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РІШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ: 
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

Одним із популярних способів врегулювання спорів, що виникають із міжнародних 
комерційних контрактів, є їх вирішення міжнародним комерційним арбітражем. В процесі 
своєї діяльності міжнародний комерційний арбітраж вирішує різні питання, що оформлю-
ється у вигляді певних документів. 

В залежності від виду питань, вирішення яких зафіксоване у документах, виданих у 
процесі чи в результаті арбітражного розгляду, їх поділяють на: 1) арбітражні рішення 
(arbitral awards); 2) рішення (іноді їх називають постанови чи накази), спрямовані на вирі-
шення процесуальних питань (наприклад, призначення розкладу слухань, встановлення 
строків подачі документів) [1, c. 111].  

Відмежування арбітражних рішень від інших документів, які можуть видаватися в 
процесі арбітражного розгляду, є надзвичайно важливим у контексті визнання і виконання 
арбітражних рішень. Адже Конвенція про визнання і приведення до виконання іноземних 
арбітражних рішень, укладена у Нью-Йорку 10 червня 1958 року (далі – Нью-Йоркська 
конвенція), інші міжнародні уніфіковані документи та національне законодавство держав, 
містять правила визнання і надання дозволу на виконання саме арбітражних рішень. 

Більшість авторів погоджується із тим, що арбітражне рішення (arbitral award) є 
письмовим документом, розробленим і підписаним арбітрами, що містить остаточне рі-
шення арбітражу з приводу певних вимог чи спорів [2, c. 307]. 

Такі ознаки арбітражного рішення виводяться із ст. IV (1) (а) Нью-Йоркської Конвен-
ції, відповідно до якої для отримання визнання і приведення до виконання арбітражного 
рішення, сторона, що запитує визнання і виконання, при подачі відповідного клопотання 
представляє належним чином завірене справжнє арбітражне рішення чи його належним 
чином засвідчену копію. 

Крім того, ознаки арбітражного рішення містяться й у Типовому законі ЮНСІТРАЛ 
про міжнародний комерційний арбітраж (далі – Типовий закон), та, відповідно у націона-
льному законодавстві окремих країн, які використали Типовий закон для розробки влас-
ного законодавства про міжнародний комерційний арбітраж. Більшість регламентів по-
стійно діючих міжнародних комерційних арбітражів також приділяють увагу цьому питанню.  

Так, відповідно до ст. 31 Типового закону арбітражне рішення виноситься у письмо-
вій формі та підписується арбітрами. Схожу норму містить ст. 31 Закону України «Про 
міжнародний комерційний арбітраж» від 24 лютого 1994 року № 4002 [3], ст. 31 Закону 
Швеції «Про арбітраж» [4], ст. 49 Регламенту Міжнародного комерційного арбітражного 
суду при Торгово-промисловій палаті України [5], ст. 42 (1,2) Арбітражного регламенту 
Арбітражного Інституту Торгової палати Стокгольму [6]. 

Крім того, усі зазначені документи окремо регулюють питання щодо кількості підпи-
сів арбітрів, якщо арбітражний розгляд був колегіальним. Зокрема, у такому разі арбітра-
жне рішення може бути підписано як усіма арбітрами так і їх більшістю. У останньому 
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випадку арбітражне рішення повинно вказувати причину відсутності підписів відповідних 
арбітрів. Закон Швеції «Про арбітраж» також передбачає, що сторони мають право домо-
витися, щоб рішення було підписано лише головою арбітражного складу. 

Дещо інший підхід до форми арбітражних рішень спостерігається у праві Англії. Зо-
крема, відповідно ст. 52 (1) Арбітражного закону Англії сторони мають право домовитися 
про форму арбітражного рішення [7]. Положення ст. 52 (3) Арбітражного закону Англії, 
про те, що арбітражне рішення має бути у письмовій формі, підписане усіма арбітрами, 
або тими з них, хто його схвалив застосовуються лише у тому випадку, якщо сторони не 
вирішили питання щодо форми арбітражного рішення.  

Аналогічний підхід спостерігається у ст. 26 Арбітражного регламенту Лондонського 
Міжнародного Третейського Суду, яка додатково вказує на те, що згода сторін про форму 
арбітражного рішення має бути письмовою [8]. 

Одна з вимог, що ставляться до арбітражного рішення, полягає у тому, що воно має 
бути вмотивованим, крім тих випадків, коли сторони домовилися про інше, або коли арбі-
тражне рішення фіксує мирову угоду між сторонами (іншими словами є рішенням на узго-
джених умовах (ст. 31 Типового закону).  

Арбітражне рішення –це документ, створений арбітрами, а не арбітражною устано-
вою чи її секретаріатом. Відтак, рішення про призначення арбітрів, вибір місця арбітражу 
та інші подібні рішення не є «арбітражними рішеннями» у контексті Нью-Йоркської конве-
нції та національного законодавства держав, що регулює визнання і надання дозволу на 
примусове виконання арбітражних рішень [2, c. 307].  

Дослідники міжнародного комерційного арбітражу по-різному класифікують арбітра-
жні рішення. Так, наприклад, Р. Гарнет (R.Garnett), Г. Габрієль (H. Gabriel), Дж. Вайнцимер 
(J. Waincymer) та Дж. Епстейн (J. Epstein) виділяють попередні рішення; рішення на узго-
джених умовах; рішення, винесені, не зважаючи на те, що сторона не з’являлася на слу-
хання чи не надала документальних доказів; остаточні рішення [9, c. 91–94]. 

Г. Б. Борн (G.B.Born) виокремлює остаточні, часткові, проміжні, арбітражні рішення на 
узгоджених умовах, рішення, винесені, не зважаючи на те, що сторона не з’являлася на 
слухання чи не надала документальних доказів, додаткові арбітражні рішення [2, c. 313–315]. 

 На думку Ф. Капера (Ph. Capper), міжнародний комерційний арбітраж виносить на-
ступні види рішень: попередні, проміжні, часткові, остаточні, рішення на узгоджених умо-
вах, рішення, винесені, не зважаючи на те, що сторона не з’являлася на слухання чи не 
надала документальних доказів, додаткові арбітражні рішення [1. c. 111–112]. 

У підсумку зазначимо, що арбітражні рішення необхідно відокремлювати від інших 
документів, що видаються в ході арбітражного процесу. Міжнародні уніфіковані докумен-
ти та національне право держав встановлюють певні вимоги до рішень міжнародних ко-
мерційних арбітражів. Існують різні види арбітражних рішень. 
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