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Процесуальні можливості ГПК

Імовірність утруднення 
виконання або 

невиконання рішення 
господарського суду в 
разі невжиття таких 

заходів

Оцінка 
обґрунтованості 
доводів заявника

Предметність 
позовної вимоги

Розумність, 
обґрунтованість і 

адекватність вимог 
заявника щодо 

забезпечення позову
Забезпечення 

збалансованості 
інтересів сторін
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Процесуальні можливості ГПК

якщо на момент постановлення ухвали про 

арешт судна позов по суті морської вимоги до 

особи, яка є відповідальною за морською 

вимогою, не поданий, в ухвалі про арешт 

судна суд зазначає строк, протягом якого 

особа, що подала заяву про арешт морського 

судна, зобов’язана подати такий позов та 

надати відповідне підтвердження суду

заява про забезпечення позову 

у вигляді арешту на морське 

судно розглядається судом не 

пізніше двох днів з дня її 

надходження

позов забезпечується

арештом морського судна, 

що здійснюється для 

забезпечення морської 

вимоги

до пред’явлення 

позову, так і на будь-

якій стадії розгляду

справи

cуд може застосувати 

кілька заходів 

забезпечення позову

справи про арешт судна, що здійснюється 

для забезпечення морської вимоги, 

розглядаються господарським судом за 

місцезнаходженням морського порту України
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Використання можливостей, 

передбачених КТМУ тільки щодо суден під 

українським прапором

Судно може бути арештоване чи звільнене з-

під арешту тільки за рішенням суду, 

господарського суду або голови Морської 

арбітражної комісії.

Судно може бути арештоване тільки на 

морські вимоги. 

Морська вимога - це вимога, що виникає з 

права власності та інших майнових прав на 

судно, будівництво судна, управління, 

експлуатацію або комерційне використання 

судна, заставу судна чи здійснення заходів, 

пов'язаних з рятуванням судна



Постанова про встановлення розміру і форми забезпечення вимоги є

обов'язковою для сторін, виконується негайно і діє до винесення остаточного

арбітражного рішення
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Забезпечення позову в МАК

За письмовим клопотанням будь-якої сторони може

бути встановлено розмір і форму забезпечення

вимоги

Забезпечувальні заходи повинні бути пропорційними

до заявлених вимог і застосовуватися лише в тому

випадку, коли заявник документально обгрунтував

необхідність їх прийняття

Арест судна допускається тільки по морській вимозі.

У клопотанні про накладення арешту на що знаходиться в українському порту

судно додатково має міститися обгрунтування того, що забезпечується вимога є

морським.



Надання стороною, щодо якої прийнято забезпечувальні заходи,

альтернативного забезпечення шляхом внесення на депозитний рахунок Торгово-

промислової палати України грошових коштів або надання банківської гарантії,

поруки або іншого фінансового забезпечення є підставою для зміни

забезпечувальних заходів в терміни, про які просить сторона, за рішенням Голови

МАК або складу Арбітражної комісії.
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Забезпечення позову в МАК

Голова МАК за письмовим клопотанням будь-якої

сторони може винести:

1) постанову про накладення арешту на наявні в

українському порту судна або вантаж;

2) постанову про звільнення з-під арешту судна або

вантаж, що знаходяться в українському порту.
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Дякую за увагу!


