних полож~нь для алеляцiй•> .747 

15.5, Контроль за рiшеннями арбiтра 
Статrя 5 Типового закону ЮНСПРАЛ про мiжнародний комерцiйний арбiтраж перед-

ба чае, що у справах, якi регулюються Типовим закоиом, нацiональнi суди можуть втруча

тися тiльки тiею мiрою, яка передбачена Типовим законом. Цi можливостi обмеженi. Во

ни стосуються, зокрема, функцiй спостереження, якi перерахованi у ст. 6 Типового за ко-
ну, а саме - призначення арбiтрiв, процедури вiдведення арбiтрiв, неможливостi арбiтра 

виконувати сноi' обов'язки, н:омпетенцi'i арбiтра виносити рiшени:я щодо його комnе-

тенцi'i розглядати спiр та заяви стосовно вiдмiни арбiтражного рiшення. Вреurтi-решт, 

арбiтражне рiшення пiдляга€ державному контролю пiд час лроцедури виз:нання та при

ведения у виконаю-1я, як це лередбачено мiжнародними акrами, такими як Ныо--Йоркс,)
ка ко1--шеацiя, або нацiоналыrим арбiтражним законодавстном. 

' •
4 Статп1 1 '5 €вро11сйс1,ко1·0 у11iфiкова1101·0 закону про арбi'r·раж. 

' 4' /,аш·с11t (; r)l({/lC!S. l,;A1'\)itl'.1gc Intcrnarioпal Proposc-t-il LIП Moclclc Oгigi11.il dc JL1sticc? // Rccl1c1·c\1c sL11· 

l;,.\гlJit1·age сп Dюit I11tcm ;нio11al ct Соn1рагс / Ed. Ьу [,ашст Got1iffcs , Pasc~tle Girar(I , Pctгi Tai, 1alknski а 1кl 

G a\Jt·ic lc Mcca1·clli. - Paгis, 1997, 1- 62. - Ст.46 i '52. 

''"' }i 1rs Dш-ai11s cmd E1ic Schu1a1·tz. А G Ltidc ro rl1c Ncw ICC Rt rlcs of Al'Ьitгatio11. - Hagt1c , 1998. - Ст. 419. 
ч, Див., щ111рию1а1 1, Лрбiтражнi та Anemщiйtri пр,tвила FOFSA (Fcde1·atio11 of Oils, Seeds ;11od F:нs Assnciari 

n11s Ltd.) , 199 5. - Ст. 7 та 1 1. 
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15. 6. Вiд.мiна apбimpa:нcu.ozo рiшення 
Мiжнароднi документи, тш<i як Нr~ю-Йоркська та )Кеневська конвенцi'i, передбачают1э 

вiдмjну арбiтражноrо рiшення. Зriдно з цiЕю процедурою арбiтражне рiшення пiдляrае 

обмеженому державному контролю з причин, бiльш або менш iдентичних до тих, якi мо

жуть застосоRунатися у випадку виконання арбiтражноrо рiшення. Титтовий закон 

ЮНСПРАЛ про мiжнародний комерцiйний арбiтраж передбачае можлинiст1-, ос1<аржити 

арбiтражие рiшення у ст. 34. Причини для вiдмiни арбiтражного рiшення зriдно зi ст. 34 
(2) Типового закону 1!iдrювiдають тим, якi можуrь бути представленi стороною проти 
визнання та 1-шr<онання арбiтражного рiшення за ст. V Н1,ю-Йорксько'i конненцi'i. Стаття 
34 (3) обмежуе перiод, лiд час якоrо вiдхилення може вимаrатися термiном тривалiстю 
три мiсяцi пiсля отримання стор01-юю арбiтражного рiшення. Арбiтражнi регламенти де

яких арбiтражних iнститутiв ви1<точають можливiсть для сторони порушувати лроцес 

вiд1уtiни а рбiтражноrо рiшення.7411 

15. 7. Оскар:нсення арбiтра:,1еноzо рiшення 
Такi мiжн~роднi документи, як Нью-йоркська або Женевська конвенцi'i, не передбача

ю1ъ можливостi подання апсляцi'i на арбiтражне рiшення до суду. Якщо сторони у сво'iй 

арбiтражнiй yroдi передбачають таку можлиniсть R арбiтражi згiдно з Ныо-Йорксы<ою 
або )Кенелсы<ОЮ 1<01-шенцiями, нацiональний суд може визнати, що положення стосовно 

апеляцij' на арбiтражне рiшею-щ зо1<рема тi, щ<j дозволяють вiдмiнити арбiтражне рiшен

ня, належат,, до публiчноrо порядку. Таким чином, умови сторiн щодо можливостi апе

ляцi'i не маютъ юридично·i сили.749 Але нацiональнi закони також можуrь передбачати, що 

апеляцiя арбiтражноrо рiшення можлива лише, якщо сторони це вирiшили.751) Проте 
можливiсть оскарження арбiтражноrо рiшення у нацiональних судах може звести 

нанiвець ттереваги арбiтражу: нонсенс визиавати ефе1сrив1-1iсть арбiтражних угод, ю<що, 

за вiдсутностi угоди про протилежне, остаточне рiшення щодо спору визначатиметься 

судами.7~ 1 

Можна дiйти виснонку, що можливiсть оскарження арбiтражноrо рiшення не стано~ 

нить основну процесуалы-rу rарантiю, забезлечення яко'i вимагатиметься вiдповiдно до 

ст. 17(2) Директиви про електронну комерцiю. 

16. Попереднi проекти пропозицiй 
щодо Директиви про електронну комерцiю 

Поперсднi проеI<'ГИ пропозицiй стосовно Директиви про електронну комерцiю 

мiстили у ст. 17 (2) Директиви посилання на основнi принципи, якi застосовуються до ор
rанiв, вiдповiдалыiих за вирiшення споживчих спорiв, встанонленi Рекомендацiями 

Koмici'i щодо Принциniв, застосовних до орrанiв, вiдповiдальних за позасудове нирiшен-

щ Ста·1·1·л 26.9 Правип t.CIA заз1-шча€: «Yci арбiтражнl рlшсшш поnин1-1i бу1'и ос1~поч11ими та зобо11'язу11а

ти сторо11и.По1·0;\жуючис1,11:1 арбiтраж зriд110 з цими Правиш~ми, сторони поч и, 1аю·1ъ nи1<011ai 11 т арбiтраж-
1 ю1·0 pi111c1111si олраэу та без зволiкш-11-1я ( ... ); т;~кож сгорони 11iдмошшют1,сл осгаточно в iд c1I01'0 прав.~¾, 

1
• ·

1 Ди11.: Fou.cl.1a1·d Р., Ga/lla1·d Е., Goldmaн В. I11tcl'Пational Con,incrcial Лrbltra1io11. - Hagttc, 1999. - Р. 917 з 
IIO/\aJti,J IIИMИ ПОСИЛ:l11IО1МИ. 

1111 ди·1,: с,·. J 70 3 r<o;icкcy про cy;1oyc·1pi й Бсльri'i; ni;щoniд1 ю /(О с-1 ·. 1482 Н овоl'О r \Инlт,, ЮРО 11роцесуш1 ы ю
го 1ю11сксу Францl'i ~арбiтраж1-1с pi111cннsi можс бу1·и осю~ржсне, нкщо сторони 11с nlдмопиJ1ис1, 11iд сно1·0 1 ,ра
па а11сющi'i 11 арбi·1-раж11iй Yf'OJ\i. Протс 1ю110 можс 1-1с оскаржу11атис1,, н~<що арбiтра впош-юпажсно дiнти siк 
11руж111,01·0 поссрс;1ни1щ за умови, що сторони не збсреl'Ли чiтко за собою нс право п арбiтраж11iй y1·011i." 

711 Fm.1c~>al'Ci. Р., (,aillai'd Е., Goldmaн В. Iпtcrnatlonal Coininerc ial ЛrlJltratio11. - HagL1c, 1999. - Р. 917. 
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ня сложивчих спорiв, вiд 1998 p.75
i Сфера застосування Рекомендацiй обмежена процеду

рами, якi вели до вирiшення спору через а1<тивне втручання третьо·1 сторони, котра про

понуе або нан'язуе рiшення. У цьому сенсi Рекомендацi'i ви1<ористовуються щодо спожив

чоrо арбiтражу, а не до сттоживчо1·0 посередництва, де метою посередника е упевненiсть 

сторiн винести рiшення шляхом досяrнення заrально'i згоди. Але якщо той, хто приймае 

рiшення, мае повнонаження виносити обов'язкове рiшен1-1я, застосовуватимуться нказанi 

Рекомет-щацН. 

16.1. Принципи, якi rрунтуються на Рекамендацiях Ko.мicii стосовно 
оргаиiв з вирiшення спо:>1сивчих c,iopiв 

Попереднi проекти Директиви прямо вiдсилали до Рекомендацiй Koмici'i щодо прин

ципiн, якi застосовуються до орrанiв з вирiшення споживчих спорiв, якi пiдтримували 
такi принципи1~.i. 

161.1. Приицип неза.лежиостi 

Незалежнiсть органу, який ниносить рiшення, необхiдна для того, щоб rарантувати 
неуrтередженiсп, його дiй. 

Незалежаiсть арбiтра rарантонана йога професiйною компетенцiею; якщо арбiтр 

найнятий,нiн мае посаду на необхiдний перiод та не несе вiдповiдальностi за звiльненн.я 

вiд сво'iх обов'язкiн без достатньо·1 на те пiдстави. У добровlлы-юму мiжнародному ко

мерцiйному арбiтражi нема€ сумнiву, що дотримання принципу 1-1езалежностi е обон'яз

ковим для успiшного виконання арб.iтражних послуг. Irнорування цього принципу дис

кналiфiкуе iнститут, оскiльки сторони втрачають конфiденцi.йнiсть. У спожинчому 

арбiтражi, коли екшюмiчна дiяльнiсть i1-~ституrу потребуе пiдтримки третiх осiб, мабу1'1>, 
доречно безпосерсдньо реrулювати незалежнiсть iнституту та арбiтрiв лiдносно буд,,

яко'i органiзацii', яка здiйснюе пiдтримку, аби забезпечити конфiдеицiйнiсть спожив,1ча у 
фуню,iонунаннi арбiтражноУ системи.7~4 

16.1.2. Прин:цип nj)oзopocmi 

Для забезпечення прозоростi процедури вжившо1ъ вiдповiдних заходiи. Boi-rи охоп
люют1,: 

I. Забезпечення такою iнформацiею, письмово або в будь-якiй iншi доречнiй формi, 
будь-я1шх осiб, котрi цьоrо вимагають: 

1) точний апис видiв спору, якi можуть бути вiднесенi иа розrляд вiдповlдного органу, 
а також будь-яких наяв1-1их обмежень щодо територiальиостi та цiни спору; 

2) норми, що реrулюють вiдиесе1-1ня спрани до пенного органу, включаючи будь-якi 
попереднi нимоги, з яки ми може зiткнутися споживач, а також iншi rrpoцecy~urьнi норми, 

особливо тi, якi стосуються письмоного або ус1-юго аспектiн процедури, персонально'i 
присугностJ та мани процедури; 

ш Рс1юмс1·1f(ацП l<oмici'i що,1щ При~·11\ипiв, якi з,1стосонуют1,ся /\0 opгa11 i n, вiд11онi,1щm,11их з:1 1юзасу,1\011с 
вирi111с1111н с1юживчих c,ropiв, вi,1\ 1998 р., див. htф:1/t<'ШШ. eumpa, eu,lnt/com11~ko11sumc:1/f10/k;y ldu!'e!Q/ШZЩI(( 
ассе iust,1acшjust02 щzJJtJnl. 

' ' ·' Рс1<омс1щ~щi'i КомiсП щО,1\О Пр111типiв, лкi застосо11уют1,ся 110 орган iв, вi;щовi;{:1111,1,их за 11озасу;ю11с 
вирi111с1111я сrюживчих с1юрi11, вiд 1998 р., див.: htt{J.·lfшшш сигара с:и iЩ/сm1ш~/соп,щтш/fюliс,1°/dщ·еlор-
11щ,мlассе iиs,1acccjust02 eнhtmt 

7
'

0 Систсми споживчо1·0 :~рбiтражу Пор,угалП та Icna11i'i у тр~~дИ1\iй11iй кoмcpt\i'i встшювили таку 11сза
лсж11iст1, 1 ш1нхом дорученнн ор1·а1-1ам дсржашю'i юрис/\иrщi'i. Н:трию1а,1{, у Португ:1лi'i арбiтром € су;v\н. ;1слс-
1·ов:1ний на цю робо·rу. aJ1c йому 11ро1{овжу€ 11J1атити держава. 
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3) можливi витрати сторiн на процедур)~ включаючи прашша щодо розподiлу нитрат на

прикiнцi процесу; 

4) вид правил, якi слугують основою ,цля рiшень органу (законодавчi положсння, право 

справед.тшвостi, кодекси поведiнки та iн.); 

5) заходи щодо прийнятrя рiшення всерединi органу; 

6) юридична сила винесеного рiшеш-щ через яке було б зрозутv1iлим: воно зобов'язуе од

ну чи обидвi <.,'Торони? Якщо рiшсння е обов'язковим, у разi його невиконання накладаЕ'rься 

штраф - як засiб вiдшкодування для сторони, що прогр;vrа. 

II. Публiкацiя компеrентним органом щорiчних до1 ювiдсй, якi нисвiтлюютr, виr 1ссснi 

рirлення, оцiнку отриманих результатiв, природу спорiв, вiднессних на вирiшсння цього ор

гану. 

