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АНОТАЦІЯ 

Теплюк С.М. Застереження про публічний порядок як підстава для 

відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право» (081 – Право). - Інститут держави і права 

ім. В.М. Корецького НАН України, Київ, 2018. 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення наукового завдання й нове 

вирішення актуального наукового завдання: виявлено і вирішено низку 

теоретичних і практичних проблем міжнародного приватного права, пов’язаних із 

розумінням змісту публічного порядку, несумісність з яким є підставою для 

відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень, а також 

особливостями застосування застереження про публічний порядок для відмови у 

визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень. 

Розділ 1 дисертації містить загальну характеристику правового регулювання 

визнання і виконання іноземних арбітражних рішень. У ньому проаналізовано 

поняття іноземних арбітражних рішень, порядок визнання і виконання іноземних 

арбітражних рішень, досліджені підстави для відмови у визнанні і виконанні 

іноземних арбітражних рішень. 

У Розділі 2 дисертації визначені особливості публічного порядку як інституту 

приватного права. Зокрема, проаналізовано розвиток інституту публічного порядку 

у приватному праві окремих країн; охарактеризовано внутрішній та міжнародний 

публічний порядок; національний, мультинаціональний, транснаціональний 

публічний порядок; особлива увага приділена публічному порядку ЄС; встановлені 

складові матеріального та процесуального публічного порядку; розкрито 

особливості  застосування застереження про публічний порядок арбітрами у 

процесі міжнародного комерційного арбітражу, а також національними судами під 

час розгляду клопотань щодо визнання арбітражних угод недійсними та відміни 

арбітражного рішення. 



 
 

У Розділі 3 дисертації проаналізовано застереження про публічний порядок як 

підставу для відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень, що 

міститься у міжнародних уніфікованих документах та національному 

законодавстві окремих держав.  

Визначено категорії порушень, що є підставою для застосування застереження 

про публічний порядок для відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних 

рішень. Встановлено перелік обмежень у застосуванні застереження про публічний 

порядок як підстави для відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних 

рішень.  

У дисертації запропоновано таку класифікацію застережень про публічний 

порядок, що застосовуються як підстава для відмови у визнанні і виконанні 

іноземних арбітражних рішень: застереження, що вказують на міжнародний 

публічний порядок; застереження, що вказують на публічний порядок, «так як він 

розуміється у міжнародному приватному праві»; застереження, що вказують на 

публічний порядок держави, де запитується визнання і виконання іноземного 

арбітражного рішення; застереження, що вказують на мораль чи публічний порядок 

держави, де запитується визнання і виконання іноземного арбітражного рішення; 

застереження, що не вказують на публічний порядок, а використовують суміжні 

правові конструкції - соціальний чи публічний інтерес, базові принципи правової 

системи. 

Крім того, виявлено відмінності між змістом застереження про публічний 

порядок, що використовується як підстава для відмови у визнанні і виконанні 

іноземних арбітражних рішень, і  того застереження, що використовується як 

перешкода для застосування іноземного права. Доведено, що не усі принципи, 

норми, що є складовими публічного порядку як бар’єру проти застосування 

іноземного права, належать до публічного порядку, несумісність з яким 

перешкоджає визнанню і виконанню іноземних арбітражних рішень. Застереження 

про публічний порядок, що використовується для відмови у визнанні і виконанні 

іноземного арбітражного рішення, охоплює як матеріальні, так і процесуальні 

принципи і цінності. В той час як застереження про публічний порядок, що слугує 



 
 

бар’єром проти застосування іноземного матеріального права, включає лише 

матеріальні принципи та цінності. 

Обґрунтовано, що міжнародний публічний порядок, суперечність якому є 

підставою для відмови у визнанні і виконанні іноземного арбітражного рішення, є 

національною правовою концепцією держави, де запитується визнання і 

виконання. При цьому, незважаючи на те що він є національною концепцією, його 

зміст має включати лише ті принципи і цінності, які вважаються 

фундаментальними у будь-якій правовій системі. 

Доведено, що підставою для відмови у визнанні і виконанні іноземних 

арбітражних рішень можуть бути як матеріальні, так і процесуальні порушення. 

Найпоширенішими процесуальними порушеннями є винесення рішення внаслідок 

підкупу або погрози арбітру, а також на підставі сфальсифікованих документів. 

Найпоширенішими матеріальними порушеннями, які створюють можливість 

застосування застереження про публічний порядок як підстави для відмови у 

визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень, є: присудження занадто 

високих відсотків або каральних збитків, порушення принципу pacta sunt servanda. 

У країнах ЄС до матеріальних порушень також відносять порушення 

конкурентного та антимонопольного права ЄС. 

Доведено, що невмотивованість арбітражного рішення не повинна бути 

підставою для застосування застереження про публічний порядок на стадії 

визнання і виконання іноземного арбітражного рішення. 

Обґрунтовано висновок про те, що обмежувачами застосування застереження 

про публічний порядок для відмови у визнанні і виконанні іноземного 

арбітражного рішення є: фундаментальний характер принципу чи цінності, що 

порушується; територіальна і темпоральна відносність публічного порядку; 

неможливість  застосування застереження про публічний порядок, якщо сторона, 

яка наполягає на цьому, не зазначала про відповідне порушення під час 

арбітражного процесу, якщо вона знала чи не могла не знати про нього; заборона 

переглядати справу по суті під час вирішення питання про те, чи не порушує 

арбітражне рішення публічний порядок; незастосування застереження про 



 
 

публічний порядок до частини арбітражного рішення, яка йому не суперечить (у 

ситуації, коли інша частина рішення суперечить публічному порядку). 

