Довідкова інформація
7 жовтня 2002 року на засіданні Ради глав держав Співдружності Незалежних
Держав у Кишиневі (Республіка Молдова) укладено Угоду про утворення Ради голів
вищих арбітражних, господарських, економічних та інших судів, що вирішують справи
з економічних спорів (далі – Рада голів), яка для України набула чинності з 1 квітня
2004 року.
Раду голів утворено з метою організаційного забезпечення співробітництва між
судами, до компетенції яких відноситься вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням
господарської діяльності.
Відповідно до зазначеної Угоди основними функціями Ради голів є забезпечення
активного обміну правовою інформацією у сфері вирішення економічних спорів і
застосування господарського законодавства, проведення взаємних консультацій для
вироблення узгоджених підходів і позицій з наступних питань:
- застосування міждержавних договорів про взаємну правову допомогу у
цивільних справах;
- виконання судових рішень однієї держави на території іншої держави;
- гармонізація господарського і процесуального законодавства держав, що уклали
домовленість, та обмін досвідом застосування цього законодавства;
- удосконалення взаємодії і організації діяльності судів, розробка відповідних
міжнародних договорів і угод.
На даний час членами Ради голів є очільники Вищого господарського суду
України, Вищого Господарського Суду Республіки Білорусь, Верховного суду
Киргизької Республіки, Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, Касаційного
Суду Республіки Вірменія, Верховного Суду Республіки Казахстан, Вищого
економічного суду Республіки Таджикистан.
На засідання Ради голів також запрошуються голови Вищої судової палати
Республіки Молдова, Економічного Суду Співдружності Незалежних Держав, Суду
Євразійського економічного співтовариства, Виконавчого комітету Співдружності
Незалежних Держав – Виконавчий секретар.
З моменту утворення Ради голів відбулося 10 чергових і 2 позачергових
засідання у різних країнах, зокрема, у Республіці Білорусь, Російській Федерації,
Республіці Казахстан, Республіці Таджикистан та Україні.
Рішенням Ради голів від 27 вересня 2012 року Раду голів протягом року
очолював Голова Вищого господарського суду України Віктор Татьков. Відповідно до
Регламенту, засідання Ради голів проводяться на території держави, голову суду якої
обрано Головою Ради голів. У зв'язку з чим чергове (десяте) засідання Ради голів
відбулося у місті Києві 21 серпня 2013 року.