Принцип прозоростi може без особливих зусиль виконуnатися через засоби електрон

но'i комерцi"i. Стосовно iндивiдуальних вимог щодо принципу прозоростi, то зобов'язаннн 

надавати iнформацiю може реалiзонуватися через надання вiдпонiдно·i iнформацП на веб

сайтi lнформацiйноi" агенцН або на веб-с1йтi арбiтражного iнститугу, з яким неб-сайт Iнфор

мацiйно'i areнцi"i мае зв'язок. Iнформацiю про вимоги, що мiститься у пiдпунктах 1.1-1.6, 

можна легко подати н слектронному виглядi. Щодо Рекоменд;щiй NQ 2.2 робити публiкацi'i, 

то це сгос.,уЕ1ъся лише заг;vrыю"i iнформацП про дi.юrьнiсть арбiтражних iнститутiв. Напри

клад в iснуючiй систсмi споживчого арбiтражу в Icпaнi"i близько 95% арбiтражних рiп1ею, 

базуються на правi спране,цливостi без подання обrрунтування. Вiдповiдно дуже мало справ 

мають рiшсння, якi мuжуть буrи опублiкованими. Але рiчнi доповiдi комп<:.."Гент1-ю·i влади 

Icпaнi'i дають змоrу робити вичерпний огляд стосовно функцiонування вiдповiдних iнсти

тутiв споживчого арбiтражу 

16.13. Принцип 3.А,tагалы-юстi 

Процедура, якоi" дотримуються, надае можливiсть усiм зацiкавленим сторонам вислов

лю1зати свою точку зору перед компетентною владою, а також вислуховувати аргумс1 пи i 

фаrсrи, предсгавленi iншою стороною, та будь-якi заяви скспертiв. Принцип змаr;uтыюстi 

rрун1уЕ1ъся на фундаментальних правах cropiн, зокрема на правi бути заслуханим та правi 

на справедливий судовий розгляд. Вiдповiдно йоrо дотримання Е невi,п,'Емштм елемснтом у 

функцiонуваннi арбiтражного iнсштуту, який врегульовуе споживчi спори. Можна очiкува

ти, що цей принцип буде iмrшементовано в арбiтрхкний регламент такого iнституту. П рано 

бути заслуханим мае особливе значення у цьому контекстi. Воно може порунтуватись, як1цо 

сторона повнiстю не брала участi у вiдео- або аудiо-конфсренцi"i, н:шiть коли i"i участь була 

продемонстрована на екранi або оголошена на початку конферснцi"i. Jншi причини пору

шення цього принципу можу1ъ базуватися на технiчних дефектах, наприклад, яюцо сторо

на була не в змозi спiлкуватися з арбiтром або iншою стороною, коли цей дефект не вияви

ли нчасно. 

16.1.4. принцип ефсктивноапi 

Ефективнiсть судово'i процедури забезпсчу€1ъся через засоби, якi гарантують те, що стю

жинач мае достун до процедури без зобон'язан1-1я використонувати юридичною представ

ника; процедура € безплатною або передбачаЕ помiрнi збори та витрати; мiж передачею 

справи на розrляд та винесенням рiшення iснуе коротю1й перiод; ;:~ктивна роль надаегься 

компетентному органу, тим самим його вповновзж1тють враховувати будь-якi фактори, 

пов'язанi з вирiшенням спору. Можна припустити, що будь-яюrй iнсrитут, який веде доб

ровiльний арбiтражний розгляд, дотримуватиметься принципу ефективностi. Фактично 

можна виключити можливiст1э пропонуваш rя неефективних арбiтражних послуг. Конку

ренцiя мiж вiдповiдними iнститутами, очевидно, усуне з ринку надання неефективних по

слуг. Тодi, коли в традицiйному споживчому арбiтражi така конкуренцiя, можливо, не Е знич-
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ною, зважаючи на те, що функцiонування систем споживчоrо арбiтражу залежить вiд фiнан
сово'i пiдтримю1 державними органiзацiями торriвлi та промисловостi, Iнтернет робип, такi 
послуги леrкодос1упними, незалежно вiд того, на якiй територiУ проживають або заснованi 
сторони. 

У традицiйному арбiтражi сторони вiльнi у виборi того, чи буде 'ix прсдстанляти третя 
сторона, чи нi. У такому арбiтражi витрати на процедуру можуть бути вiдносно високи
ми, але мiжнародний арбiтраж навряд чи ма€ справу iз незначними вимогами. Сьоrоднi 
iснують арбiтражнi системи для невеликих сум вимог, наприклад прискоренi арбiтражi, 
якi рекомендуються, коли сума не перевищу€ 50.000 евро або арбiтраждля невеликих сум 
вимог до 12.500 евро7·и. Споживчий арбiтраж стосуватиметься сум, якi навiть значно 
нижчi - бiльшiсть спорiв мают~, цiну мiж 50 та 500 евро. Витрати на цi процедури можуть 
зберiгатися за дотримання таких умов: 

1. Функцiонування добре вiдпрацьованоI системи для подання прохання про 
арбiтраж, обмiну повiдомленнями та органiзацП арбiтражу. 

2. Простi правила щодо застосовного до процедури закону. 
3. Простi правила щодо застосовного до спору закону. 
4. Кн;шiфiкованi персонал та арбiтри, якi мають вiдношення до спору. 
Коли системи нацiонального споживчого арбiтражу, такi як у Пор1уrалП або IспанП, 

поширюють свою дiяльнiсть щодо арбiтражу за допомогою эасобiв електроюю'i ко
мерцi"i, зрозумiло, витрати, хоча 6 частконо, нiзьмугь вiдпонiднi держави при застосуваннi 
нацiональних законiв, якi реrулюють дан:ий вид арбiтражу. Приватнi органiзацГi, що хо
чуть займатися бiзнесом, пов'язаним з арбiтражним вирiшенням спорiн з дуже низькими 
нимогами, напевно, конкурунатимут1, з послуrами, що надаються споживчим арбiтражсм 
та публiчно пiдтримуються. Томутака специфiчна послуга навряд чи мож:е запропонуна
ти багато можливостей. Навпаки, ризики стосовно ефективностi споживчого арбiтраж
ного застереження з огляду на Директиву про несправедливi умови у споживчих кон
трактах7~6 та подiбнi нацiональнi закони i ризики, що виникают1, iз сумiсностi доси1ъ 
простих процедур з мiжнародними актами, такими як Нью-йоркська конвенцiя, а також 
з основними правами, такими як право на спранедливий судоний розгляд, можу1ъ загат,
мувати вихiд приватних арбiтражних послуг на цей ринконий сегмент. 

16.15. Принцип эакт mocmi 
Рiшення, прийнятс органом, може не мати наслiдкiв позбавлення споживача захисту, на

даного iмперативними нормами закону держани, на територi'i якоi' заснонано цей орган. У 
випадку мiжI'ериторi"mьних спорiв рiшення, прийняте органом, може нс мати наслiдкiн поэ
бавлення споживача захисту, надаtюго iмперати1iними нормами закону держави-чле1-щ, н 
якiй вiн зничайно прожинае, у випадках, передбачсних ст. 5 Римськоi' конвенцi'i вiд 19 черв
ня 1980 р. про засгосовний до доrовiрних зобов'язань закон. Yci рiшення повi,цомляються 
з:tцiкавлсним сторонам якомога пшидше, письмово або в будь-якiй iш.пiй доречнiй формi, з 
ВИI(Ладенням арrументiв, на яких вони базуют1,ся, Дотримання принципу за~<анностi у спо
живчому арбiтражi за допомогою засобiв електронно·~: комерцi'i висувае високi вимоги до 
арбiтраж.ного iнсти1У1У, коли очiкуеться гнучка та проста судова процедура. Зокрема цс сто
суеться вирiшення мiжгериторiальних спорiв, коли мiжнародний арбiтраж визначаеться 
не лише шщiональними iнтересами та нацiональними законами, ай мiжнародними кон
венцiями. Застосування принципу законностi призводить до нездiйсненних рiшенr), зва-

'~' Див., 11"шрию~ад: Tl1c ArЫm1gc d'In1po1·taпcc PccL111iairc Li111itec of tl1c Сспr1·с Bclgc сl'АгЬiш1gс ct с!с 
Mcdi.itioп (CEPANI). Арбiтраж,!ий рсl'Jlамсит 1до1ю мал их вимог обмсжуе у ст. 1 ( 1) арбiтраж 1юзощ1м1f 11.1 су
му до ЕВРО 12, 'ЮО. 

7
'" ЕО l)i1·ccti, 1c 93/1 :',/ЕЕС of OS/04/93 011 Oпt'ait· Tcrms iп Cons1..11nc1· Co1шacts, O.J.L 9S/29 of 21/04/9:\j. 
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жаючи на те, що, по-перше, никористання Римсько"i I<:онненцi"i в арбiтражi виюпочено, по

друге, зазначеиня. мотинувалы-ю'i частини арбiтражного рiшення навiть не вимага€ться 

iспансышми нацiональними споживчими арбiтражними законами, вiдповiдно до ЯI<их 
переважна бiлыпiсrъ справ вирiшусrься на основi права сnраведливостi без конкрети
зацП пiдстав. 

16.1.6. Принцu11 свободи 

Рiшення, прийняте вiдповiдним компетентним органом, може буrи обов'язковим для 
cтopi1-r, лише якщо ноrш були заздалеriдь проiнформованi про його зобов'язалы-1ий ха
ракт<:р та прийняли йоrо. Зriдно з цим принципом звернення споживача до арбiтражно'i 
процедури не € результатом зобов'язаю-1я до початку матерiалiзацП спору, коли таке зо

бов'язання nозбанля€ спожинача права подавати справу до нацiональних судових уста
нов. Цей принцип иеобхiдно розглядати у контекстi Директиви €С про несnраведлинi 
строки у контрактах спожиначiв7s7, яка посилаеться на несправедливе арбiтражне засте
реження у пуюпi ( q) Додатку. Згiдно з цiею Директивою арбiтражие застереження може 
мати силу, я1<що пропонуе спожиначевi арбiтраж, заснований на процедурi, яка не виклю

чае iншi засоби правового вiдшкодування. Це може, зокрема, мати мiсце, якщо арбiтраж
на процедура нiдбуваеться згiдно з арбiтражними правилами, встановленими мiжнарод
ною дiючою арбiтражною системою з кв.и~iфiкованими арбiтрами, та якщо дос1упн i до
датковi засоби для правового вiдшкодування, такi як альтернатива, посередництво або 
nримирення, та якщо засоби судового захисту проти арбiтражноrо рiшення е доступ
ними. 

Вимога щодо заяви споживача про прийняття зобов'язального характеру арбiтражу, 
мабуrь, € надмiрною, зважаючи на характер арбiтражно'i утоди. Вiднесення спору до 
арбiтражу передбачае, що сторони поrоджуються на вреrулювання спору обов'язковим 
рiшенням. Якщо догоniр про врегулювання спору nередбача€ додатково до арбiтражу як 
альтернативу посередництво, як було рекомендовано з метою уникнення того, що 

арбiтражне застереження може бути несправедливим у значеннi пункту (q) Додатку до 
Директиви про несправедливi строки у контра~<тах споживачiв, зобов'язальний характер 
результату арбiтражноi' nроцедури мае буrи ясним для кожного одержувача, котрий е 
спожиначем. Додатконо бажано, щоб Товариство iнформацiйних послуг nередбачило 
вiдnовiдну iнформацiю про зобов'язальний характер арбiтражно"i процедури через умо
ви угоди щодо врегулювання спору. Можна, наnриклад, дозволити замовлення он-лайн 

одержувачем лише пiсля того, як вiн натисне на <•iконку,~ <•я погоджуюсь•>, тим самим вiн 

приймае повiдомлення про зобов'язалы-rий характер арбiтражно'i процедури. Додатконо 
iнформацiя про вiдпонiднi системи, якi будуrь доступними через неб-сайт Товариства 
iнформацiйних послуг, що мiстить посилання на запропонованi iнституrи, вiдповiдальнi 
за позасудове врегулювання спору та "ixнi регламенти, надаватиме достатньо джерел 

iнформацi'i, за допомогою яко'i навiть не iнформованi споживачi зможуrь ~,шзначитися 
щодо вiдnонiдносI'i договiрного арбiтражного застереження. 

16. 1. 7. При1-1,циn представництва 

Проц~дура не позбавля€ сторони права буrи представленими або отримунати допо
могу третI>Оl сторони на всiх стадiях 'i'i виконання. Принцип представництва мае I-Iевели
ке значения для арбiтражно"i процедури у споживчих спорах за допомоrою засобiв елек
тронноi: комерцii О1же, нема€ причин для того, щоб третi сторони, такi m< професiйнi 
адвокати, не допомаг.и~и сторонi пiд час судово'i процедури. Також у традицiйних спо

живчих арбiтражних системах ПортугалП та IспанП сторо1iи е вiлы-1ими у правi просити 

Н7 Див. IIOCИJIЗIIHЯ АИЩС. 
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допомоги у профссiйних адвокатiн або acoцiaцi'i споживачiв. Таким чином, немае причи

ни ,ц;ш то1·0, щоб трстi сторони нс допомагали Тонариству iнформацiйних послуг або 

одержуnачам послуг. 

16. 2. Еконо.мiчна дiял.ьнiсп~ь с1ю:нсивчого арбiтра:нсу вiдповiдно до Рекомен
да~~iй KoJJiicii' щодо Принципiв 

Будь-яке збiлыпсштя витрат на арбiтражну систему через зобов'язання, накладенi 

Рскомендацiями Koмici'i щодо Принципiн, якi застосовуються до органiв, вiдповiдалышх 

за позасудовс вирiшсння споживчих спорiв, можс бути забороняючим для функцiону

вання споживчого а IJбiтражу в ринкових умовах. Оскiльки традицiйна арбiтражиа сисге

ма скорiш буде скономною у спрапах, коли спiр стосуеться позовiв, якi персвищують су

му 5.000 Евро,""~ додатковi витрати, 1цu виникають з дотримання принципу прозоростi, 

найiмовiрнiшс, ст~н,уть нсрс111кодою у IIропонуваннi арбiтражною установою арбiтражу 

щодо споживчих спорiв, яюцо Товариспю iнформацiйних послут або трстя сторона нс 

зроблятr, внссок на покриття нитрат на його всдення. У випад:ку, коли збiльшення нитрат 

мало 6 сплачуватися cтopor1a.vrи, цi питрати фактично привели б систему до немо>юrи
востi врсгулювати через нс'i бiлылiсть спорiв iз сноживачами. 

17. Вщповi)__в;нi нроцесуальнi I'apaн'l'i:i, 
якi :грунтуютьсл на €вропе:йськi:й конвенцП з прав людини 

Були спроби вiдiйти вiд. положснь основних норм Страсбурзько'i конвеrщi'i з прав люди

ни,"'9 якi гаран1уют1, ,п:отрим;1ння про1~:есу;uты-rих гарантiй. Загальнозрозумiло, що пртнщи

пу справедливостi слiд лотримунати у будь-якiй процедурi розгляду сrюру.760 Можна зробити 

попере11:нiй оглщ~:: потреб:~ щоЛ,о забсзпечення прав людини, зокрема права на справе;uш

ний судовий розгляд, у ст. 6( l) Е:вропейсько'i конвенцi'i з прав людини, Е оснонним принци
пом у систет-лi колiзiйних нopI\,r?'' Навiть яюцо застосунання до арбiтражу €вропейсько'i кон

вснцi'i з прав людини Е спiрним, цей основний принцип повинен дотримуватись iнститута

r,,1и, вiдповiдальними за арбiтраж, оскiлr,кида~rа 1юрма розглядаЕться яктака, що належитьдо 

транснацiоналыюпJ публiч1-101'0 порядку.7ы 

17.1. Судова 11рак1пи1са €вропейського g,ду з правлюдини 

Судона практика Е:вропейсыюго суду з прав людини не лаЕ чiтко"f вi11:повiлi напитан

ня, чи застосовуЕться ст. 6( 1) Е:вропейсько'i конвенцi'i з прав людини до арбiтражних про
цесiв. Статгя 6 Конвснцi'i стосуЕться <,права на справедливу судову процедуру,>: (1) У низ
rrачсшri й цивiлышх прав та обов'язкin або будь-яких зnинуnачен1, у злочинi проти нс'i 

кожнiй особi надаЕться право на справсдливс та вiдкрите слухашrя в межах разумного 

часу нез;1лсжним та нсупсрс11жсним трибуналом, заснованим законом. 