Ключові слова: застереження про публічний порядок, визнання і виконання 

іноземних арбітражних рішень, відмова у визнанні і виконанні іноземних 

арбітражних рішень, Нью-Йоркська конвенція, міжнародний комерційний 

арбітраж, іноземні арбітражні рішення.  
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SUMMARY 

Tepliuk S.M. Public Policy   Exception As a Ground For Refusal of Recognition 

and Enforcement of Foreign Arbitral Award. - Qualifying Scientific Work. 

Manuscript Copyright. 

The thesis submitted for the Degree of Candidate of Science in Law (PhD) in 

speciality 12.00.03. – Civil Law and Civil Procedure; Family Law; International Private 

Law (081 – Law). – Koretsky Institute of State and Law of National Academy of Sciences 

of Ukraine. - Kyiv, 2018.   

The thesis contains theoretical summarizing and new solution of actual scientific 

task. A number of theoretical and practical problems of International Private Law 

doctrine, connecting with the understanding of the content of public policy, inconsistency 

with which serves as a ground for the refusal in the recognition and enforcement of 

foreign arbitral awards, have been found out and solved.   

The Chapter 1 characterizes the recognition and enforcement of foreign arbitral 

awards in general. It analyses the notion of foreign arbitral awards, the procedure of the 

recognition and enforcement of foreign arbitral awards, the grounds for the refusal in 

recognition and enforcement of foreign arbitral awards. The Chapter 2 analyses the 

specific features of public order as the institute of private law. Namely, it describes the 

development of the institute of public policy in private law of certain countries; 

characterizes internal and international public policy, national, multinational, and 

transnational public policy, public policy of the EU. It also determines the components of 

substantive and procedural public policy; reveals the some aspects of the application of 

public policy exception by arbitrators in international commercial arbitration procedure 

and by the national courts, while they are considering whether they should apply public 

policy exception for the recognition of arbitral clauses invalid or for challenging arbitral 

awards.  

The Chapter 3 analyses the public policy exception as a ground for the refusal in 

recognition and enforcement of foreign arbitral awards in international uniform 

instruments and national legislation of some countries. It determines the sorts of 

violations, which can serve as a ground for the application of public policy exception for 



 
 

the refusal of recognition and enforcement of foreign arbitral awards. The Chapter finds 

out the list of the restrictions in application of public policy exception as a ground for the 

refusal in recognition and enforcement of foreign arbitral awards. 

The thesis offers the classification of public policy exceptions, applicable for the 

refusal in recognition and enforcement of foreign arbitral awards. Namely it 

distinguishes: - public policy exceptions referring to international public policy; - public 

policy exceptions referring to public policy ‘as it is understood in International Private 

Law”; - public policy exceptions referring to public policy exception of the state where 

recognition and enforcement is sought; - exceptions referring to “moral or public policy” 

of the state where recognition and enforcement is sought; - exceptions which literally  do 

not use public policy exceptions, but use similar legal structures: social, public interest, 

fundamental principles of legal system. 

The thesis reveals the differences between public policy exception applicable as a 

ground for the refusal in recognition of foreign arbitral awards and public policy 

exception applicable as a bar for a foreign law application. It proves that not all principles 

and rules of public policy, which are used as a bar for the application of foreign law, 

belong to the public policy the inconsistence with which is considered as a ground for the 

recognition of foreign arbitral awards. The public policy exception applicable for the 

refusal of recognition and enforcement of foreign arbitral award covers both substantive 

and procedural principles and values. While public policy exception, which serves as a 

bar for the application of foreign law includes only substantive principles and values. 

 The thesis proves that international public policy, inconsistency with which is used 

as a ground for the refusal in recognition and enforcement of foreign arbitral awards, is a 

national concept of the state, where the recognition and enforcement is sought. 

Nonetheless, being a national concept,  international public policy  should only include 

such principles and values, which are considered as fundamental in most legal systems. 

The thesis proves that both substantial and procedural violations can invoke the 

application of public policy exception as a ground for the refusal of recognition and 

enforcement of foreign arbitral awards. Among the most widespread substantial 

violations which may cause anapplication of a public policy exception are: anawarding 



 
 

of extremely high interests or punitive damages, a breach of the principle of pacta sunt 

servanda. In the EU countries violations of competition law of the EU may also cause the 

application of public policy exception for refusal in recognition and enforcement of 

arbitral awards. 

The thesis proves that a lack of reasons in an arbitral award should not cause the 

application of public policy exception at the stage of recognition and enforcement of a 

foreign arbitral award.  

The thesis asserts existence of the following prerequisites for the application of a 

public policy exception for the refusal of recognition and enforcement of foreign arbitral 

awards: - a fundamental character of the principle or value, which is violated; - a territorial 

and temporal relativity of the public policy; - a public policy exception should not be 

applied, if the party, who invokes its application knew or could not have been unaware of 

this violation, had not pointed out this violation in the correspoding arbitration 

proceedings; - a prohibition to consider the case on its merits, while analyzing the issue 

on the applicability of public policy exception for refusal in the recognition and execution 

of foreign arbitral award; - a prohibition to apply public policy exception to the part of 

arbitral awards which does not violate it (in a situation when the other part of an arbitral 

award violates public policy). 

