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• Закон України «Про зовнішньоекономічну 
діяльність» 

• Кодекс торговельного мореплавства України 
• Господарський процесуальний кодекс України 
• Закон України «Про міжнародне приватне 

право» 
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Інститут «пророгаційної угоди» в Україні було 
закріплено в Законі України «Про міжнародне 
приватне право», хоча фактично він вже 
застосовувався: роз’яснення ВГСУ N 04-5/608 
від 31.05.2002 року 
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Обираючи як орган вирішення спорів місцевий господарський 
суд України, сторони пророгаційної угоди повинні 
дотримуватись вимог міжнародного договору та статті 16 ГПК 
щодо виключної компетенції господарських судів України. Отже, 
у разі непідвідомчості справи у спорі за участю іноземного 
підприємства чи організації господарський суд має відмовити у 
прийнятті позовної заяви на підставі пункту 1 частини першої 
статті 62 ГПК. З цієї ж підстави господарський суд повинен 
відмовити у прийнятті позовної заяви, якщо у пророгаційній 
угоді сторонами неправильно викладено назву суду або 
зазначено суд, існування якого не передбачено Законом 
України «Про судоустрій України». 
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«Усі спори та розбіжності, які можуть виникнути у зв’язку з цим 
Контрактом, Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів. 
Якщо сторони не досягнуть узгодженого рішення, то всі спори 
та розбіжності, які можуть виникнути у зв’язку з цим 
Контрактом, підлягають розгляду в господарських судах України 
відповідно до правил розгляду справ в цих судах, з 
використанням матеріального та процесуального права 
України. Такі справи розглядаються в суді за 
місцезнаходженням _______________ (Господарський суд міста 
Києва)». 
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• неправильне визначення арбітражного інституту 
• визначення арбітражу, як факультативного засобу 

вирішення спору 
• відсутність конкретного визначення арбітражного 

інституту з визначенням місця арбітражу 
• інше 
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• «Арбітражний суд при Торговій палаті  
м. Стокгольм, Швеція» 

• «Арбітражний суд в Стокгольмі (Міжнародний 
комерційний арбітражний суд в Стокгольмі)» 

• «Арбітражний суд при Торгово-Промисловій 
палаті, місто Стокгольм, Швеція» 
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• Арбітражний інститут торгової палати міста 
Стокгольм 

• Арбитражный институт Торговой палаты 
города Стокгольма 

• Arbitration Institute of the Stockholm Chamber 
of Commerce 
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• Реабілітація застереження 
• Неможливість розгляду справи в арбітражі 
• Необхідність вирішення спору в державних 

судах 
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Звернення до арбітражу - це право, а не обов'язок 
сторони (стаття 12 ГПК), яке реалізовується у 
встановленому порядку (стаття 8 Закону України «Про 
міжнародний комерційний арбітраж»), а підсудність 
суду справи з іноземним елементом визначається на 
момент відкриття провадження у справі, незважаючи 
на те, що в ході провадження у справі підстави для 
такої підсудності відпали або змінилися, крім випадків, 
передбачених у статті 76 Закону України «Про 
міжнародне приватне право». 
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Відповідно до положень статті 8 Закону України «Про міжнародне приватне 
право» при застосуванні права іноземної держави суд чи інший орган 
встановлює зміст його норм згідно з їх офіційним тлумаченням, практикою 
застосування і доктриною у відповідній іноземній державі. З метою 
встановлення змісту норм права іноземної держави суд чи інший орган 
може звернутися в установленому законом порядку до Міністерства юстиції 
України чи інших компетентних органів та установ в Україні чи за кордоном 
або залучити експертів. Особи, які беруть участь у справі, мають право 
подавати документи, що підтверджують зміст норм права іноземної 
держави, на які вони посилаються в обґрунтуванні своїх вимог або 
заперечень, іншим чином сприяти суду чи іншому органу у встановленні 
змісту цих норм. Якщо зміст норм права іноземної держави в розумні строки 
не встановлений, незважаючи на вжиті згідно з цією статтею заходи, 
застосовується право України. 
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• Схвалено 30 червня 2005 року в рамках 
Гаазької конференції з міжнародного 
приватного права 

• Станом на 03.10.2014 року не набрала 
чинності 
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1) це має бути угода між двома або більшою кількістю сторін; 
2) мають бути задоволені вимоги щодо форми угоди, яка має 
бути письмовою, або, принаймні, надавати можливість у 
подальшому посилатись на неї; 
3) в угоді мають бути визначені суди однієї Держави або один 
чи декілька конкретних судів однієї Держави з виключенням 
юрисдикції усіх інших судів; 
4) визначений суд або суди мають бути розташовані в одній з 
Договірних Держав Конвенції; 
5) вибір суду має бути здійснений для цілей вирішення спорів, 
що виникли або можуть виникнути у зв'язку з конкретними 
правовідносинами. 
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НОМІНАС Кирило Володимирович, 
асоційований партнер  

Адвокатської компанії «Соколовський і Партнери» 
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