''" Див .. 11а11р1лQЩ~: (~RlfBER: ZRP 1990/172. 

"" (;:вронсйс1,ка кшшс11цiн з 11р;~в людш1и (Страсбург), ст. 6( 1 ). 
"(,1) C.Jш·1·ussm1. lA.l'l)ilг:tgc ct lэ Со1Nс1нiш1 Ешорссr1с clcs Dгoits <JC l'Hommc. - l 9R9, Rс,,.Лг!J . .:;7.7,; J..mm'ilt 

(,'ouiflc'S. CЛгhitг;1gc fпtcгпatinпal Pmpnsc-t-il Mndclc Origiп::il clc Jнstice? // H.ccl1cгcl1c sш J:i\гbltгagc сп ])гoit 

lпte:тпatioml ct Соmраге / Ее!. l)y l.;1шспt Cщ1itTcs, P::iscalc Ciira1·d, Pctгi 'E1i\!:1lkoski а11<.1 c;abгiclc Mcca,·clli. - raгis. 

1997. - 1-62. - 1'. 4."i-'JO. 
,r,i c;afл·ie/le Kazфnrmn-Koblm: Iпtсгпсr: Moпc!iaJisatioп de la С:0111пшпiса1iоп - Moпdialisatioп clc la Rcsolt1-

rioп dcs fjticlcs? // Iпtcmct - \•?l1icl1 Сошt Dcciclcs? \Xfl1icl1 Iaav,/ Applics - Qll(::l TгilJtшal Dc<:icJc? Qllcl Dгoit 

s'Лppliцuc? / Ec!. l)y Katl1aгi11;1 Hoclc-\>?oclki а11с! CaLl1cri11c Kcssccffia11. - Haguc, 1998, 89-.. 142. -- Р. 92, С)6. 
7"" Див. вi;~1ювi;11ю /J,O :,а кону Фpa111\i'i: Jдш·e11t(7oщ[fes. r.:A.гl)itгagc f11tcгпatioпal Pгoposc-t-il Modclc Oгigiп:il 

cic Jнsticc? // Rccl1crcl1c sш l'Aгl)itгagc сп Oюit Iпtcrп::itioпal et Сотраге / Ее!. Ьу Lашепt C,cJlliftcs, Pascalc С,iгагс!. 

Pctгi 'Eii\тalkoski апс! Сэl)гiс1с Mccaгc!li - ]:)aris, 1997, 1-62. - Р. 44-46. 
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17.2. СправаДевiра 

Чи може особа за доломоrою арбiтражноrо застерсження вiдмовитись вiд права на 

спранедливий судоний розгляд? Е:нропейський суд з прав людИI-IИ дотримунався у спр:шi 

Девiра76•1 того, що <,пр~1но на звернення до суду•> 1 яке е складоним елементом права на 
справедливий судовий розrляд, нее абсолютним1 але пiдляrае певним обмеженютм, Суд 
дотримувався тie'i позицi'i, що цене функцiя суду розробляти загальну теорiю таI<их об ме

жень. У naparpaфi 49 своrо рiшення суд визначив: вiдмова, яка маЕ незаперечнi переваrи 

для з;щiI<авлено'i особи, як i для ад.мiнiстрування справедливост11 в принципi нс порушуЕ 
Конвенцiю. Проте у демократичному суспiльствi великого значения надаеться <,праву на 

звернеш-1я до суду» (див. параграф 44 нище), приймаючи йо1°0 перенаги, яких може бути 
нтрачено тiльки з тiei· причини, що особа е стороною угоди, досяrнугоi' у ходi додатково

го до судо1ю1·0 розrляду процесу Стосовно публiчного порядку (01·dre puhlic) держав -
ч.ленiв Ради Е:вропи будь-який захiд або рiшею-щ яке начебто порушуе ст. 6, спонукаЕ до 
особлшю уважного перегляду. 

17. 3 . Справа Бiра та. Pezaua про,пи Нfмеччиии 
У справi Бiра та Реrана проти Нiмеччини7(14 Е:вропейсъкий суд з прав людини розгля

дан рiшення Апеляцiйно'i колегi'i Е:вропейського космiч.ного агентст.на, яка€ незалежною 

вiд Агентства та мае юрисдющiю щодо слухання спорiв, пов'язаних з будь-яким явним 

або таким, що маеться на увазi, рiшенням, прий:нятим Агентством, i таким, яке виNи1,ае 

мiж ним та членом персоналу. Розглядаючи питания, чи порушила Нiмеччина право за

конного доступу у траюуван1-1i ст. 6 (1) Конвенцi'i через прийняте рiшення нiмецьких 
судiн не низнанати юрисдшщiю у нипадку спору мi.ж членами персоналу та Агентством, 

суд наrолосин: якщо держави заснують мiжнароднi органiзацП з метою переконання або 

змiцнення ·iхньо·i (держав) спiвпрацi у певних гю1узях дiяльностi та якщо вони нададуть 

таким органiзацiям левну компетенцiю i привiле'i, це може стосуватися захисгу основ них 

прав. Це могло 6 бути несумiсним з метою Конвенцi'i, ЯJ<що договiрнi держави звiлы-1енi 
цим нiд 'iхньоi' вiдповiдалы-юстi згiдно з Конвенцiею щодо сфери дiялы-юстi, на якi поши

рюеться така компетенцiя. Слiд наrадати, що метою Конвенцi'i е гарантунання не теоре

тич.них або jлюзорних прав, а лран, якi е фактичними та ефективними. Це, зокрема, спра

ведливо для права доступу тr.о судiв з точки зору того особливоrо мiсця, яке -визнаеться у 

демократичному суспiльствi правом на справедливий судовий розrляд ... у· параграфi S8 
рiшеliнЯ суд низнав, що матерiалъний фактор у визначеннi, чи !iадавати Е:вропейському 

космiчному агентству iмунiтет вiд нiмецько'i юрисдиrщii', е допустимим вiдповiдно до 

Ko1-шeliцi'i, якщо заявники м;.uти доступнi для них доречнi алътернативнi засоби для ефе'К

тивного захисту сноХх пран згiдно з Конвенцi€ю. 

17.4. с,~раваЛiзгоу 
У справi Лiзroy16s €вропейський суд з прав людини, розrлядаючи iнкримiнованс пору

шення вимоr ст. 6 (1) €вроnейсько'i конвенцi'i з прав люди11и, застосував Конвенцiю до 
арбiтражно·i лроцедури. Мотивуючи у параrрафi 201 те, що арбiтражний трибунал був 
<•заснований законом•> та являв собою орган, створений для -низначення обмежено·i 

кiлыюстi сnецифiчних питань, передбачаюч.и надання вiдпонiдних rарантiй, суд нагадав, 

що слоно <•·грибунал•> у ст. 6, пункт 1 (ст.6-1) не обов'язково мае тлумачитися як таке, що 
озJ-Iачае суд за законом у класичному значсннi, iнтегрований у стандартпий судовий ме

ханiзм кра'iни. Отже, вiн може буги органом, створеним для визr1ачення обмежено"i 

76·' Е:вро11сйсы<ий суд з прав люди11и вi;\ 28/02/80, с11рава Денiра. 

•<"' €вро11ейський суд з прав лю11и1111 вiд 18/02 /99. справа Бiра та Рс1"аt1Э 11ро1·и Нiмеччини. 
,м €nропсйс1,1<ий суд з нрав людиш1 вiд 08/07 /86, с11рава Лiз1·оу. 
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кiлькостl специфiчних питань, передбачаючи надання нiдповiдних гарантiй. Суд знернун 
уваrу на те, що, згiдно iз законоданчими документами, якi стосуються справи, судовий 

процес в Арбiтраж1-юму трибуналi був подiбним до розг ляду в судi i вiдповiдне положен
ия сформульовано для апеляцi'i. 

17 .5 . Конфiденцiйнiсть 

У процесi арбiтражного розrляду не застосону€т~ся принцип публiчно'i процедури, 
оскiльки вiн суперечить принципу коафiденцiйностi процесу, ЯJ<Ий може пояснюватися 

специфiч1-1iстю арбiтражу та йоrо цiлей.766 Положення, що стосуються I<Оi"Iфiденцiйносгi 
арбiтражу, мiстяться у багатьох арбiтражних регламентах iнституцiйних арбiтражiв. У 
цифрову еру збереження конфiденцiй1-юстi ма€ особливе значения, нраховуточи, що 
iнформацiю можна легко скоniювати або передати мережею ои-лайн. 

Правила, пов'язанi з конфiденцiйнiстю, можуть регулювати конфiденцiйнiсть iсну
вання арбiтражу, розкрито·i пiд час арбiтражу iнформацii.', арбiтражноrо рiшення та, на
рештi, дСУГримання конфiденцiйностi арбiтражним iнститугом та арбiтром. По-перше, 

може передбачатися, що за винятком випадкiв 1-1еобхiдностi у зв'язку з вiдводом або дiями 

щодо виконання арбiтражного рiшення, :жодна iнформацiя стосов:но наянного арбiтра

жу не може бути в односторонньому порядку розголошена сторо.1-юю третiй сторонi, як
що цене нимагаЕ:'1ъся законом або компетентним регулюючим органом.7ы Навiт1) у тако

му .випадку розкриття iнформацП ма€ стосуватися тiльки того, що вимаrа€1ъся законом. 

Може буrи вреrульовано, що будh-Якi до1<ументарнi або iншi докази, наданi стороною чи 

свiдком в арбiтражi, маrоть розглядатися як конфiденцiйнi. Якщо така iнформацiя не€ за

гальновiдомою, вона не може 1ш1<ористовуватися або розголошуватися будь-якiй третiй 

особi стороною, доступ котро'i до тако'i iнформацi'i виника€ виключно в1-1аслiдок П участi 
в арбiтражi, з будь-якою метою без згоди сторiн або показань суду, що мае компе-1 ·енцiю 
видати такий наказ.76н Якщо свiдку надано доступ до до1<азiв або iншо'i iнформацii', отри
мано·i в арбiтражi для пiдrотонки снiдчення свiдка, сторона, ЯI<а викликае свiдка, € вiдповi
дальною за дотримання свiдком того ж ступеня ко1-1фiденцiйностi, шшй вимагаеться вiд 
сторони.169 

Арбiтражне рiшення також повинно розглядатися сторонами як конфiденцiйне.;111 

Воно може буrи розrолошено третiй особi лише зi згоди cropiн або якщо 1юно стае за
rальновiдомим внаслiдок дiй у нацiональному судi або в iнших комnетенпrих органах. 

Нарештj, воно може бути розrолошено третiй особi, якщо це необхiдно для виконання 
законно'i вимоги, покл:щено·i на сторону, або для встановлення чи захисту законних прав 

сторони проти третьо·i сторони. Також арбiтражнi iнституги й арбiтр зобон'язанi дотри

муватися конфiденцiйностi арбiтражу. Цей обов'язок стосу€ться i арбiтражного рiшен1 rя 
та документарних або iнших доказiн, розr<:ритих протягом арбiтражу, за умони, що вони 

не заrальновiдомi. Конфiдснцiйностi необхiдно дотримуватися, за вю-1ятком випадкiн, 
пов1язаних з вiдповiдними процедурами щодо арбiтражноrо рiшення, розпочатими н 
судi або в iнших передбачених законом випадках. Проте арбiтражний iнсти·rуг може роз
rолошувати iнформацiю, що стосу€ться арбiтражу, в будь-яких сrатистичних матерiалах, 

якi вiн публiку€ за умови, що така iнформацiя не викриЕ: сторiн спору: 

'(~• J,azm:mt Сои{{(аs. r;дrbltгagc I11tcmational Pюpose-t-il Modclc 01·igin al de Jшнiсс? // Rccl1eгcl1c SL1г 
l'Arbl[ 1·age с11 Droit 1ntematio11al er Co111pare / Ее! . Ьу Laшent Got1iffcs , Pascale Giгa1·d , Petгi T:1ivalkoski a11cl 
Gabrie le Mcca1·e1Ji. - P:нis, 1997 , 1-6 2. - Р. 4 7. 

161 Ста·п·н 73 (а) Лрбiтраж~-101·0 рсгламсту WIPO. 
768 Стаття 74 (а) Арбiтражного ре1·ламс11ту WIPO. 
'(" Статт 74 (Ь) Арбiтражного рс1·ламс11'1у \X'IPO. 
110 Стапя 75 Арбiтраж1 юго ре1·ламен·rу \XITPO. 
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Спроба пiдтримувати конфiденцiйнiсть арбiтражного розгляду збirаЕться iз загаль

ним значенням захисту iнформацП та не суперечить природним iнтересам сторiн. Зо

бов'язання конфiденцiйностi можна нnажати обон'язком, який ма€'rься на уназi та вини

каЕ зi згоди на використання арбiтражу i зобов'язуе всiх осiб, котрi отримуюп, iнфор
мацiю i документацiю протяrом арбiтражноrо розrляду.77 1 Вiдповiдно арбiтражнi регла
менти досить часто вичерлно не розrлядають питання конфiденцiйностi, беручи до ува

ги той факт, що iнтереси сторiн щодо ступеня та дотримання конфiденцiйностi можуrt> 

вiдрiзнятися залежно вiд обставин окремоi' спрани. Проте в бiльшостi арбjтражiв, nов'яза

них з електронною комерцi€ю, нида€Ться доречним, щоб регламенти вiдповiдних iнсти

,угiв встановили загальне реrулюяання принципу конфiденцiйностi, обов'язконого , re 
тiльки для cropiн, а й для арбiтра, органу, вiдповiдальноrо за арбiтраж, та свiдкiв або екс

пертiв, котрi мають вiдношення до спору. Щодо технолоriчних засобiв забезпечення 

конфiденцiйностi, то бажано, аби арбiтражний iнституТ' передбачив у сво€му арбiтраж

ному реrламентi використання криnтоrрафiчних технологiй. Для еле1стронноi' комерцii' 

е вирiшальним, щоб втягненi сторони мали змоrу обирати криптоr·рафiчнi системи, я1,i 

найбiш,ше вiдпонiдають 'iхнiм потребам, i такий стандарт мir би також застосовуватися н 
арбiтражi зз допомоrою засобiв електронноi' комерцi'i. Знажаючи на iнтереси сторiн 

арбiтражу та дос1упнi технологП, може ниявитися найдоцiльнlшим, якщо арбiтражний 

регламент арбiтраж1-юго iнcrи'ryry, я кий лередбачае можливiсть криптографП, залишить 

сторонам або арбiтру можливiсть вибирати вiдповiдну систему. 