Key words: public policy exception, recognition and enforcement of foreign arbitral 

awards, refusal in recognition and enforcement of foreign arbitral awards, New York 

Convention, international commercial arbitration, foreign arbitral awards.  
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ВСТУП 

 

Міжнародний комерційний арбітраж є одним із ефективних та широко 

визнаних способів вирішення комерційних спорів з іноземним елементом. Разом із 

тим рішення, винесене міжнародним  комерційним  арбітражем,  у разі його 

невиконання добровільно стороною, не на користь якої воно винесене, як правило, 

потребує визнання для того, щоб бути виконаним у примусовому порядку. 

Водночас міжнародні уніфіковані документи та національне право деяких держав 

визначають підстави для відмови у визнанні іноземних арбітражних рішень. Відтак 

існує ризик того, що іноземне арбітражне рішення не можна буде виконати у 

державі, де запитується його визнання і виконання. Цей ризик посилюється, коли 

як підстава для відмови у визнанні і виконанні іноземного арбітражного рішення 

виступає застереження про публічний порядок, оскільки оціночний характер цього 

правового інституту традиційно породжує багато теоретичних і практичних  

питань щодо його змісту та механізму використання. 

При цьому застереження про публічний порядок в юридичній науці 

найчастіше вивчається з метою визначення особливостей його застосування у сфері 

колізійного регулювання відносин з іноземним елементом, зокрема, як перешкода 

для застосування іноземного права. В Україні та за її межами здійснено 

дослідження щодо використання застереження про публічний порядок для 

регулювання внутрішніх відносин як підстави для визнання правочину недійсним, 

а також щодо визнання і виконання іноземних арбітражних рішень, у загальному 

вигляді аналізуються підстави для відмови у визнанні і виконанні іноземних 

арбітражних рішень, однією з яких є застереження про публічний порядок.  

Теоретичною основою для проведення дослідження стали праці українських 

та зарубіжних вчених Є. Д. Боярського, А.С. Довгерта, В.І. Кисіля, О.Д. Крупчана, 

Н.С. Кузнєцової, М.М. Мальського, К.М. Пількова, Ю.Д. Притики, М.Ф. Селівона, 

Т.В. Сліпачук, Г.А. Цірата, Ю. Базедова (J. Basedow), А. ван ден Берга (A.J. van den 

Berg),  Г. А. Бермана (G.A. Bermann),  Г.Б. Борна (G.B. Born), П. Каппера (P. Capper),  

Г. Конде е Сільва (G. J. Conde e Silva), Т. Кортаут (T. Corthaut), Й. де Ентеріа (J. G. 
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de Enterria), Ф. Фушара (Ph. Fouchard), Е. Гаяра (E. Gaillard), Ф. Годусі 

(F. Ghodoosi), Б. Голдмана (B. Goldman), Г.В. Хейта (G.W. Haight), Г. Кауфман- 

Колер (G. Kaufmann-Kohler), С.М. Крола  (S. M. Kroll), П. Лаліва (P. Lalive), Дж. М. 

Лью (J.M. Lew), Л.А. Містеліса (L.A. Mistelis), Ф. Москоні (F. Mosconi), К. Мьорфі 

(K. Murphy), А. Рігоці (A. Rigozzi), М. Шерера (M.Sherer), С. Симеонідіса (S. 

Symeonides), Віні Ма (Winnie Ma), К. Єлпаала (K. Yelpaala) та інших. 

Разом з тим у сучасній українській доктрині міжнародного приватного права 

бракує системного дослідження застереження про публічний порядок як підстави 

для відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень. Це обумовлює 

актуальність дослідження проблем, пов’язаних із розумінням змісту, особливостей 

застосування застереження про публічний порядок як підстави для відмови у 

визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень. 

Беручи до уваги те, що визнання і виконання іноземних арбітражних рішень 

регулюється міжнародними уніфікованими документами та нормами 

національного права держави визнання та виконання таких рішень, дослідження 

предмета даної роботи здійснювалося щодо двох рівнів: міжнародного та 

національного. 

Українське законодавство, яке регулює відмову у визнанні і виконанні 

іноземних арбітражних рішень, в цілому є аналогічним правовому регулюванню 

даного інституту в інших розвинених країнах. Це пояснюється тим, що Закон 

України «Про міжнародний комерційний арбітраж (далі - ЗУ «Про МКА») 

базується на Типовому законі ЮНСІТРАЛ про міжнародний комерційний арбітраж 

(далі – Типовий закон). Водночас норми Цивільного процесуального кодексу (далі 

- ЦПК) України, які теж регулюють питання визнання і виконання іноземних 

арбітражних рішень, потребують певних удосконалень, з урахуванням 

необхідності забезпечення «проарбітражного» підходу до визнання і виконання 

іноземних арбітражних рішень в Україні. Крім того, практика застосування 

застереження про публічний порядок як підстави для відмови у визнанні і 

виконанні іноземних арбітражних рішень також повинна бути удосконалена з 
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урахуванням сучасних тенденцій визнання і виконання іноземних арбітражних 

рішень у європейських та інших розвинених країнах. 

Зважаючи на це, актуальним є дослідження застережень про публічний 

порядок, що  використовуються  для відмови у визнанні і виконанні іноземних 

арбітражних рішень, у міжнародних уніфікованих документах та національному 

законодавстві окремих держав; порушень, що є підставою для застосування 

застереження про публічний порядок для відмови у визнанні і виконанні іноземних 

арбітражних рішень; обмежень у застосуванні застереження про публічний 

порядок як підстави для відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних 

рішень. 

