ОГЛЯД
КОНВЕНЦІЯ ПРО УГОДИ ПРО ВИБІР СУДУ 2005 РОКУ

Конвенція про угоди про вибір суду від 30 червня 2005 року
Фізичні та юридичні особи, які працюють у транскордонному середовищі, прагнуть гарантувати
визначеність та передбачуваність у своїх транснаціональних комерційних операціях. Для цього багато
з них укладають угоди про вибір суду, також відомі як «положення про вибір форуму» або «положення
про юрисдикцію». Ідеться про угоди, які передбачають вирішення будь-якого спору у визначеному суді
або у визначеній країні та які укладаються для управління та пом'якшення ризиків, пов’язаних із
судовим розглядом.
Конвенція про вибір суду спрямована на забезпечення ефективності цих угод у транснаціональних
справах. Адже Конвенція гарантує те, що суди підтримають вибір форуму, зроблений сторонами, у
такий спосіб покращуючи доступ до правосуддя та забезпечуючи більш сприятливу атмосферу для
міжнародної торгівлі та інвестицій. Таким чином, Конвенція про вибір суду має аналогічний вплив, що
й визнання арбітражних угод відповідно до Нью-Йоркської конвенції про визнання та виконання
іноземних арбітражних рішень.

Основні характеристики Конвенції
Сфера застосування Конвенції
Конвенція застосовується у міжнародних справах до угод про виключний вибір суду, укладених у
цивільних або комерційних справах (ст. 1). Вона може поширюватися на невиключні угоди про вибір
суду відповідно до взаємних заяв Договірних Сторін (ст. 22). Справа є «міжнародною», якщо сторони
не є резидентами однієї Договірної Сторони, а їхні відносини та всі інші елементи, що мають значення
у спорі, не пов’язані лише з цією Договірною Стороною.
Договір повинен бути укладений у письмовій формі або в іншій формі, у рамках якої інформація є
доступною (ст. 3).
Конвенція не застосовується до споживчих та трудових договорів, а також до інших конкретних
«виключених питань» (ст. 2). Договірні Сторони також можуть вирішити виключити інші конкретні
питання (ст. 21).
Три основні правила
За деякими винятками, Конвенція містить три ключові зобов’язання:
1.
2.
3.

Вибраний суд повинен розглядати спір (ст. 5), забезпечуючи передбачуваність форуму за
вибором сторін.
Будь-який суд, який не був обраний сторонами, повинен зупинити/закрити провадження
на користь обраного суду (ст. 6) для запобігання паралельним провадженням.
Рішення, прийняті обраним судом, повинні визнаватися та виконуватися в інших
Договірних Сторонах (ст. 8), забезпечуючи їх глобальну передачу.
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Додаткові ресурси
Секція вибору суду на сайті Гаазької конференції містить найактуальнішу інформацію про Конвенцію
про судові рішення, зокрема:
■
■
■
■
■

Текст Конвенції
Таблицю статусів Договірних Сторін
Пояснювальний звіт до Конвенції про вибір суду
Контрольний список виконання
Рекомендований шаблон
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