18. Застосування судово1 практики 
для орrанiзацi1 арбiтражних процесiв щодо спорiв, 

пов'язаних з електронною комерцiею 

Зi справи Денiра €вропейсъкого суду з прав людини можна зробити Rиснонок, що 

можливе для виконання арбiтражне засгереження не може позбавити особу права на 

справедливий судовий розrляд. Зокрема, якщо арбiтражна угода позбавляе особу можли

востi з~ернення до звичайних судiв, структура держави, що € демократичним суспiль
ством, t-1.оже вимаrати, щоб вирiшення справи приватним арбiтражем , який входить до 
публiчного порядку, було орrанiзоване способом, що нiдпонiдаЕ праву на справедливий 

судовий розгляд. Хоча у справi Девiра арбiтражний розrляд був до~атковим до судово'i 

процедури, це не типо1ю для бiльшостi видiв добровiльноrо арбiтражу. Отже, можна за

питати, чи застосову€1ъся також цей принцип, якщо арбiтраж вiдокремлений вiд буд1,

якоrо судового процесу? Але вiд момеI-lту винию-rення добровiльний арбiтраж, можна 

сказати, ста€ елементом публiчноrо порядку демократичного суспiльсrrщ i, оnке, право 
на справедливий судовий розrляд також ма€ нiдображатися в opraнiзaцi'i його процеду

ри. Посилання суду на лублiчний порядок базувалося на перекладi французы<оrо термiна 

«or·dre риЫiс•>. Цей термiн також означае <•публiчну полiтику•>. Чи можна сказати, що 

арбiтражне рiшення, яке порушуе право на справедливий судовий розrляд, не повинно 

пiдляrати виконанню як таке, що порушуе публiчний порядок у трактуnаннi Нью

Йоркськоi' конвенцi'i? Це може пiдтверджуватися у випадку, якщо принедення у никонан
ня згiдно з названою конвенцiею здiйсню€ться у державах - учасницях КонвенцП з прав 

ЛЮДИНИ. 

Припускаючи, що спецiальний добровiлышй арбiтраж е елементом opraнiзaцi'i демо

кратичного суспiш,ства, i цей висновок пипливае з посилання суду, можна сказ~1ти, що 
держаRи-учасницi зобов'язанi вiдмовляти у визнаннi та принеденнi у виконання арбiт

ражних рiшень, якi порушують право на справедливий судовий розrляд. У справi Бiра та 

771 Pimm Bamai·dini. r.:Aгbit1·ato CommeгcJale Jrнc1·11azio11,1lc. - Mila11, 2000. - Р. 135. 
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Регана суд нирiшуnав питання, чи знiлы-rяЕ договiрнi держави вiд дотрим,ншя права 11а 

справедливий судовий розrляд звернення до спецiалыюi' процедури врегулюваннн сгю

ру. Чи може подiбний аргумент никористовуватися у н:ипадку арбiтражу? Яюцо доrонiрнi 

держави прямо передбачають рiзнi слособи вирiшення принатних спорiв через 

арбiтраж" чи може це позбанити 'ix обов'язку гарантун:ати застосування лринципiв слра

ведливо'i судоно·i процедури, якщо сторони арбiтражу бiлъше не матимугь доступу до 

судiн загат,ноi· юрисдикцi'i? 

Чи мож11а подiбним аргументом скористатися у нипадку, якщо сторони спору пого

дились 1-1а його вирiшення вюшючно через арбiтраж? :Яюцо договiрнi держави прямо пс

редбачають вирiшення приватних спорiв через арбiтраж, чи може це позбавити 'ix 
обов'язку забезлечення принципiв справедливого судоноrо розг ляду? Можлино, хтос1, за

хоче розрiзияти нипадки, в яких сторони домовились про вирiшення спору нже пiсля ви

никнення конкретного спору, i типовi арбiтражнi угоди, якi стосуються будь-якого спору, 

що може ·ви1-шкнуrи мiж сторонами. З'ясовуетьсл, що у перщому випадку особа може от

римати м:еt1ший захист, оскiльки нона снiдомо лрийняла обмеження права на справещ1и-

13ий судовий розгляд. У другому випадку виправдане застосування iнших стандартiв, зва

жаючи на той факт, що особа niдмовилася вiд сво'iх прав, не знаючи cyri спорiв. За заrаль
ним визн:шням Iiесприятливим е диференцiацiя рiзних видiн арбiтражних угод при виз

наченнi питаш1я: порушено право на справедливий судовий розгляд чи нi? Але перевiрка 

порушення прав людини у значеннi ст: 6 (1) Е:вропейськоi' I<онвенцП з пран людини по
требуе оцiнки обставин справи. О1же, у кожнiй окрем.iй справi мають враховуватися такi 

обставини. Додатково обов'язок дотримання основних процесуалы1их прииципiв, якi 

мiстяться1 у ст. 6 ( 1) Е:вропейсько'i конненцi'i з nрав люди ни, iнститутами, вiдпонiдалыiими 

за арбiтр:аж, не можна назвати таким, що не вiдповiдае професiйним обон'язкам арбiтра. 

Справа Лiзrоу також пiдтримуе цю точку зору: 1·рунrу:ючись на уnажиому аналiзi, дотри

маш ,я права на справедливу судову процедуру мае вiдображатись у правилах, якi стосу

ються ттроцедури доброniлы-юrо арбiтражу. Право на 1справедливий судовий розгляд по

винно за1галом застосонуnатися в арбiтражних процесах. Йоrо використаю-1я може буги 
обмеженим, якщо спiр виник i сторона, знаючи про ттотенцiйне порушен:ня щ,ого прана, 

одна к, приймаЕ арбiтраж на та1<их умовах. Можна зробити вис1-ювок, що право на спра 

ведливий судо»ий розгляд € фундаме1-1тапьною умовою для арбiтражного процесу. Пору
шення ос1-ювно·i норми права на справедливий судоний розгляд призводить до нiдмiни 

арбiтражного рiшення судом l(раi'ни, де розташовуЕТься арбiтраж, i до вiдмови вiдповi/\

ними органами за кордоном виконати арбiтражне рiшення.772 

19'. Право на справедливий судовий розrляд 

Арбiтражнi закони та регламснти посилаються на право на справедливий судовий 

розгляд. Проте, незважаючи на наяннiсть рiзних посиланъ, досить важко дати чiтке виз

начення цьоrо основного права. 

19 . 1. Типовий закон IOHCIТPAll про мi:ж:11,ародний комерцiйний арбiтра:>1с 

Типовий закон ЮНСПРАЛ у роздiлi N розrлядае nитання лроведення арбiтражно·i 

лроцедури (ст. 18-27). Цi положения визначають питания рiвт-юго сташтення. до сторiт1 

(ст. 18) , низначения правил процедури (ст. 19) , мiс:ця арбiтра)ку (ст. 20) , порушення 
арбiтражно'i процедури (ст. 21) , мови (ст. 22) , представления позону та вiдкликан11я 
(сг. 23), слухання та письмовоi' процедури (ст. 24), нез'явлення сторони до суду (ст. 25) , 

,·J Нат; иа11 Houtte. Tl1c I,:,1,v of !111cmario11al T1·adc. - londo11 . 1995.-:- Р. 405. 
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призначення експерта арбiтражним трибуналом (ст. 26) та сприяння суду~ отриманнi 
доказiн (ст. 27). За ст. 18 Типо1юrо за~юну сторони мають рiвнi права i кожнiй сторо11i 1ш
даеться можливiсть предсrавити свою справу. 

Робоча група, яка rотувала проект Типового закону, р.iйшла вис1-ювку, що вимоги 

рiвноrо ставлення та можливостей представления сво·iх арrументi н повиннi дотримува

тись не тiльки арбiтражним трибуналом, а й сторонами пiд час встановлення будь-яких 
правил ттроцедури.'1;1 Вiдповiдна комiсiя навiть вважала, що положею-1я про рlвнi права 

сторiн становить основний принцип, який застосовунавсядо всiх арбiтражних лроi~есiв 
i, таким чином, це положення формуе окрему ста·rтю.774 Отже, недотримання принципу 
piвrюr·o станлення може призвести до процесуально'i несправедливостi, яка може буrи 
пiдставою для нiдмони у низнаннi або принеденнi у виконання арбiтражноrо рiшення чи 

для йоrо вiдмiни. У резулнrатi дискусiй стосовно проекту Типового закону було низна
чено такi положе!'lня Закону, якi мають iмперативний хара1<Тер i не можутъ порушунати

ся сторонами: 

1. Статrя 18 передбачаЕ рiв1-1е сгавлення до сторiн. 

2. Перша частина першого речення cr. 23(1): Позовнi заяви та вiдклики. (1) Протяrом 
строку, про ю<ий домовилися сторони, або який визначено арбiтражним трибуналом, пози
вач мае викласrи факти на niдтримку cnoro позову, суть питания та необхiднiсть у судовому 
захистi, ,t вiдповiдач повинен направити свiй вiдклик щодо цього, яюцо сrорони недомови
лися про iнше стосовно сю1адоних затребунаних заяв. 

3. Стаття 24(2): СтороNи заздалегiдь iнформуються про будь-якi слухаш-LЯ та буд~>-якi 

засiдання арбiтражного трибуналу з метою оrляду речей, власностi або документi в. 

4. Ст:аття 24(3): Yci заяви, документи або iнша iнформацiя, предсгавлена арбiтражному 
трибуналу однiею iз сторiн, мае бути nонiдомлена iншiй сторонi. Також будь-я:ка допонiдь ек

сперта або доказовий документ, на який арбiтражний трибунал може спиратися пiд час ви

несення рiшення, повиннi повiдомлятися сторонам. 

5. Стаття 27: СпрИ5fння суду в отриманнi доказiв. Арбiтражний трибунал або сгорона зi 

зrоди арбiтражного трибуналу може просити у компетентного суду цie'i держави сприю 1н.я 

в отриманнi доказiв. Суд може вико~-~ати прохаr-пiЯ у межах своеi' компетенцП та вiдп~вiдно 

до власних норм щодо отримання доказiв. 

Якщо сгорони не обрали процесуальний закон у трактуваннi ст. 19( 1) Типового закону 
ЮНСIТРАЛ про мiжнародний комерцiйний арбiтраж, ттiдпункт (1) передбача€, що арбiтраж
ний трибунал може пiдпорядковунати положенням Закону проведення арбiтражу таким чи

ном, як це вiн вважатиме необхiдним. Право власноrо розеуду, покладене на арбiтражний 
трибунал, замiнюе конфлiктуючий нацiональний закон, але арбiтражиий трибунал зали

ша€1ъся поn'язаним iмператиnними положениями застосовноrо до арбiтражу закону. Сто
рони не можуть вiдмовитися вiд положения, яке мiститься у першiй частинi ст. 23(1) Типо
вого закону, тодi як специфiчнi правила процедури стосовно змiсту позову та вiдклику 

пiдпадають пiд угоду сторlн. Це ста€ зрозумiлим зi слiв: <,яюцо сrорони не домовились лро 

iнше,> наприкiнцi осганньоrо речення. 

19.2, Арбiтра-:,JСНuй рег.ламент 

Стаття 15 Арбiтражноrо регламенту IОНСПРАЛ розrлядае заrалънi положения. Вона 
встановлю€: (1) з дотриманням цьоrо Регламенту Арбiтраж1-1ий трибунал може проводи
ти арбiтражний розг ляд у такий спосiб, який вiн вважае доречним, за умони рiнноrо став

лення до cтopi1i та надання кожнiй з них на будь-якiй стадi'i процесу ycix можливосrей 
для никладу сво€'i позицН. На право на справедливий судовий розrляд також посилають-

" ·' Aгmz Bгocl1as. Co111inc11t:11y 011 tl1c lJNCIТRAI, Modcl l.aw 011 I11[cmational Commc,·cial MЬit1·atio11. -

Dc11vcг, 1990. - Р. 95. 
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ся iшui арбiтражнi реrламенти. Наприклад, ст. 15(2) Арбiтражноrо регламенту Мiжнарод
но'i торгово'~' палати встановлю€:m « В ycix випадках Арбiтражний трибунал повинен дiяти 
справедливо та неупереджено i надавати кож1-1iй сторонi нiдповiдну можлиniсть у пред
станленнi сво€'i позицi'i•>. Згiдно з цим регламентом Арбiтражний трибунал ма€ поннова

ження вирiшувати, коли припинити слухання та чи буде недоречним дозволити подаль

ший обмiн як документами, так i доказами, якi можуть бiльше не використовуватись н 
а рбiтражi.776 

19. 3. Женевська конвенцiя 

Женевська конвенцiя, яка стос.уеться органiзацii' арбiтражу; передбачае у пiдроздiлi 

(1) (а), що сторони вiльнi подавати своi' спори на розrляддо постiйно1 арбiтражно1уста
нови: у ц1,ому випадку арбiтражна процедура проводиться вiдповiдно до регламен·1у вка

заного iнститу~у. Якщо сторони подають свiй спiр до ad hoc арбiтражу, вони вiльнi, зок

рема, за ст. IV (1) (6) Конвенцii', (i) призначати арбiтрiв ... ; (ii) визначати мiсце арбiтражу; 
i (Ш) встановлювати процедуру, яко"i повиннi дотримуватися арбiтри. Зг.iдно зi ст. IV (2) 
Конненцiя передбача€ призначення арбiтра Президентом компетентно1 Торгоноi" пала

ти, якщо сторони не зробили ц1,ого" самостiйно. Арбiтр може згодом сам нирiшувати пи

тания щодо орrанiзацП арбiтражу, якщо сторони не зробили цього. Призначення арбiтра 

Президентом rюмпетентно"i Торгово"i палати та повноваження арбiтра вирiшувати пи

тания органiзацii' судово"i процедури гаранту€ також у нипадку ad hoc арбiтражу те, що 

вiдпонiдно до Женевсько"i конвенцП будуть дотримуватися процесуальних норм, якi за

стосонуються у мiжнародному арбiтражi. Оскiльки ad hoc арбiтраж також належить до 

типiв систем позасудового вирiшення спорiв електронно"i комерцii', ст. 17(2) Директини 
про електронну торгiвлю зобов'язу€ держав-членiв гарантувати, що органи, якi маю·1ъ 

вiдношення до ad hoc арбiтражу, повиннi передбачити процесуальнi гарантii'. Знажаючи 
на той фа){т, що ad Ьос арбiтраж не включа€ iнституцiйнi органи, потреба забезпечення 

процесуальних гарантiй може бути сумнiвною. Маючи на увазi, що наслiдком потреби у 

при€днаннi до Женевсько1 конnенцii' € 'ii ратифiкацiя державами-членами, можна зауна

жити, що призначення арбiтра в ad hoc арбiтражi Президентом Toproвo"i палати, якщо 

сторони не зробили цього, забезпечуватиме дотримання процесуальних гарантiй. 