Актуальність дослідження обумовлюється й тим, що протягом останніх років  

Підкомітет із визнання і виконання арбітражних рішень Міжнародної асоціації 

юристів активно займався порівняльними дослідженнями застосування 

застереження про публічний порядок для відмови у визнанні і виконанні іноземних 

арбітражних рішень, виробив низку рекомендацій щодо його застосування, а також 

сприяв розвитку доктрини та практики застосування даного застереження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана відповідно до тематики плану науково-дослідної роботи відділу 

проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і 

права ім. Корецького Національної академії наук України «Проблеми гармонізації 

цивільного законодавства України із законодавством Європейського Союзу» 

реєстраційний номер РК 0115U002136. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у 

визначенні поняття і умов застосування застереження про публічний порядок як 

підстави для відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень та 

формування пропозицій щодо удосконалення даного інституту, розробці 

пропозицій, спрямованих на вдосконалення чинного законодавства та 

впорядкування практики його застосування. 

Реалізація мети дисертаційної роботи обумовлює необхідність вирішення 

таких завдань: 
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- визначити поняття та основні ознаки іноземних арбітражних рішень; 

- встановити особливості визнання і виконання іноземних арбітражних рішень 

та підстав для відмови у їх визнанні і виконанні; 

- дослідити розвиток інституту публічного порядку у приватному праві 

окремих країн; 

- визначити зміст внутрішнього, міжнародного транснаціонального, 

мультинаціонального (регіонального), матеріального, процесуального публічного 

порядку; 

- з’ясувати особливості застосування застереження про публічний порядок на 

різних стадіях арбітражного процесу; 

-  дослідити застереження про публічний порядок, що використовується для 

відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень, у міжнародних 

уніфікованих документах та національному законодавстві окремих держав; 

- встановити характеристики порушень, що є підставою для застосування 

застереження про публічний порядок для відмови у визнанні і виконанні іноземних 

арбітражних рішень;  

- визначити обмеження у застосуванні застереження про публічний порядок як 

підстави для відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень. 

Об’єктом дослідження є інститут публічного порядку та застереження про 

публічний порядок щодо визнання і виконання іноземних арбітражних рішень. 

Предмет дослідження становить застереження про публічний порядок як 

підстава для відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень.  

Методи дослідження. Відповідно до мети, завдань, з урахуванням об’єкта та 

предмета дослідження були використані загальнонаукові та спеціальні методи 

наукового пізнання: діалектичний, історичний, формально-логічний, порівняльно-

правовий, метод моделювання та інші. 

Зокрема, за допомогою діалектичного та історичного методів досліджена 

загальна характеристика інституту публічного порядку як правового інституту 

приватного права (підрозділи 2.1., 2.2., 2.3.). Формально-логічний та порівняльно-

правовий методи використовувалися для: визначення характеристик іноземних 
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арбітражних рішень, їх класифікації; розкриття особливостей визнання і виконання 

іноземних арбітражних рішень у різних країнах, а також підстав для відмови у їх 

визнанні і виконанні; встановлення змісту застереження про публічний порядок, 

що використовується для відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних 

рішень; з’ясування видів порушень, які найчастіше є причиною застосування 

застереження про публічний порядок як підстави для відмови у визнанні і 

виконанні іноземних арбітражних рішень  (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2). Метод 

моделювання дозволив надати рекомендації щодо обмежень у застосуванні 

застереження про публічний порядок для відмови у визнанні і виконанні іноземних 

арбітражних рішень (підрозділ 3.4). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

першою у вітчизняній доктрині міжнародного приватного права системною 

науковою роботою з вивчення теоретичних і практичних проблем, пов’язаних із 

особливостями застосування застереження про публічний порядок саме для 

відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень. 

Наукову новизну одержаних результатів конкретизовано у таких 

найважливіших теоретичних положеннях, які виносяться на захист: 

уперше: 

1) запропоновано класифікацію застережень про публічний порядок, що 

використовуються для відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних 

рішень, залежно від способу їх формулювання на такі, які: 1) вказують на 

міжнародний публічний порядок; 2) вказують на публічний порядок, «так як він 

розуміється у міжнародному приватному праві»; 3) вказують на публічний порядок 

держави, де запитується визнання і виконання іноземного арбітражного рішення; 

4) вказують на мораль чи публічний порядок держави, де запитується визнання і 

виконання іноземного арбітражного рішення; 5) не вказують на публічний порядок, 

а використовують суміжні правові конструкції - соціальний, публічний інтерес, 

базові принципи правової системи;  

2) доведено, що не усі принципи, норми, що є складовими публічного порядку 

як бар’єру проти застосування іноземного права, належать до публічного порядку, 
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несумісність з яким перешкоджає визнанню і виконанню іноземних арбітражних 

рішень; 

3) виявлено відмінності між змістом застереження про публічний порядок, що 

використовується для відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних 

рішень, і того застереження, що використовується як перешкода для застосування 

іноземного права. Застереження про публічний порядок, що використовується для 

відмови у визнанні і виконанні іноземного арбітражного рішення, охоплює як 

матеріальні, так і процесуальні принципи і цінності, тоді як застереження про 

публічний порядок, що слугує бар’єром проти застосування іноземного 

матеріального права, включає лише матеріальні принципи та цінності; 

4) обґрунтовано, що міжнародний публічний порядок, суперечність якому є 

підставою для відмови у визнанні і виконанні іноземного арбітражного рішення, є 

національною концепцією держави, в якій запитується визнання і виконання; 

водночас його зміст має включати лише ті принципи і цінності, які вважаються 

фундаментальними у будь-якій правовій системі; 

5) встановлено, що публічний порядок ЄС включає принципи права ЄС, а 

також принципи права держав – членів, що мають на меті захист фундаментальних 

інтересів відповідного суспільства; 

6) встановлено, найпоширенішими матеріальними порушеннями, які можуть 

бути підставою для відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень, 

є: присудження занадто високих відсотків або каральних збитків, порушення 

принципу pacta sunt servanda. У країнах ЄС до матеріальних порушень також 

відносять порушення конкурентного та антимонопольного права ЄС. 

