М Е М О Р А Н Д У М ПРО С П І В П Р А Ц Ю
між Міжнародним комерційним арбітражним судом при Торговопромисловій палаті України та Національною школою суддів
України
4 жовтня 2018 р.

їй. Київ

Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торговопромисловій палаті України (далі - МКАС) в особі Голови Селівона
Миколи Федосовича, який діє на підставі Регламенту Міжнародного
комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України,
з однієї сторони, та
Національна школа суддів України (далі - Школа) в особі
виконуючого обов'язки ректора Костенка Анатолія Васильовича, який діє
на підставі Статуту Національної школи суддів України, з другої сторони
(далі разом - Сторони),
визнаючи важливість процесу формування високопрофесійного
суддівського корпусу як необхідної передумови для здійснення правосуддя
на засадах верховенства права,
висловлюючи переконання, що розвиток співробітництва, обмін
знаннями та досвідом у сфері професійної підготовки суддів, має велике
значення для правозастосування у царині комерційного права та сприяє
розвитку альтернативних засобів вирішення комерційних спорів,
усвідомлюючи, що спільні інтереси можуть бути досягнуті швидше і
більш ефективно завдяки об'єднанню зусиль і ресурсів обох Сторін,
керуючись вимогами чинного законодавства,
зважаючи на компетенцію МКАС та статутні завдання Школи,
домовились про наступне.
1. Предмет і цілі Меморандуму
1.1. Предметом цього Меморандуму є діяльність, що спрямована на
підготовку висококваліфікованих кадрів для судової системи, науковопрактичне
і методичне забезпечення роботи судів господарської та
цивільної юрисдикцій.
1.2. Ціль Меморандуму - сприяння формуванню судової практики
стосовно міжнародного комерційного арбітражу, третейського судочинства,
яка відповідає міжнародним стандартам і зобов'язанням України у сфері
міжнародного комерційного арбітражу.
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2. Напрямки і форми співпраці
2.1. Основними напрямками співпраці Сторін є сприяння у:
- спеціальній підготовці кандидатів на посаду судді;
- підготовці і періодичному навчанні суддів з метою підвищення рівня
кваліфікації;
- проведенні наукових і прикладних досліджень з питань
удосконалення судочинства, науково-методичному забезпеченні діяльності
судів господарської та цивільної юрисдикції.
2.2. Сторони здійснюють співпрацю у таких формах:
2.2.1. Участь у розробці й реалізації навчальних планів, програм та
методик з підготовки суддівських кадрів.
2.2.2. Залучення арбітрів та працівників секретаріату МКАС (за
згодою) до викладацької діяльності у Школі, а також використання
наукового й експертного потенціалу Сторін для вдосконалення науковометодичного забезпечення діяльності судів господарської та цивільної
юрисдикції.
2.2.3. Координація та проведення спільних науково-методичних і
науково-практичних заходів (семінарів, круглих столів, конференцій тощо)
з актуальних проблем правосуддя, міжнародного комерційного арбітражу,
системи підготовки суддівських кадрів.
2.2.4. Проведення спеціальних консультацій з метою вироблення
узгодженої позиції Сторін щодо вирішення найбільш гострих та актуальних
проблем у сфері господарського і цивільного судочинства, міжнародного
комерційного арбітражу.
2.2.5. Розробка спільних пропозицій і рекомендацій щодо проектів
законів та інших нормативно-правових актів, державних програм і планів
дій, судової практики відносно міжнародного комерційного арбітражу та
третейського судочинства.
2.2.6. Створення єдиного інформаційного
діяльності, які представляють взаємний інтерес.
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2.2.7. Обмін інформацією та досвідом щодо практики, законодавства і
програм, які стосуються предмету співпраці в рамках цього Меморандуму.
2.2.8. Взаємне надання друкованих площ у періодичних виданнях
Сторін, підготовка публікацій.
2.2.9. Вивчення й поширення зарубіжного досвіду.
2.3. Сторони
на основі
взаємних
здійснювати й інші форми співпраці.
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2.4. Спільна діяльність Сторін здійснюється відповідно до узгоджених
і затверджених проектів та/або щорічних планів.
3. Регулювання взаємовідносин
3.1. Сторони беруть на себе загальні зобов'язання:
- послідовно втілювати наміри, що заявлені в цьому Меморандумі;
- дотримуватися в партнерстві й співпраці положень і принципів,
викладених у цьому Меморандумі;
- будувати взаємовідносини, визначені цим Меморандумом, на
засадах рівності, партнерства, взаємодопомоги та обопільної зацікавленості;
- застосовувати механізми узгодження на рівні керівників Сторін під
час прийняття рішень з визначених у цьому Меморандумі напрямків
співпраці;
- не розголошувати інформацію, що
Сторонами як службова чи конфіденційна;
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- розповсюджувати матеріали, що були підготовлені спільно, за умови
відповідного посилання на участь іншої Сторони;
- реалізовувати спільні проекти, у тому числі за участю інших осіб, які
узгоджені керівниками Сторін, керуючись намірами і принципами цього
Меморандуму та на підставі підписаних додаткових угод чи протоколів до
цього Меморандуму.
4. С т р о к дії Меморандуму
4.1. Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання.
4.2. Цей Меморандум укладається строком на один рік. Дія цього
Меморандуму автоматично продовжується на наступний рік, якщо жодна зі
Сторін письмово не повідомить іншу про свій намір припинити його дію не
пізніше як за один місяць.
4.3. Сторони можуть достроково припинити дію цього Меморандуму
в будь-який час, письмово повідомивши про це іншу Сторону не пізніше ніж
за один місяць.
4.4. У разі припинення дії цього Меморандуму заходи, які було
розпочато на підставі цього Меморандуму й не завершено протягом строку
його дії, продовжуються і завершуються згідно з умовами, що були раніше
узгоджені Сторонами, за винятком випадків, коли завершити ці заходи
неможливо.

4

5. Заключні положення
5.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться
тільки за письмовою згодою Сторін і стають його невід'ємною частиною.
5.2. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування
положень цього Меморандуму вирішуватимуться Сторонами шляхом
консультацій та досягнення взаємної згоди.
5.3. Цей Меморандум укладено українською мовою у двох
автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному
для кожної зі Сторін.
Адреси та підписи Сторін
Сторона:

Сторона:

Міжнародний
комерційний
арбітражний суд при Торговопромисловій палаті України

Національна школа суддів України

м. Київ.
вул. Велика Житомирська. 33

Юридична адреса:
01601, м. Київ. вул. Липська. 16г
Поштова адреса:
01032, м. Київ. вул. Жилянська 120а