19.4. Пункт ( q) Додатку додирективи про несправедливi умови 
у спо:нсивчих договорах 

В електроннiй комерцП використання загальних строкiв i умов он-лайн, наприюrад, 
доступних через при€днання до веб-сайту, може сприяти ую1аденню контракту он-лайн, 

оскiльки провайдери не мають покладатися на передачу таких термiнiв та умов у письмо

nому виглядi. Директива про несправедливi умови у споживчих договорах"' не адресу€ 

питання загальних термiнiн та умов щодо систем позасудового вирiшення спорiв. Однак 

у додатку Директива наводить приклади несправедливих умов, зокрема у пунктi q): 
- ниключення або обмеження права споживача застосовувати законнi дii" чи никори

сrовувати iншi засоби судового захисту, зшсрема через вимогу, щоб <;поживач подавав 

спори виключно в арбiтраж, не передбачений юридичними положеннями, надмiрно об

межуючи доступнi йому докази або покладаючи на нього тягар доказування, який, нiдпо

вiдно до застосовного права, повинен покладатися на iншу сторону контракту. Заг~тьнi 

'" Yl'es De,-ains and E1ic А Schшa1tz. А Gнidc to t\1c Ncv.1 ICC RL1lcs of Mblt1·aticю. - Hagt1c, 1998. - Р. 21.;i,. 
п,, IЬicl. - Р. 21.3. 

'" Ell Директива 93/13/ЕЕС OS/04/93 про 11есправеrvrивi умови в с1юживчих 1<01~трактах, O.J.I, 9S/29 

21/04/93. 
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умови, якi вимаrають вiд споживача обов'язково знертатися до €диноi' системи позасудо

ноrо вирiшення спору в електроннiй комерцП, виключаючи звернення до судiв, мають 

буrи добре обrрунтов::~ними, щоб niдповiдати вимогам захисту. Проте, здаЕться, що умо

ва, через яку споживач поrоджуеться не передавати будь-якi спори на позасудове 

вирiшення, буде прийнятною вiдповiдно до права €вропейс1-,коrо Союзу, ш,що така 

схема: 

- регламентуеться правовими нормами, якi: 

- не обмежуют~, споживача в йоrо можливостях надавати докази чи 

- не мiстять змiну в тягарi доказування вiдповiдно до застосовноrо права. 

Можлинiсть виконання споживчого арбiтражного застереження ad hoc зда€ться 
сумнiвною доти, по1<и арбiтражна угода не передбачатиме застосунання нiдповiдних 

процесуальних норм. Регулювання ad hoc арбiтражу Женевською 1<0нвенцiею може та
кож пояснити зацiкавленiсть €вропейськоrо Парламенту щодо iнтересiв слабшо'i старо

ни у його РезолюцП 1994 року, i це може виправдати ставлення Директиви про неспра
ведливi умани контракту до вю<nючних арбiтражних застережень, якi не передбачають 

вiдповiдне судочинство. 

19,5, Загальне застосування права на справедливий судовий розг.ляд 
Право на справедливий судовий розгляд застосовуеться не тiлы<и в кра'iнах, ЯI<i пiдпи

сали €вропейську конненцiю з прав людини, а й у бiльш глобальному обсязi. Заrальна 

де1<nарацiя з прав людини778 всгановлюе право на справедливий судоний розгляд у ст. 10: 
<•Кожен мае повне право на справедливе слухання у вiдкритому засiданнi незалежним та 

неупередженим трибуналом, з визначенням йога прав i обов'язкiн ... •> Мiжнародний до

rовiр про rромадянськi та полiтичнi права779 всгановлюе право на справедливий судовий 

розгляд у ст. 14(1): <•Право на справедливий судовий розrляд. Bci особи е рiвними перед 
судами та трибуналами ... •> Держави - учасницi договору зобов'язанi поважати права осо

бистостi. Стаття 2 договору проголошуе: 
1. Кожна держава - учасниця цього договору бере на себе зобов'язання поважати та 

гаран·rувати нсiм особам, як! перебувають на П територН i пiдляrають 'ii юрисдикцi'i, пра
ва, визнанi цим договором. 

2. Кожна держава - учасниця цього договору зобон'язуеться: 

(а) rаран·rувати, що будь-яка особа, права або свободи яко1, як ,yr визнано, порушу
ютr)ся, матиме ефективнi засоби судового захисту ( ... ); 

(6) rаран,унати, що будь-яка особа, яка вимагае таких засобiв судового захис·rу, мати
ме це право, визначене н:омпетентною судовою, адмiнiстративною або законодавчою 

владою чи будь-якою iншою 1,омпетентною владою, передбаченою для цього правовою 

системою держави, та розвивати можливостi засобiв судово1·0 захисту. У випадку пору

шення права на спранедли:вий судовий розrляд держави-учасницi повинн! дозволити 

особ!, права яко1 порушен!, використати заходи правового захисту. У разi пору11;1ення та

кого права процедура, що веде до вiдмiни арбiтражного рiшення, може задовольнити цю 

вимогу. 

11
~ Деющ:щ1 Фr про 11рана люди ни С 1948), див.: Ыt.J).·!/шшщlцs.иiо. nqllщlhцmnan. 1·f:Sihts,lhшrщn гiмhts. Ытl. 

"' ' Мiж11ародна конне1-1цi11 11ро цинiт,нi та rюлiтичнl 11рава, прий11нт,1 Iс11ераш,ною Асам6J1сею Ор-

1·анiзщi'i Об'Е:1t1~а1-1их Hailiй 16/12/66, див.: Ь.Щ2:!/щи •ш lus, uto. 1zQ,lltцlhumncm.1·щhtsll.щman. clr;/;,ts. Ыт!. 
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20. Процесуальнi гарантi"i у добровiльному арбiтражi 

вiдповiдно до ст. 17(2) Дире1,'I'ИВИ про електронну комерцiю 

Оскiльки право на справедлиний судоний розглял застосонуЕтr,ся у випадку добро

вiльного арбiтражу, то пiд час органiзацii: арбiтражного процесу мае дотримуватися цей 

принцип. Бажана було 6 встанонлювати принципи безпоссредньо в арбiтражних ре1ла

мент~1х органiв iнституцiйного арбiтражу. Однак дотримання правил, нкi виплинають з 

принципу, може гарантуватися на нижчому рiвнi в аа J.юс арбiтражi, де нi вiд сторiн 

арбiтраж1ю1 угоди, нi нiд арбiтра, коли вiн приймаЕ свою посаду, не очiкуЕться сю1ад~~ншr 

вiдповiдшrх правил. 3 цього погляду цiкано, що ст. IV Женевськоr' конненцй встанонлюЕ 

вичерпнi правила щодо аа hoc арбiтражу. Вiдповiдно вимоrи, якi мають пре!l,'являтися з 

метою забезпсчення процесуаш,них гарантiй для сторiн в арбiтражi, базуючись на ст. 17 

(2) Директиви про електронну комерцiю, повиннi буги не стiльки пiдпорядкованi фор

мальним правилам, скiльки сутi положе~п,. 

20.1. Принцип рiвностi сторiн 

До сторiн спору необхiдно ставитися без будr,-яко'i д1rскримiнацi'Сн
0 У мiжнароднiй 

або електроннiй комерцi'i принцип рiвностi сторiн може мати особливий сене у вишщ

ках, коли одна сторона Е слабшою.1н 1 Загалом це означаЕ, що оскiльки потерпiла особа 

повинна мати доступ до судочинства, iнша особа ма€ бути спроможною захищати спра

ву перед судом, я кий Е неупередженим та справедливим. Зважаючи на можливостi сторiн 

спору в мi:>кнароднiй електроннiй комерцi'i, спожинач, як категорiя слабнюi' сторони, маЕ 

бути захищепим особливими положениями, що гарантують справедливiсть.
7нl З цього 

погляду принцип рiвностi можс припускати особливий змiст у середовищi он-лайн. 

20. 2. Принцип незалеж:ностi та неуперед;ж:еностi арбiтра 

Принцип незалежностi та неупередженостi арбiтра означаЕ:, що арбiтр повинен три

мати вiдстань мiж сторонами та, контактуючи з ними обома, дотримуватись обов'яз:ку 

лояльного ставлення.7н., Бсручи до уваги той факт, що сторони загалом обиратимуть 

арбiтра, нринцип незалежностi та неупередженостi може мати iнше значення в 

арбiтражi, нiж пiд час судовоi' процедури, коли досить часто суддя менше знайомий iз 

справuю та не вiдомий сторонам. Атlе якщо незалекнiсть та неупередженiсть арбiтра 

ставляться пiд сумнiв, арбiтр повинен вiдмовитися вiд призначення. Арбiтражний регла

мент Мiжнародrю'i торгово"i палати мiстить вичерпне регулювання питання 1.цодо неза

лежностi ~)рбiтра у ст. 7.7н4 Неупередженiсть судовоi' проце,r~,ури передбачаЕться ст. 1 '5(2) 

Регламенту МТП. У нипадку арбiтражу за допомогою засобiв електронно'i комсрцi'i цей 

щ, f,am·('nf c;oufUes. l:Aгbltгagc Iпtcmatioпal Pюposc-t-il Mocle\c Oi-igi11al clc JL1sticc] // Rccl1c1-cl1c sliг 

l'A.1-l)itrage сп Dюit Intcmatioпal ct Со111раге / Ее\. Ьу r,ашспt GoL1Шes, Pascalc Giтarcl, Pcti·i Taivalkoski апсl 

Ga\Jгiclc Mccarelli. - P;н-is, 1997, 1-62. - Р. 43. 

,н, c;af;гiclle Kauji11ann-Koble,-. Iпtcmet: Moпclialisatioп dc la Com111ш1icatio11 - Moпclialisatioп с.!с la 

Rcsolнtioп dcs I,iticlcs? // Iпtcrпct - \Vhicl, Сошt Deciclcs? Wl1ich I,av., Applics? - Qltcl Т1·Нл111аl Dcciclc? Qнcl 

[)roit s'АррlЩнс? / Ed. Ьу Katl1ariпa Boclc-Woclki апd Catl,eгiпc Kcsscdfiaп. Кlt1wci·. - Hagt1c, 1998, 89-1•12. -

Р. 10.'\. 

'"' Iblct. - Р.10:',. 

'"-' Jдш·ent c;ou(!Тes. CAг\)itragc fпtcmatioпal Pюposc-t-H Modclc Oгigioal clc Jнsticc? // Rccl1cгcl1c sш 

li\гbitt"agc сп Droit I11tcmatiot1al ct Со111раге / Ed. Ьу [;щ1·спt Got1itTes, Pascalc (~iгагd, Pctгi Taivalkosl,i апсl 

Ga\)Гielc Mccнclli. - Paris, 1997, 1-62. - Р 44. 

"" 4 }),es Demi11s and Егiс А. ScJ.m•mtz. А Guidc to tl,c Ncw ICC Rнlcs of АгЬitгаtiоп. - Hagllc, 1998. - Р. 21:,. 
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принцип вимаrа€, п:r,об жодна зi сторiн чи той, хто виступае вiд 'ii iменi, не мали односто
роннього зв'язку з арбiтром.'85 

20.3. Принцип супереч.ливого судового розг.ляду (система протирiч) 
Принцип суперечливого судового процесу стосуеться в основному права захисту 

сторони, проти яко"i спрямовано позов.786 Принципе також невiд'емним елементом судо
вого процесу. Вiн передбача€, що сторона ма€ право буги заслуханою зi сво"iми аргумен
тами проти вимог позивача. Порушення принципу суперечливоrо судового процссу мо

же призвести до пору1лення права буrи заслуханим, що е елементом права на справедли
вий: судовий розгляд. 

Система протирiч сьогоднi може розглядатися як загальна основа цивiлы-ю"i процеду
ри в рiзних державах €вропейського Союзу. Цей принцип означае право для сторiн бути 
заслуханими судом, отримати iнформацiю про всi важливi еле!\·1енти цивiлыюго судо
чинства ( докази, що iнша сторона подала до суду попередне вивчення питання, призна
чене судом ... ) i брати участь у розглядi результатiв експертизи.'ю У випадку, який, однак, не 
стосувався арбiтражу, але стосувався адмiнiстративних процедур, €вропейський Суд 

Справсдливостi вважан, що порушення права захисч~ спричинене поданням не повно"i 
документацii' щодо несправедливо"i судшюi' процедури, привело до порушення ст. 6( 1) 
КонвснцГi з прав людини.78R 

20.4. Недопущенняманiпуляцii техно.логiчними системами 
Технологiчнi засоби комунiкацiй через забезпечення безпеки електронного спiлку

вання виключають можливiсть порушення основних та конституцiйних прав сторiн. То
му в судових процедурах он-лайн мають виключатися випадки, коли б сторона могла 

успiшно вiдстоювати тезу порушення основних процесуальних прав, таких, як право бу
ти заслуханим, арrументуючи, що нона особиста не брала участi в електронному спiлку
ваннi, орrанiзованому арбiтражним трибуналом он-лайн, або що проблеми у систсмi ко
мунiкацiй не дали 'iй можливостi для реалiзацП своУх прав, або що арбiтр мав можливiсть 
зрозумiти спiлкування сторiн."N В.iдповiдно необхiдно зняти сумнiви щодо того, чи бра
ли сторони участь у судовiй процсдурi протяrом усьоrо часу. Крiм того, навiть якщо за
стосовувалися тсхнологП вiдео-конференцП, манiпуляцП iз зв'язком повиннi бути виклю
ченi, у тому числi i дефект екрана. 

20.5. Запис i зберizання електронноi· iнформацii. 
Щоб уникнути будь-яких сумнiвiв щодо технологiчних неполадок, можна рекоменду

вати записувати та зберiгати електроннi судовi процеси i будь-якi документи - чи то зни
чайнi, чи електроннi. У багатьох державних судах введено комп'ютерну допомiжну 
транскрипцiю (КДТ). Також фiрми, якi звiтують суду, надають сво"i послуrи, забезпечуючи 

'"~ Benjamin с;. Пal'is. Tl1e New New Т11i11g: lJпitor111 D0шai11-Na111c Dispнtc-Rcsbl1..1tio11 Policy of tl1e J11tcmct 
Corpoгation for Assigпed Natпcs апсl Nшnhc1·s,Jш11al ofINTERNATTONALAl"IJitratioп 2000/115-140 at 127. 