Найпоширенішими процесуальними порушеннями є винесення рішення внаслідок 

підкупу або погрози арбітру, а також на підставі сфальсифікованих документів; 

7) визначено фактори, що обмежують  застосування застереження про 

публічний порядок для відмови у визнанні і виконанні іноземного арбітражного 

рішення, якими є: 1) фундаментальний характер принципу чи цінності, що 

порушується; 2) територіальна і темпоральна відносність публічного порядку;    3) 

неможливість застосування застереження про публічний порядок, у разі коли 
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сторона, яка наполягає на цьому, не зазначала про відповідне порушення під час 

арбітражного процесу, якщо вона знала чи не могла не  знати про нього;                   4) 

заборона переглядати справу по суті під час вирішення питання про те, чи не 

порушує арбітражне рішення публічний порядок; 5) незастосування застереження 

про публічний порядок до частини арбітражного рішення, яка йому не суперечить 

(у ситуації, коли інша частина рішення суперечить публічному порядку); 

8) доведено, що у разі конфлікту між положеннями Нью-Йоркської конвенції 

та Угоди про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської 

діяльності (далі − Київська угода), застосуванню підлягають норми Нью-Йоркської 

конвенції; 

удосконалено: 

9) визначення іноземного арбітражного рішення, що підлягає визнанню і 

виконанню, як такого рішення арбітра (арбітражного складу), винесеного на 

території іншої держави, ніж та, де запитується його визнання і приведення до 

виконання, яке містить остаточне вирішення матеріальної вимоги (матеріальних 

вимог), випливає з арбітражної угоди, відповідає вимогам щодо змісту і форми 

арбітражного рішення, встановлених правом держави, у якій рішення було 

винесене; 

10) класифікацію арбітражних рішень залежно від кола питань, вирішення 

яких зафіксовано у них, на проміжні, часткові (окремі) та остаточні; 

11) перелік вимог до арбітражного рішення на узгоджених умовах, згідно з 

яким рішення: може бути невмотивованим; має бути підписане не лише арбітрами, 

а й сторонами; може бути відмінене (скасоване) лише у разі, якщо воно суперечить 

публічному порядку держави, де запитується його визнання і виконання; 

12) розуміння права, яке регулює завірення арбітражного рішення, стосовно 

того, що завірення арбітражного рішення повинно відповідати праву країни, де 

запитується визнання і виконання, або праву країни, де воно було винесене; 

дістали подальшого розвитку: 

13) систематизація доктринальних підходів щодо співвідношення змісту 

застереження про публічний порядок, що використовується для відміни 
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(скасування) арбітражного рішення у місці його винесення, та застереження про 

публічний порядок, що використовується для відмови у визнанні і виконанні 

іноземного арбітражного рішення; 

14) трактування транснаціонального публічного порядку, згідно з яким він 

охоплює цінності і принципи, загальні для усієї міжнародної спільноти, пов’язаний 

із доктриною транснаціонального права, і залежить від потреб міжнародної 

спільноти, як вони сприймаються її усередненим членом у даний період часу; 

15) розуміння механізму визначення принципів, що складають 

транснаціональний публічний порядок, стосовно того, що вони виводяться 

внаслідок аналізу міжнародних уніфікованих документів та практики держав із 

застосування цих документів; 

16) висновок щодо правил застосування Конвенції про визнання і приведення 

до виконання іноземних арбітражних рішень, укладеної у Нью-Йорку 10 червня 

1958 року. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, 

що вони можуть бути використані: 

- у науково-дослідній діяльності для подальших наукових досліджень 

проблематики міжнародного приватного права і процесу;  

- у правотворчій діяльності як основа для внесення відповідних змін до 

Цивільного процесуального кодексу України, Закону України  «Про міжнародний 

комерційний арбітраж»; 

- у практиці правозастосування − використання рекомендацій щодо 

застосування застереження про публічний порядок як підстави для відмови у 

визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень сприятиме формуванню єдиної 

сталої судової практики реалізації «проарбітражного» підходу до визнання і 

виконання іноземних арбітражних рішень в Україні; 

- у навчальному процесі для викладання курсу «Міжнародне приватне право», 

спецкурсу «Міжнародний комерційний арбітраж», а також при підготовці 

підручників та посібників з цих дисциплін. 
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Апробація результатів дисертації. Окремі положення дисертації 

оприлюднювалися на науково-практичних конференціях: VII Міжнародному 

цивілістичному форумі «Принципи і тенденції застосування приватного права ЄС 

і пострадянських країн» (м. Київ, 11-12 травня 2017р.), Міжнародній науково-

практичній конференції «Проблеми цивільного права та процесу» (м. Харків, 19-20 

травня 2017 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «IX Закарпатські 

правові читання» (м. Ужгород, 20-22 квітня 2017 року).  

Публікації. Основні теоретичні положення та висновки дисертації знайшли 

відображення у 8 наукових публікаціях: 5 – наукові статті, з них 4 − у фахових 

виданнях України, три з яких включені до міжнародних науково-метричних баз, 1 

– у зарубіжному виданні, 1 стаття у науковому періодичному виданні іншої 

держави, а також 3 − тези доповідей на наукових конференціях. 

Структура роботи. Дисертація складається з переліку умовних позначень, 

вступу, 3 розділів, які включають 11 підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатка. Загальний обсяг роботи становить 206 сторінок, з них список 

використаних джерел викладений на 27 сторінках (229 найменувань), додаток − 2 

сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ВИЗНАННЯ І ВИКОНАННЯ ІНОЗЕМНИХ АРБІТРАЖНИХ РІШЕНЬ 

 

1.1 Поняття іноземних арбітражних рішень 

 

Розгляд питань щодо визнання і виконання іноземних рішень є неможливим 

без з’ясування їх основних характеристик. Очевидно, що розкриття терміна 

«іноземне арбітражне рішення» потребує відповіді на два запитання:      1) які 

документи вважаються «арбітражними рішеннями»; 2) які з арбітражних рішень 

вважаються іноземними. 

Відповідь на перше питання вимагає визначення основних характеристик 

арбітражних рішень, які, в свою чергу, дозволяють відмежовувати їх від інших 

документів, які можуть видаватися міжнародним комерційним арбітражем. Таке 

відмежування є надзвичайно важливим, адже Нью-Йоркська конвенція, інші 

міжнародні уніфіковані документи та національне законодавство держав містять 

правила визнання і надання дозволу на виконання саме арбітражних рішень. 

Взагалі у процесі чи в результаті арбітражного розгляду міжнародний 

комерційний арбітраж може видавати різні документи: арбітражні рішення (англ. – 

«arbitral awards»);  рішення (англ. – «decisions») (іноді їх називають постанови 

(англ. – «directions») чи накази ( англ. – «orders»), спрямовані на вирішення 

процесуальних питань (наприклад, призначення розкладу слухань, встановлення 

строків подачі документів) [1, c. 111].  

Більшість авторів погоджується із тим, що арбітражне рішення є письмовим 

документом, розробленим і підписаним арбітрами, що містить остаточне рішення 

арбітражу з приводу певних вимог чи спорів [2, c. 307]. 

Такі ознаки арбітражного рішення виводяться із ст. IV (1) (а) Нью-Йоркської 

Конвенції, відповідно до якої для отримання визнання і приведення до виконання 

арбітражного рішення сторона, що запитує визнання і виконання, при подачі 
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відповідного клопотання представляє належним чином завірений оригінал 

арбітражного рішення чи його належним чином засвідчену копію. 

Крім того, ознаки арбітражного рішення містяться й у Типовому законі та 

відповідно до національного законодавства окремих країн, які використали 

Типовий закон для розробки власного законодавства про міжнародний 

комерційний арбітраж. Більшість регламентів постійно діючих міжнародних 

комерційних арбітражів також приділяють увагу цьому питанню.  

Аналіз Нью-Йоркської Конвенції та національного законодавства окремих 

держав є підставою для висновку про те, що арбітражне рішення має відповідати 

таким умовам: 1) випливати з арбітражної угоди; 2) відповідати мінімальним 

вимогам, що ставляться до арбітражного рішення; 3) вирішувати матеріально-

правові, а не процесуальні питання [2, c. 346]. 

Визначення арбітражної угоди міститься у ст. 7 Типового закону, а також 

національному законодавстві окремих держав (наприклад, ст. 7 ЗУ «Про МКА», ст. 

1442 ЦПК Франції [3], ст. 1029 ЦПК ФРН [4], ст. 6 Арбітражного закону Англії [5]). 

Також варто відмітити, що арбітражна угода була предметом досліджень 

вітчизняних та зарубіжних вчених, праці яких сприяли кращому розумінню 

основних характеристик арбітражної угоди. У зв’язку із цим, безумовно, слід 

згадати монографію М.М. Мальського [6], статті Т.В. Сліпачук [7], [8], дослідження 

арбітражної угоди у фундаментальній праці Ф. Фушара     (Ph. Fouchard), Е. Гаяра 

(E. Gaillard) та Б. Голдмана (B. Goldman) [9, c. 198-416], книзі Г.Кауфман-Колер (G. 

Kaufmann-Kohler) та А. Рігоці (A. Rigozzi) [10, c. 89-153] та багатьох інших 

доктринальних джерелах. 

При цьому дослідники арбітражних рішень, як правило, наголошують на тому, 

що арбітражні угоди необхідно відрізняти від угод про інші способи вирішення 

спорів (наприклад медіацію), оскільки лише арбітражна угода є підставою для 

арбітражного розгляду і відповідно винесення арбітражного рішення [2, c. 347]. 

Вимоги, яким повинно відповідати арбітражне рішення, можна поділити на 

вимоги, які стосуються форми арбітражного рішення, та ті, яким має відповідати 

його зміст.  
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Відповідно до ст. 31 Типового закону арбітражне рішення виноситься у 

письмовій формі та підписується арбітрами. Схожу норму містить ст. 31 ЗУ «Про 

МКА» [11], ст. 31 Закону Швеції про арбітраж [12], ст. 60 (4) Регламенту МКАС 

при ТПП України [13], ст. 42 (1,2) Арбітражного регламенту Арбітражного 

Інституту Торгової палати Стокгольму [14]. 