'"" Lauгent(;ouj{e.'>. D\rbltгagc J11tcгпatioпal Pюposc-t-il Modele Original deJt1stice? // Rccl1crchc sttr l'Al'hiti·agc 
en Droit Intcmatio11al et Сошра~·е / Ed. /Jy Laнrcnt Gouiffes, Pascalc Gira1·d, Pctri Taivalkoski аш.1 C,alлiclc Mccaгcl
li. - Paгis, 1997, 1-62. - Р. 44, 4 5. 

""' FгedeгicJue /<'егп:тd. I.,e Pri11cipc Contt·adictoire ct l'Expcrtisc сп Dюit / / Rcvнe intcrпatioпalc clc Droit co111-
pare 2000/;Н5-369. - Р. .145. 

7
"" Енrореап Coнrt of J1.1stice of 31/03/93 Al1lstгнш Osakcyl1tio / Coшшission (P~1tcs dc Bois), casc С-89/85. 

7~Q Дин., 1 ,априклад: I,aw Officcs of Hc1.1l<iпg Kt1cl111 LLtecr Hcusscп Wojtek: Das Pilotprojckt 'Cybcкoш1-
SchJcdsgcгicl1t, htl/):1,/юи'щ <J 1Ьсгсощ1. 01-gll•ision Щт на 6, де nказано, що причиною анонiмностi спiлкува111ш 
он-лайн може б)rrи нс тiт,ки nпen11c11icт1,, що самс сторони берут,, участь у снiлкушн-шi 011-лайн, та на 7, де 
робиться носилання на тсхнологiчнi ризики, 11он'язанi зi спiлкувашrям 011-л.tйн, як, нримiром, нс11ола;~ки у 

комп'ютсрнiй систсмi або розрив зв'яэку. 
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додатконо вибiр нiдеозаnису свiдчею> до комп'ютерно'i допомiжно"i транскришф·, 1цоб ад

вокати могли nредставити такi докази перед судом. В арбiтражних процедурах, якi стосу

ються електронноi· комерцП, цi процедури повиннi буrи достуnними. 

20. 6. принцип справедливоi· процедури 

В арбiтражi принцип справедлююrо судового процесу означае, що арбiтр мае здiй

снюнати судоний процес способом, який € промiжним мiж принципами допиту та низна

чення сторонами.
19(1 Стаття 15(2) Арбiтражного регламенту Мiжнародио'i торгово·i пала

ти визнача€:7'" (iB ycix виnадках Арбiтражний трибунал повинен дlяти сrтранеЩiиво i нс

уnереджено та гаранrув~ти, що кожна сторона ма€ мож:линiсть прелстаnити свою по

зицiю•>. Однак видаеться сумнiвним, чи може бути висвiтленим змiст цьоrо принципу 

правом на справедливий судовий розгляд. Вiдповiдно лише серйознi порушення даноrо 

принципу можуть спричинити лорушення права на справедливий судовий розгляд у 

трактунаннi ст. 6 (1) €нропейсько"i конвенцП з прав людини. 

20. 7. Уснi с.луханн.я та вiдео-конференцiл 

Чи зобов'язуе арбiтра прющип справедливо·i процедури проводити уснi слухання, 

принаймнi, якщо цьоrо вимаrа€ сторона? Стаття 24 (1) Типоного закону IOHCITPAЛ про 

мiжнародний комерцiйний арбiтраж нада€ сторонi право просити усних слухань. Пiд 

час обrонорення проекту цьоrо закону домiнувала думка про те, що праАо сторо1-1и про

сити усних слухань було дуже важливим i сторонам не дозволялося вiдмовлятися нiд ньо

го шляхом угоди сторiн.
7"J Протеза осгаточною версi€ю ст. 24 ( l) речення 2 Типового за

кону сторони вправi поrодитися з тим, що уснi слухання не вiдбуватимуться. Однак 

зriдно iз звiтом Koмici'i щодо Типового закону ЮНСIТРАЛ про мiжнародний комерцiй

ний арбiтраж1":1 було зрозумiло, що сторони, якi ранiше погодилися, що уснi слухання не 

проводитимуrься, не були nозбавленi можливостi пiзнiше змiнити свiй дorouip, 1 таким 

чином мати прано просити усних слухаю>. Це посилання вказу€, що сторона не може од

носторонньо нимаrати усноrо слухання, якщо обидвi сторони попередиьо ттоrодилися, 

що уснi слухання не пронадитимуrься. 

Отже, якщо сторони вiдносять спiр на нирiшення до арбiтражного lнституту, тим са

мим вони погоджуються на застосунання певних правил для арбiтражу, що використову

ються цим iнстИ1угом, який передбачае <•лише документарну•> процедуру. Тодl сторона 

вiдмовля€'Iъся вiд сво'iх прав nросити усного слухання. Те саме застосонуеп,ся, ЯI<що пра

вила передбачают1, лише електронну процедуру. 

20.8. Обачливtсть арбiтрау ,~ризначеннi с.лухань або вiдео-конферени,ti" 

Чи може арбiтр призначити слухання на прохання сторони, якщо обиднi сторони по

передньо погодилися на виключення усних слухань? Якщо iсну€ ризик, що вiдмоиа при

зведс до порушення обов'язку рiвноrо ст:шлення до сторlн (ст. 18 Типового закону 

}ОНСIТРАЛ про мiжнародний комерцlйний арбiтраж) настiльки, що процедура з нiдмiни 

NI' lдll1"€!nt Cou(ffas. I.:r\1·Ыt1·~1gc l11tc1·n:нlon:tl Proposc-t-il Moc\clc 01·igl11:tl dc Justlcc? // Rccl1crcl1c Sltr 

l'Al"Ыt1·agc сп 'Drolt I11tcmatlo11al ct Со111ра1·е / Ed. Ьу l,at11·c11t Gщ1it'fcs, Рш,са\с Gi1·:11·d, Pct1·i Talv:1lkoskl a11cl 

Gab1·iclc Мсса~·сШ. I~G.DJ. - Parls, 1997. 1-62. - Р. 45. 
1111 }11(.'s D<!l"ains a11d E1·ic А. Sclm-a1·tz. л Gltldc to tl1c Ncv.• JCC Rulcs ot· Лt'Ыtratlon. - I I:tgllc, 199R. - Р. 215. 

"'
1 Am11 Bmcl.,l!s. Co111111cntary on tl1c t/NCJTRAI, Model r.aw 011 Jntcmatio11al Co111111crcial A1·1,1t1·a1lo11. -

Dcпvcr, 1990. - Р. 124. 
?<>.• Ло1ю11!;1ь I<oмici'i, Ти1ю11ий закон ЮНСIТРАЛ 11ро мiжиародний 1юмс1щlй11ий арбlтраж, Ooc.A/CN.Q/ 

SR.323, рсчс1111я 20S, IIOCИIOIIIIIЯ ,,а: AIUII Bmc/.>(!S. Commc11ta1y on 111с UNCITRAL Modcl L:lw 0 11 l11tcrnatio11al 

Commcrcial Arl)ilration. - Dc11ve1·. 1990. - Р. 127. 
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арбiтражного рiшення може буrи запроваджена на пiдставi того, що сrорона не могла 

представити свою справу (cr. 34 (2)(a)(ii) Типового закону) та у визнаннi i приведеннi у 
виконання арбiтражноrо рiшення може буrи вiдмовлено на цiй niдcтani (ст. 36(1)(a)(ii) 
Типового закону), арбiтр може прийняти таке рiшення.794 Подiбнi арrументи можуrь пи
користовуватися у випадку iнших засобiв комунi1<ацi1, наприклад, якщо обидвi сторони у 
сво€му арбiтражному договорi виключили можливiсть вiдео-конференцi"i, арбiтр може, 
незважаючи на це, призначити таку вiдео-конференцiю на прохання однi€'i iз cropiн, як
що вiдмова наражатиме його арбiтражне рiшення на ризик, що воно може буrи вiдмiне
но або не визнане та не приведене у виконання державним контролем. Чи може сторо

на, вiдстоюючи право буrи засJiуханою, все ж та1<и просити про органiзацiю вiдео-кон

ференцi'i? На :нiдмiну вiд усних слухань, орrанiзацiя вiдео-конференцi'i охоплюе i мiр1<у
вання стосовно дocтyriaocri технолоriчиих засобiв та вимог конфiденцiйностi. 3 цie'i 
причини арбiтражнi регламенти арбiтражного iнституту пониннi розглядати це питання 

та надавати арбiтру свободу дiй щодо органiзацi'i вiдео-конференцi'i з належним сrанлен

ням до iнтересiв сторiн та обставин !ндивiдуально'i справи. 

20.9. Невиконання обов' лзкtв стороною та використання електронноi 
пошти 

Я кi заходи е адекватними, якщо сторона не виконуе сво·iх обов'язкiв вiдnовiдати про

тяrом часу, визначеного арбiтром? Стаття 25 Типоного закону ЮНСIТРАЛ про мiжнарод
ний комерцiйний арбiтраж встановлюЕ, коли iнше не узгодже1-ю сторонами, якщо без 
досrатньо'i пiдстави: а) позивач не надасп> позовно'i заяви згiдно iз ст. 23 (1), Арбiтражний 
трибунал зупш-1я€ судовий розгляд; б) вiдповiдач не надае письмових заперечень щодо 

позову ст. 23 (1) (протягом перiоду, узrодженого сторонами або визначеноrо Арбiтраж
ним трибуналом), то останнiй продовжуЕ судове засiдання, не розrлядаючи таке непред

ставления як иизнання заяв позивача; в) будь-яка сторона не з'являеться на слухання або 
не надае документальних снiдчень, Арбiтражний трибунал може продовжити судове 

засiдання ' l'a винести арбiтражне рiшення на свiдченнях, якi вiн мае. Це базу€ться на 
мiркуваннi, що арбiтр повинен мати можливiсть використати ступiнь свободи та гнуч

косri.м 

20.1 О. Типовий закон IOHCIТPA!l про електронну комерцi10 

Щодо дотримання вимог передачi iнформ:щiйних повiдомлень, надiсланих елек

тронною поштою, та вiдловiдних обов'язкiв, доцiльно, щоб арбiтражний iнституr або 
сторони в арбiтражнiй yroдi сформулювали сво'i положення, базуючись на правилах Ти
пового закону ЮНСIТРЛЛ про електронну комерцiю. Лоложення цi,oro Закону ре1-улю
ють час та дату вiдправлення й отримання iнформацiйних повiдомлень. Правила, 
арбiтражна угода або основане на од~-юму чи на iншому рiшення арбiтра може встанов

лювати, що ловiдомлення зроблено вчасн.о, якщо отриму€'rься системою комп'ютера 
одержувача протягом ост.~ннього дня вiдпонiдного перiоду. 3 ме-гою уникнення спору 
щодо вiдправлення даних може передбачатися, що i'x одержання ма~ пiдтнерджуватися 
отримуначем иасrупного дня (так, наприклад, передбачаючи аrrrома11-1чну вiдповiдt), що 

посилаЕться, коли данi завантажуються). 

1•и А1-011 Bmchcs. Co1n111e11tary 011 tl1e tJNCITRAL Model L.1w 011 l11rematlo11al Corшncrcial At'Ьit1·ario11. -

Dспvег, 1990. - Р. 124. 
"" IЬid. - Р. 1 jO . 
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20.11. принцип вtдсутностi свободи дiй 
Принцип вiдсутностi свободи дiй означае, що в арбiтрахd арбiтр повинен nоважати 

формальнi правила, зокрема щодо права на захист або права на вiдповiдь.796 Навiть якщо 
необхiднiСiъ дотримувати формальностей часто бувае менш обон'язковою, нiж пiд час 
судового засiдання, арбiтр мае дотримувати цього принципу з метою забезпечення пра
ва на справедливий судовий розrляд. 

20.12. принцип обrрунтованостi рiшення 
Може бути спiрним питания, чи повинен арбiтр надавати·мотивоване рiшення, ште за 

вiдсутностi мотивувальноi' частини арбiтр ризикуе, що у низнаннi та приведею-ii у вико
нання арбiтражного рiшення може буги вiдмовлено на пiдставi, що арбiтражне рiшення 
порушу€ право на захист, а тому суперечить суспiльному порядку.797 Типоний Закон 
IOHCITPAЛ про мiжнародний комерцiйний арбiтраж передбачае у ст. 26 (2), 1.цо арбiт
ражне рiшення мае вказувати мотиви, на яких воно базу€Ться, якщо тiльки сторони нс уз
годили ранiше, що мотиви не варто вказувати. 

Закони держав можутъ вимаrати, щоб в арбiтражному рiшеннi були нказанi мотиви. 
Наприклад, ст. 25 (2)(i) Однакового закону визначае, що арбiтражне рiшення може буги 
нiдмiиено, якщо в ньому вiдсуrня мотивуваш,на частина. Нацiональнi арбiтражнi закони 

можуть мiстити подiбнi положения. Робоча rрупа ЮНСIТРАЛ прийняла рiпrення, яке 

об'еднало рiзнi нацiональнi законодавчi вимо:~:и та потреби практики. У ньому вима
гаЕться, щоб вказувалися мотиви винесення рiшення; але сторонам дозволяеться домо

влятися про не включения мотивувалыюi' частини в арбiтражне рiшення.7<,llj 

2Q.13. Форма та змiст арбiтраж:ного рiшення 
За ст. 22(5) Однакового закону про арбiтраж арбiтражне рiшення мае мiстити: а) най

менування i постiйну адресу арбiтрiв; б) найменування та постiйнi адреси cropiн; в) пред
мет спору; r) дату винесення арбiтражного рiшення; д) мiсце проведения арбiтражу та 
мiсце, де арбiтражне рiшення винесене. Стосовно пункту д) iсну€ ризик щодо приведен
ия у виконання арбiтражного рiшення зriдно з Нью-йоркською конвенцiею, якщо мiсце 
проведення арбiтражу вiдрiзняеться вiд мiсця винесення арбiтражного рiшення. Можс 
бути рекомендовано дiяти вiдповiдно до ст. 31 (3) Типового закону ЮНСIТРАЛ про мiжна
родний комерцiйний арбiтраж, за яким арбiтражне рiшення повинно вказувати мiсце 
проведения арбiтражу, що може узrоджуватися сторонами або, за вiдсугностi такоi' угоди, 
визначатися арбiтражним трибуналом, з урахуванням обставин спрани, зокрема зруч
ностi для сторiн. Арбiтражне рiшення вважаеться винесеним у цьому мiсцi.1'"' 1Ьму не
обхiдно уникати ситуацii', коли мiсце арбiтражу та мiсце винесення арбiтражнш•о рiшсн
ня рiзнi. 