Крім того, усі зазначені документи окремо регулюють питання щодо кількості 

підписів арбітрів, якщо арбітражний розгляд був колегіальним. Зокрема, у такому 

разі арбітражне рішення може бути підписано як усіма арбітрами, так і їх 

більшістю. В останньому випадку арбітражне рішення повинно вказувати причину 

відсутності підписів відповідних арбітрів. Закон Швеції «Про арбітраж» також 

передбачає, що сторони мають право домовитися, щоб рішення було підписано 

лише головою арбітражного складу. 

Дещо інший підхід до форми арбітражних рішень спостерігається у праві 

Англії. Зокрема, відповідно ст. 52 (1) Арбітражного закону Англії сторони мають 

право домовитися про форму арбітражного рішення [5]. 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 [15]. 

Подібне регулювання форми арбітражного рішення встановлює ст. 189 Закону 

Швейцарії «Про міжнародне приватне право», відповідно до якої арбітражне 

рішення виноситься за процедурою і у формі, про які сторони домовилися. За 

відсутності такої угоди арбітражне рішення виноситься більшістю арбітражного 

складу або, за відсутності більшості, головою одноособово [16].  

Міжнародні договори, що регулюють визнання і виконання іноземних 

арбітражних рішень, прямо не встановлюють вимог щодо форми арбітражного 
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рішення. Разом із тим їх окремі положення дозволяють визначити наміри їх 

розробників щодо форми арбітражних рішень.  

Так, Нью-Йоркська Конвенція [17] прямо не зазначає про те, що арбітражне 

рішення має виноситися письмово, проте її ст. IV (1) (а) дозволяє зробити висновок, 

що розробники Конвенції мали на увазі, що арбітражне рішення повинно 

виноситися у письмовій формі.  

Київська угода також не містить явних вимог щодо форми арбітражного 

рішення. Разом із тим ст. 8 цієї Угоди передбачає, що до клопотання про визнання 

рішення додається належним чином засвідчена копія відповідного рішення. Відтак, 

слід зробити висновок, що Київська угода непрямо вимагає, щоб рішення було 

викладено письмово. 

Схожі положення містить Ріядська конвенція, відповідно до ст. 37 якої 

сторона, що запитує визнання арбітражного рішення, повинна надати завірену 

копію такого рішення [18]. Отже, Ріядська конвенція також передбачає, що рішення 

має бути викладено письмово. 

Національне законодавство по-різному формулює вимоги до змісту 

арбітражного рішення. Зокрема, в одних країнах вони сформульовані вузько, в 

інших ширше. Прикладом вузького формулювання вимог до арбітражного рішення 

є ст. 189 Закону Швейцарії «Про міжнародне приватне право», згідно з якою 

арбітражне рішення  містить мотиви, на яких воно ґрунтується, та дату (проте ці 

положення застосовуються, лише якщо сторони не домовилися про інші вимоги до 

арбітражного рішення) [16].  

Вимоги Закону Японії «Про арбітраж» щодо змісту арбітражного рішення 

також сформульовані вузько і так само застосовуються лише, якщо сторони не 

домовилися про інше. Зокрема, відповідно до ст. 39 (2,3) цього Закону арбітражне 

рішення повинно бути вмотивованим та містити дату та місце арбітражу [19]. 

Стаття 1054 ЦПК ФРН вимагає, щоб рішення містило дату та місце арбітражу. 

Що стосується мотивів, вони повинні міститися у рішенні лише, якщо сторони не 

домовилися про інше. 
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Ще вужче сформульовані вимоги до змісту арбітражного рішення у Законі 

Швеції «Про арбітраж». Зокрема, ст. 31 встановлює лише, що арбітражне рішення 

повинно зазначати місце арбітражу та дату, коли воно було винесене [12]. 

Водночас існують країни, де вимоги до змісту арбітражного рішення 

сформульовані ширше. Так, наприклад, відповідно до ст. 1471 ЦПК Франції 

арбітражне рішення повинно коротко викладати відповідні вимоги сторін та їх 

підстави. Крім того, воно повинно бути добре обґрунтованим. Арбітражне рішення 

також повинно містити прізвища арбітрів, які його винесли; дату та місце, де воно 

було винесене; прізвища, імена, найменування сторін, їх місце проживання чи 

головний офіс; за необхідності – прізвище адвоката чи іншої особи, яка 

представляла або надавала допомогу сторонам (ст. 1472 ЦПК Франції) [3]. 

До країн, чиє право містить вимоги щодо широкого змісту арбітражного 

рішення, слід віднести Нідерланди (див. ст. 1057 (3) ЦПК Нідерландів [20]), а також 

Україну (див. ст. 31 (2,3) ЗУ «Про МКА» [11]). При цьому особливістю 

українського закону є те, що він крім вимог про те, що рішення повинно містити 

мотиви, на яких воно базується, та дату і місце проведення арбітражу, встановлює 

вимоги про те, що рішення має зазначати висновок про задоволення або відхилення 

позовних вимог, суму арбітражного збору і витрат по справі та їх розподіл між 

сторонами. 

Із зазначених вище законодавчих положень видно, що в усіх країнах 

вимагається, щоб арбітражне рішення містило дату винесення та місце проведення 

арбітражу. Вимоги щодо наявності інших складових арбітражного рішення 

різняться від країни до країни. 