20.14. ,(<Влекmроннi>> арбiтра:жнi рiшення 

Стосовно форми арбiтражноrо рiшення в електроннiй комерцП, то на внутрiшньому 
ринку електронне арбiтражне рiшення може складатися як елеК1J.юнний документ з 

106 Launmt Gouijfes. D\rbltragc I11tcmational Proposc-t-il Modelc Origioa\ dc Jt1stice? // Rcc\1crcl1c sш 
l'Arbltrage е11 Droit I11tcmatio11al ct Соmраге / Ed. Ьу I.aшc11t Gouiff'es, Pasc.1lc Giraгd, Petri Taivalkoski a11cl 
Gabгiclc Мсса1·сШ. - Paris, 1997, 1-62. - Р. 45. 

,.,., Jl)id. - Р. 46. 

""' Аt·оп Bmcl;es. Co1111ncntary оп tl1c tJNCITRAL Modcl Law оп I11tcrn.1tional Cшnmcrci.11 ArЫtratioп. -
De11ver. 1990. - Р. 164. 

79 Q Стаття 31 (3), осташ,е рсчсшш Типового закону ЮНСIТРАЛ про мiжиаро1~1 шй комсрцiй11ий арбiч1аж. 
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електронним пiдписом(сами) apбiтpa(in). Однак приRедення у виr<он
ання арбiтражного 

рiшення згiд~-ю з Нью-йор1<ською конвенцi€ю може буrи сумнiвним за даних обстав
ин. 

Вiдпонi;tно до ст. IV (l)(a) Ныо-йоркськоI конненцП отримання визнання та принедення 

у вико11аш-1я арбiтражноrо рiшевня передбача€ надання засвiдченоrо нмсжни
м чином 

ори1·iш1лу арбiтражного рiшення або засвiдчено"i належним чином йоrо 
1<0nit. Стосовно 

nимоr ло форми робоча rрупа ЮНСIТРАЛ, яка nрацюnала над проектом т
ексту Типового 

закону про мiжнарод1-1ий комерцiйний арбiтраж, досягла зrоди, що арбiт
ражне рiшення 

ма€ виконуватися у письмовiй формi i пiдписунатися всiма членами Арбiтражноrо трибу

, r~ту."1111 

21. Адекватиi процесуальнi 
гарантi1 у середовищi он-лайн 

Адекватнi nроцесуальнi rapaнтi"i, якi повиннi надавати сторо11ам iнс
ти,уги, вiдпонi

д~1лы-1i за арбiтраж, визначити не просто. Може виникнуrи необхiднiсть в особл
ивих пра

вилах, що стосуютьсн С'Iупеня орi€нтування арбiтрiв у серед..овищi он
-лайн, мiсця nро11е

дс11ня арбiтражу та способiв зв'язку шн1айн, конфiденцiйностi судов
оI ттроцедури i 

nублiкацП арбiтражноrо рiшсння. 

21.1. Засоби електронноi кoлiepu,li ,па державний контроль 

Дпя арбiтражу в електроннiй комер1Ф· було 6 доречним, коли б регламент i11сти1у~у, 

нiдпоniдальноrо за арбiтраж, мiстив вiдповiднi положення, нкi дають арбiтру можлиniс1ъ 

використовунати технологiчнi засоби електронно'i комерцП для арбiт
ражно'i процеl\урИ. 

Але та кий регламент неможливо розробити у законодавчому вакуумi.
 Вiн, зокрема, пови

нен узгоджунатися iз законами, якi застосовуються у мiсцi арбiтражу таким чином, щоб 

арбiтр, якщо вiн дi€ вiдnовiдно до цьоrо реrламе111у, не зiткнувся з тим, що 
сторона 

iнiцiюнатиме nроцес оскарження рiшешrя арбiтра, або що йоrо арбiтраж
не рiшення бу

ло нiдмiнено чи не визнано та не приведено у виконання. По-перше, регулювання 

арбiтражу здебiлыпоrо базу€ться на автономП волi сторiа. Вiдпоniдн
о сторш-Jи можуr1, 

обрати регламент, який застосовуватиметься до арбiтражно'i процед
ури. По-друге, 

арбiтражнi орг:н 1и € некомпетентними, яюцо нони скл:ши проект оснонни.х процесуат,~ 

них правил, якi не забезпечують вiдпонiднi процесуалы1i rapaнтii'. 

Зважаючи на те, що арбiтраж у секторi бiзнесу здiйсню€ться у 1<онкурентному серС/\О

вищi, тiт,ки тi арбiтражнi органи, якi гарантують дотримання вiдпоn
iд11их процесуаль

них rарантiй, зможуrъ вижити. Лле н певних rалузях арбiтражу, таких 
як споживчий 

3рбiтраж, ле функцiовування арбiтражних органiв не покрива€т1>ся достатньою мiрою 

нитратами, покладеними на обидвi сторони на принципах рiнностj
, але де дiяльнiеtъ 

iнсти~уrу залежить вiд додатково'i пiдтримки, дотримання процесуалы-1и
х rарантiй ста€ 

бim>ш важливим. Це може мати мiсце, яюцо iнсти,уг, niдпоniдальний за арбiтраж, 

nовнiстю або часткоnо утриму€ться третьою особою, i тому неупередженiсть органу що

до сторiн нс може розглядатися я1< rарантошша, як це було б, ш<що б обидui с
торони 

поннiстю сnлатили збори та витрати органу на рiвних умовах. 

_, Д11н.:Ант Bmch<!s. Con1111cn1a1·y 011 t11c UNCJТRAL Modcl L.1w on I11tcrn.1tio11al Co1nшcrcial ArЬitг.1tio11 . -

Dспvсг, 1990. - 1~ 164. 
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21.2. Встапов.летш повпова:нсепь арбiтра 

Арбiтражний регламент може передбачати визначення <•умов для посиш1ння,>. Вста

новлення таких умов може бути доречним у будь-якому арбiтражi електронно·i rюмерцi'i. 

Арбiтр вказуе у документi, що мiстить 1<оло таких умов:1ю 1 

1) ловне найменування та опис сторiн; 
2) адреси сторiн, яким можугь буги надiсланi повiдомлення та iнформацiя, що вини

кае у ходi арбiтражу; 

3) пiдтвердження зrоди сторiн на вирiшення спору в арбiтражi; 
4) короткий виклад вiдповiдних вимог сторiн та необхiдностi в судовому захистi кож

ною стороною з вr<аЗiR1<0ю цiни позову або зустрiчного позову; 

5) визначення перелiку питань, якщо Арбiтражний трибунал не визна€ це недореч
ним; 

6) повнi iмеиа, опис та адреси арбiтра(-iв); 
7) мiсце арбiтражу; 

· 8) особливостi застосовних процесуальних правил, зокрема необхiднiсть викорис
тання засобiв електронноi' комерцi'i, таких як еле1сrронна пошта, закодована та/ або 
пiдписана електронним чином, або аудiо- та вiдео- конференцiя; 

9) посилаr-н1я на повноваження, надане рiшенням арбiтра на пiдставi за1<юну дiяти як 
дружнiй nосередник або вирiшуnати спiр по справедливостi; 

1 О) попереднiй розклад арбiтражних слухань. 
Цей документ надсилаеться сторонам та пiдпису€Ться ними й арбiтром. 

21. 3. Процедура з використапням <<вuключно е.лектроппоzо 
докумептування,> 

Оскiщ")ки стор01-ш мiжнародноr·о арбiтражу е вiльними у виборi правил процедури 
арбiтражу, ВОНИ МОЖУТЬ, наприкrад, ПОГОДИТИСЬ на <•ВИКЛЮЧНО документарну•> процедуру. 
Якщо арбiтражний регламент дае таке повноваження, арбiтр також може прийняти 
рi1.вення про використання <•виключно документарно'i•> процедри.коz Для присr<арення 

розгляду застосування <•ниключно документарно'i•> процедури е звичайним.нщ 

21.4. Арбiтра:нсн.ий регламент 

У випадку проведения арбiтражу за допомоrою засобiв електронно"i комерцi'1' бажано, 
щоб вiдпонiдний iнституr визначив у своему арбiтражному регламентi як загальннй 
принцип процедуру використання <•виключ1ю електронних документiв•>. Така норма по

винна супроводжуватися положениями, якi забезлечують безпеку у сттiлкуваннi, якщо це 

необхiдно, зокрема з причини заявлених сум або заявлених вимог. 

21.5. Використання е.лектротюi° 1~ошти для обмiпу докумептам1и 

Керуючись сво€ю автономнiстю, сторони самi можуп, визначати nроцесуальнi пра
вила у мiжнародному арбiтражi. Вiдповiдно вони можуrь вирiшувати питання дос1уп
ностi цифрових засобiв спiлкування для oбмiliy заявами, як закодованими, так i зничай
ними. Якщо арбiтражний регламент передбачае конфiденцiйнiсть арбiтражного розгля-

,щ~ Див.: ст. 18 Арбiтраж1-ю1·0 рсrламен·rу Мiжнародно'i торгово'i пал.1ти; }1юs Dcгains and E, .. ic А. Schtf'aгtz. л 
Gt1idc to Ncw ICC Rtilcs of A!-l)itrario11. - HagL1c, 1998. - Р. 405. 

•ot Див., наприкла;t, ст. 20(6) Арбiтражного реrJiаменту Miж11apo1't-I0'i торговоi' ш11~ати; Ytias Demins cmcl 
Et·fcA.Scl1tt•a1·tz. А Gl1ide to New ICC Rt1lcs of Arbltl'aLioп. - HagL1e, 1998. - Р.406. , 

sn., Протс, наприкла;~, рс1·ламе11т для Прискореноl'О арбiтражу Арбiтраж1-ю1·0 iнст1-пу1у Topl'011o'i папатн 
СтокгоJiьма вiд J 999 р. чiтко не вiдсиm1€ до «ниключ1ю документарно·i~ nроцедури. У ст 21 вi11 всr~11ю1v1ю€, 
що уснi слухаюн~ 11роводяться у тому випа;\11.,1, якщо щ,ого вимаrають обидвi стороrrи та якщо арбiтр вважае 
цс необхiдним. 
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ду, не реrулюючи питання вiдправлення закодонаноi' або не закодованоi' електронно'i nо
шти, арбiтр, залежно вiд обставин окремоi' спрани та iнтересiв сторiн, якi беруrъ участь у 
слравi, повинен вимаrати, щоб iнфор.мацiя була закодована. Хоча вiдсуrнiсть тако'i вимо
rи не обов'язково € про.виною арбiтра, будь-яке просочення iнформацi'i стосовно 
арбiтражу може вллинути на йоrо репугацiю або репуrацiю iнституту, вiдповiдальноrо за 

арбiтраж. Отож, доречно, щоб орган посилався у своему арбiтражному регламентi на 
можливiсть використання кодування за iснуючими стандартами, якщо сторони погоди

лися на застосування вiдповiдних технолоriй. Стосовно розвитку технолоri'i та рiзно
манiтноrо обладнання i проrрамноrо забезпечеrrня, яке використову€Ться сторонами, 
передбачення строгих правил щодо технолоri'i кодування в арбiтражному реrламентi 

iнсти1уrу уявля€ться не обов'язковим. 

21. 6. трива.л.iсть арбiтражу 
Стаття 24 Арбiтражноrо регламенту Мiжнародно'i торrово'i палати передбачае три

валiсть арбiтражноi' процедури до момен1у винесення остаточного арбiтражноrо рiшен

ня строкам шiсть мiсяцiв.804 За умов прискорено·i процедури цей перiод може сrанонити 

три мiсяцi.8\}5 

21. 7. Конфiдени,iйнiсть судовоf прои,едури 

Технолоriчнi заходи у вiртуальному арбiтражi rарантуватимуrь конфiденцiйнiсть су
довоi' процедури та автентичнiсть будь-яких електронних повiдомлень.м()(, Однак з.tлежно 
вiд регламенту Арбiтражноrо iнсти,уту або iнтересiв сторiн арбiтражне рiшення може 

буr·и опублiковане. Наприклад, однакова полiтика щодо вирiшення спорiв стосовно до~ 

мен iмен Iнтернет Корпорацii' для призыачених iмен та кiлькостi (IKПIK) (Un'{/01"m 
Domain-Name Dispute-Resolution Policy qf tJю lnternet Corporation .for Assigned Names and 
Numbers (JCANN)) передбачае; якщо той, хто виносить рiшення, не визначитъ iншоrо, 
провайдер повинен опублiкувати повне рiшення i дату його виконання на публiчно до
ступному веб-сайтi. В будь-якому випадку частина будь-якоrо рiшення, яке визнача€, що 

позов подано несправедливо, повинна буrи опублiкована.807 Однак слiд зауважити, що 
цей Регламент не передбача€ арбiтражноi' процедури у значеннi добровiльного мiжна

родноrо комерцiйноrо арбiтражу та що iнтереси сторiн, спори яких стосуют1~ся 

публiчно заре€строваних торrовельних марок та доменних iмен, не можуrь вимаrати до

тримання жодноrо ступеня конфiденцiйностi. Hi Типовий закон IОНСПРАЛ про 
арбiтраж, нi Арбiтражний регламент ЮНСIТРАЛ не реrулюють питания конфiденцiй
ностi. По1ш що правила iнститутiв, вiдповiдальних за арбiтраж, заrалом передбачають 

конфiденцiйнiсть.808 Незважаючи на це, нема€ чiткоrо обов'язку дотримувати коr1фi-

1!(" и,еs DшainsandE1'icA.Sc/Jtl'a1'tz. А Guide to tl1e New ICC Rt1les of ArЬitratioп. - Hague, 1998. - Р. 408. 
""' Дин., напри клад, ст. 28 Рсrл.tмеН'Ту JVIJl Прискоре,юrо арбiтражу Арбiтражrю!'О i11ститу1у lЬрюво'i 11а-

11ати Стоr<г<)m,м:~ оiд 1999 р. 
А()(, Gahгicl/e Kaц(mami-Ko/.?ler. Iпtcmct: Moпdialisatio11 clc la Co1ni11ш1ication - Monclialisatioп clc 1~1 Resolt1-

tion des Litides? // Intemet - Whicl1 Сошt Dccidcs? Wl1icl1 Law Applics? - Qt1cl Trihш1al Dcci clc? Qllc l Dюit 

i;'Appliqt1c? / Ed. l)y Kathari11a Boclc-Woelki апd Catl1cri11c Kesscdfia11. - Haglle , 1998, 89-142. - Р. 119. 
•io1 Benjamin G. Davis .111e New Ncw Tl1ing: Unifor111 Oomain-Name Dispшc-Rcsolt1tio11 Policy of tl1e I11tcmct 

Corporatio1 1 for Assigned Nшпеs and Nш11bers // Jш11al of INTERNATIONAI. Arbltratio11 2000/115-140. - Р 127. 
1"' 11 Cт,1·nJ1 27 Мiжнародного арбiтражного реr·ламенту Торгово'i nалати Mina11a виз11ача€: «Обов'J1зок 

збсрirати конфiдс1щiй11iст1,. ( 1) I<oлeriя арбiтражу, арбiтр, сксnерт та сторони пови1-1нi зберi1~1·ги iнфор

мацiю щодо розвитку та резуJ1ьтату арбiтражиоrо процесу конфiде1щiйною. (2) Сторони можу1ъ прлмо 
вrюннонажити I<oлcriю арбiтражу 011ублiкувати рiшеннл як повнiстю з викладом yci€'i iнформацi'~', 1'~11< i н 
анонiмt~iй формi, нас1<iш,ки С'Т'орони та iншi особи, якi брали участь у процесi, в щ,ому з:щir<авлсн i •>. 
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денцiйн:остi у бiлыuостi мiжнародних арбiтражiв, та арбiтражнi рiшення iнодi публiку

ються -- чи то через приведення у виконання, чи будь-яким iншим чином./:il:~, 
Мiжнародний комерцiйний арбiтраж по cyri € приnатним процесом,, i це розгля

да€ться як значна nеревага тими, хто не бажае обrоворення у вiдкритому судi з мож

ливiстю подальшого опублiкування будь-де рiзних заяв, якi можуть виникати та виника

ють у rюмерцiйних спорах, - несправедлиni заяви, викривлення фактiв, технiчна та уп

равлiНСll:>Ка некомпетентнiсть, брак адекватних фiнансових ресурсiв тощо.!11" Стосовно 
перехресноrо вреrулювання спору в еле1,гроннiй комерцi'i регламент i1 1сти1угу, вiдпо

вiдатrьноrо за арбiтраж, повинен передбачати основне реrулювання цього 1nитан1-1я. 

2:2. Арбiтражнi правила, адаптованi до електронно1 комерцit 

Сторони можуть, rрунтуючись на аnтономi'i волi, обрати застосовне до судово"i процс

дури право. Однак 'iхня свобода обмежена. Процедура, я1<у вони встановлюють, повинна 

вiдповiдати будь-яким 0601!'язr<овим правилам та вимогам публiчного порядку закону 

мiсця проведення арбiтражу; також необхiдно взяти до уваrи тi положення мiжнаро~них 

конвенцjй про арбiтраж, яr<i мають на метi гарантувати, що арбiтражне судове засiдання 

проводиться справедлино.1111 За нiдсутностi угоди мiж сторонами, яка визначае право, що 

застосовуватиметься до судово'i процедури, вона мае про1юдитися згiдно з праном 

кра'iни, де вiдбува€п,ся арбiтраж, оскiЛI>КИ iнакше у визнаннi та приведеннi у никонання 

арбiтражного рiшення може бути вiдмовлеио зriдно зi ст. V ( l )(d) Ныо-йорксько'i кон
ненцii'. Арбiтражнi регламенти, таким чином, виконують функцiю мiнi цивi.m>ноrо проце

суал1>ного кодексу.111 l 

2:3. Пiдпорядкування арбiтражу арбiтражному iнституту 

Якщо сторони погоджуються на арбiтражний розrляд конкретним iнститутом, 

арбiтражнi правила цьоrо iнституту здебiльшого застосовуют1>СЯ до вирiшення спору. 

Стосовно дП арбiтражно·i угоди мiж сторонами такi правила можуть визн~11чати:н 1 •1 <•Коли 
сторони погодились на пiдпорядкування спору арбiтражу згiдно з регл;аментом, вва

жаЕТься1, що вони пiдпорядкували спiр регламенту з дати лочатку арбiтражноrо розг ляду, 

якщо вони не домовились про пiдпорядкування регламенту з дати укладення арбiтраж

но'i угоди,). Такi правила можуть також стосуватися правил процедури:'щ <•Судова проце
дура rrepeд арбiтражним трибуналом повинна пiдпорядконуватись цьому регламенту, а 

коли ,регламент мончить, - будь-яким правилам, якi сторони, а за 'ix нiдсугнiстю, 

Арбiтражний трибунал, може встановити з посиланням або нi на лроцесуал1,нi норми 

нацiонального закону, що мают~, застосовуватись до арбiтражу ... •> Положення регламенту 

iншого арбiтражного iнсти1уrу визнача€:1115 <•Арбiтражна процедура, встановлена t\ими 

правил:ами, повинна застосовунатись, коли сторони уклали арбiтражну угоду, посилаю

чись на Торгову палату Мiлана ... або П регламент•>. 

"'"' Om·y В. Вот. Plan11i11g for· 1г1ter11atio11al Di~pшc Resolшio11 // Jошш1l of l11tcrпario11a l Лl'l)iн;11io11 

2000/61-- 72. - Р. 69. 
"'° Аl'ал Ned.fcгn and Mct11i11 Нипtе1: Law .щd Practicc of Iпtcrпatioпal Соrшпегсiаl Al'Ьit1~ttioп. - .~rcl ccl. -

L.011clo11, 1999. - Р, 27. 
"" !Ьid. - Р. 277. 
щ lfm d<!ll Berp/Vaн Da!dan/snijdcгs. Arbitl'agercclн. - Zwolle, 1988 . - Р 14. 
ш С1rатп1 6(1) Арбiтраж,юго рсгламс1пу Мiж~1ародtю'iторгоно'i пзл.1ти (МТП). 
••• Статп1 15(1) Арбiтраж1юго рсf'Jlаменту Мiж11ародио'iторю1ю'i палати (МТП). 
щ C1ra·1·rя l ( 1) Арбiтраж~ юго рсгт1мен,у Topl'Orю'i палати Мiл~н ia. 
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Таким чином, якщо сторони поrод.жуrоться на арбiтраж у конкретному iнститугi, во

ни, як правило, логоджуються, принаймнi це ма€ться на увазi, на застосування а
рбiтраж

ноrо регламенту цьоrо iнституту. Ризики, якi ниникають з порушення процес
уалытх 

прав сторони, якщо не був обраний застосонний до арбiтражно"i процедурин~<, закон,€ об

меженими, ниходячи з того, що згiдно з бiльшiстю арбiтражних регламентin вiдпов
iднi 

nранила арбiтражноrо iнституrу, вiдnовiдалыюrо за арбiтраж, будуть внажатися таки
ми. 

що стали частиною арбiтражноi· угоди. Процесуальнi правила арбiтражного iнститугу та 

закон, який застосову€ться у мiсцi арбiтражу, визначений за цими прави
лами, € 

нирiшаJiьними для змiсту правил процедури, лкщо стосоnно даного питання ст
оронами 

не передбачено иiчого особливого. Вза~·алi арбiтражний регламент нада€ арбiтрам ши

рокi поннонаження щодо низначення 'ixнix прашш арбiтражноi: процедури. Статrя 15( l) 

Арбiтражноrо регламенту IОНСIТРАЛ обумовлюе, що вiдпоuiдно до цьоrо реrлам
е, пу 

Арбiтражний трибунал може проводити арбiтраж у такий спосiб, який нважатиме 

потрiбним, за умови рiнного ставлення до сторiн, i що на будь-я кому eт:ini судовоi: 11ро1\е

дури кожнiй сторонi надаеться повна можливiсть у представленнi с1ю€'i nозицi'i. 

2 3.1. Визна1~е1~ня правил сторо11ами 

Деякi арбiтражнi регламенти, такi як регламент Мiжнаро/1,ного арбiтражного СУ/1
.У 

Лон/1,она, навiть заохочують сторони низначати своi: правила: стаття 14.1 Правил заохо

чу€ сторони: (ii) приймати процедуру вiдповiдно до обставив арбiтражу, уникаючи не

потрiбних знолiкання або нитрат, щоб забезпечити справедлинi та ефективнi засоби
 для 

остаточного вирiшення спору. Я1<що сторони лрийняли правила пров~ння арбiтражу, 

чи то правила для ad hoc або для iнституцiйноrо ар?iтражу, арбiтражний процес прово

диться нiдповiд1ю до цих правил. Незважаючи на положения про зворотне у Diiyтpiшнix 

держанних за1<онах, винесене рiшення визна€Ться i приводиться у виконання усiма дер

жанами-учасницями. Це було взято до унаги Юридичним консультацiйним комiтстом 

ООН, лкий залропонунав поправку до Конвенцi'i про визнання та приведения у 
никонан-

• 1-н1 iнозсм11их арбiтраж1-1их рiшеш> .вiд 1958 р. (Ныо-йорксьюt конвенцiя).
817 

Оскiльки Типовий закон щодо арбiтражу передбачин гармонiзацiю нацiональних 

арбiтражних законiв, було низнано зайвим наполягати на визначеннi арбiтраж
них пра

вил, обов'язкових для всiх держаn. Але стосонно розвитку технолоriй щодо iнфор

мацiйного та. а па ратного забезnечення, яю можуть використовуватися для проведення 

арбiтражно1 процедури, сторонам може бути R~жко низначити правила арбiтраж
но'i про

цедури з використанням засобiв слектронно'i комерцil. 3 цi€'i причини найбiт~ш дореч

но, якщо нони погоджуються на застосування засобiв електронно'i комерцi'i нзагалi, вре

гульовуючи, можливо, тiльки окремi питан11я, як от: кодува rшя або конфiденцiй11iсть 

процедури, або вiдносять вирiшення спору до арбiтражного iнститугу, який використо

ну€ засоби електронно'i комерцi'i та процесуальнi правила якого лередбачають
 застосу

ва ння таких засобiн. 

Ait, Для 061·оворею1я таких ризикiн пив., напр.: Piero Bernardini. I.:arbltr:нo Co111111c1·cia lc I11tcmazio11alc. -

Git1ffгe 20()() ,н 168 01· Foucl>шd Р, Gail/a1·d Е, Gofdman B. lnternatio11al Com111e1·cial ArЬitratio11. - HagL1c, 1999. -

Р. 639. 
~•

1 Юридичннй ко11сут,1-:щiйний комiтст ООН за11ро11онуnаn 1юпра11ку но Т<o1шc111ti'i 11ро вю1
1а111 111 та 

11ри11сдсш1я у nшю11ш111н i1ю~см11их арбiтраж11их рiшснь нiд 1958 р.,Документи ООН А/СN.9/127,Додат<ж 

N!!.'>(a). 
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2 3.2. Реzла.менти, що дозво.;,лють використаннл засобiв е.лектронно, 
камерцii. 

Оскiльки бiльшiсть арбiтражних регламентiв ще не адаптована до арбiтражу у вiр·rу

альному середовищi, в iнтересах сторiн передбачити застосування процедури он-лайи. З 

метою нпевненостi щодо процедури для порушення слрави та представленн
я захисту 

конче потрiбно, щоб правила закрiплювали сттецифiку процедури, аби сторони заз1(а

леriдь знали, як формуЕТься арбiтраж та uiднодяться арбiтри. Ефективна арбiтражна
 про

цедура не понинна допускати сумнiвiв або зволiкання в цих литаннях.
11111 На приклад, вони 

можуrь персдбачити застосумання до арбiтражноi· процедури Типового закону 

ЮНСIТРАЛ про електронну комерцiю, який вирiшу€ певнi питания, такi як час нiд
пран

лення та отримання iнформацiйних повiдомлень. 

24 . Пiдrотовка до судово't процедури 

У межах мiжнародноrо арбiтражу зросло використання контрольних перелiк
iв. За

стосування таких засобiв сприя€ не тiльки спiвпрацi мiж арбiтрами рiзних пра
вових си

стем, а й нада€ також rарантiю сторонам. Наприклад, контрольний перелiк для пiдготов

ки мiжнародноrо арбiтражу в електроннiй комерцН
1119 може розглядати такi питания: 

1) можливiсть врегулюnання (запит сторiн щодо iнформацi'i про можливiст1~ яреrулю

вання або посередництва/ примирения); 

2) питання та порядок рiшень (визначення питань i необхiдностi в судовому захистi, 

ттитань, якl потрiбно вирiшити в першу чергу); 

3) умови (rотовнiсть сторiн погодитись iз незаперечними фактами); 

4) розпоряджеliня щодо документарних доказiв (обмiн документами мiж сторонами 

та арбiтражним трибуналом, угода сторiн про автснтичнiстьдокумента(in), строк, пр
отя

гом якого документи можуть буrи оскарженi , чи може складна iнформацiя бути пред

ставленою скспертами або спецiалiстами, витребування документiв вiд iншо'i с
rорони та 

основнi правила, на пiдставi яких таке витребування може вимаrатись, визначе
ння мови 

документарних доказiв та кiлькосгi копiй, якi мають подаватися сторонами); 

5) nиключно розпорядження щодо речовихдоказiв; 

6) розпорядженнл щодо свiдкiв (письмова заява свiдка до будь-якого слухання, вiдно

сини мiж стороною та свiдком, можливiсть спiвбесiди зi свiдками через сторони до
 слу

хання, лодання пис1>мових свiдчею, пiд присягою); 

7) розпорядження стосовно висновку ексnертизи (iмена та кiлькiсть е1<спертiв, яких 

необхiдно призначити, можливiсть сторiн поставити пит-ання експертам та пр
едсrавити 

контрекспертiв ); 
8) норми iмперативного закону, якi регулю~ть судову процедуру (погляди сторiн що

до iмперативних законiв, письмовi заяви cropiн, необхiднiсть ре€страцi'i арбi
тражноrо 

рiшення); 

9) розпорядження стосовно предсгавлення письмових свiдчень (сгоронам I1dда€1ъся 

граничний строк для подання свiдчень, лослiдовно або одночасно, в_ключаючи пiдсумки 

пiсля слухання, можливiсть розкладу для наведения арrументiв, адреси для пред
станле1·11> 

та копiй, визначення мов); 

я•• Ноша1-d М. Holtzmann. Balancing 1l1c Nccd fш Certainry and Flexibility i11 In1cr11ational At'bl1r.11io11 

Proccdшcs // lnt crnational Arblt1·нtlon i11 rl,c 2 1st Ссrншу - Ncw York, 1994, 3-28. - Р. I .~. 
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1 О) процедура для аудiо- чи вiдео-конференцiй (визначеннл дат, тривалосri конфе
ренцiй, послiдовних або окремих днiв, порядок подання сторонами, строки nодання 

снiдками, перехресний допит снiдкiн, присяга та пiдтвердження снiдками, тлумачення, за

пис конференцiй), за винятком процедури слухань; 

11) практичнi вимоrи (форма документiв, метод iдентифiкацП доказiв, супровiд доку-
ментiв вказiнками, перекладами); 

12) можливiсть призначення секретаря; 
13) можливiсr1> сприяння угодам; 

14) розклад iнших конфсренцiй, якi передують слуханню; 
15) положения щодо заходiн захиС'1у iнформацi'i та збереження конфiденцiйностi. -
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