Така позиція законодавців обумовлена тим, що дата винесення арбітражного 

рішення є надзвичайно важливою для вирахування строків, у межах яких можна 

вчиняти окремі процесуальні дії. Так, наприклад, відповідно до ст. 33 ЗУ «Про 

МКА» з дати винесення арбітражного рішення починає вираховуватися строк для 

виправлення міжнародним комерційним арбітражем своєї помилки за його 

власною ініціативою [11]. У США від дати винесення арбітражного рішення 

починає вираховуватися строк для звернення до суду за затвердженням 
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арбітражного рішення (див. ст. 9 ФАА [20]); в Англії – строк для оспорювання чи 

апеляції арбітражного рішення (ст. 70 (3)  Арбітражного закону Англії [5]). 

 Не менш значущим є місце проведення арбітражу. Наприклад, в силу         ст. 

34 (2) ЗУ «Про МКА» арбітражне рішення може бути скасоване судом за місцем 

проведення арбітражу. Стаття 36 (1) ЗУ «Про МКА» передбачає, що 

невідповідність арбітражного складу чи арбітражної процедури законодавству 

держави, де мав місце арбітраж, є підставою для відмови у визнанні і виконанні 

арбітражного рішення [11]. (Однак необхідно мати на увазі, що це положення буде 

застосовуватися лише у тому разі, коли склад арбітражу чи арбітражна процедура 

не були врегульовані у арбітражній угоді). 

Як було показано вище, національне законодавство деяких держав не вимагає, 

щоб арбітражне рішення було вмотивованим. Нью-Йоркська конвенція також 

прямо цього не встановлює. Натомість Європейська конвенція у ст. VIII 

встановлює презумпцію того, що сторони у арбітражному рішенні домовилися про 

необхідність вмотивованого арбітражного рішення, крім випадків, коли вони 

спеціально не обумовили іншого або обрали арбітражний процес, який не 

передбачає мотивування арбітражного рішення. (Однак якщо в останньому 

випадку хоча б одна із сторін до завершення усних слухань, або до винесення 

арбітражного рішення (якщо справа вирішується без усних слухань) вимагає, щоб 

рішення було вмотивованим, воно повинно бути вмотивованим [22]. 

Слід звернути увагу на те, що більшість арбітражних регламентів також 

містять вимогу про те, що арбітражні рішення мають бути вмотивованими (див. 

наприклад, ст. 60 (6) Регламенту МКАС при ТПП України [13], ст. 32 (2) 

Арбітражного регламенту Міжнародної торгової палати [23].  

Деякі арбітражні регламенти передбачають, що арбітражні рішення повинні 

бути вмотивовані, «якщо сторони не домовилися про те, що рішення не буде 

містити мотивів його винесення» (наприклад, ст. 34.3. Арбітражних правил 

Німецького інституту Арбітражу [24], ст. 42 (1) Арбітражного регламенту 

Лондонського Міжнародного Третейського Суду [15]).  
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Водночас варто відмітити особливе ставлення до вмотивованості арбітражних 

рішень у праві США. Тут традиційно вважається, що арбітражне рішення не 

обов’язково повинно містити мотиви його прийняття. У зв’язку із цим показовим є 

рішення Верховного Суду США по справі United Steelworkers of Am. v. Enter. Wheel 

& Car Corp., у якому Суд зазначив, що «арбітри не зобов’язані мотивувати своє 

рішення» [25]. Відповідно суди США, як правило, визнають і дозволяють 

виконання невмотивованих арбітражних рішень, якщо тільки сторони в 

арбітражній угоді не зазначили, що рішення має бути вмотивованим, або якщо це 

не передбачено регламентом відповідного арбітражу [2; c.351].   

Як пояснює Г.Б. Борн, вмотивованість не означає, що рішення повинно мати 

певний обсяг чи бути схожим на наукову статтю. Натомість вмотивованим є 

рішення, у якому арбітри визначили питання, які були предметом спору і виразно 

пояснили процес міркування, на підставі якого було прийнято рішення [2; c. 350]. 

Вдалим є визначення вмотивованого арбітражного рішення у рішенні 

Апеляційного суду Англії і Уельса по справі  Bremer Handelsgesellschaft mbH v. 

Westzucker GmbH, у якому суд, зокрема, зазначив, що для того, щоб рішення було 

вмотивованим достатньо, щоб арбітри встановили з точки зору доказів, що сталося 

чи не сталося, і у світлі цього лаконічно пояснили, чому вони дійшли певного 

рішення, і яким є це рішення [26]. 

При цьому вважається, що вимога про те, що рішення має бути вмотивованим, 

не означає, що воно має бути «добре вмотивованим»: рішення, що містить дефектні 

чи непереконливі аргументи, також є вмотивованим рішенням. І хоча у деяких 

юрисдикціях арбітражні рішення можуть переглядатися по суті (наприклад, у 

Англії, Ірландії, Австралії та деяких інших), їх скасування внаслідок перегляду за 

цією підставою, як правило, означає, що арбітраж зробив неповні чи помилкові 

висновки, а не те, що він не навів мотивів прийняття рішення [2, c. 398]. 

Як зазначалося, одна із вимог, яким має відповідати рішення, щоб вважатися 

«арбітражним рішенням» у розумінні  Нью-Йоркської конвенції та національного 

законодавства окремих держав, що регулює визнання і виконання іноземних 

арбітражних рішень, полягає у тому, що воно має вирішувати матеріальні, а не 
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процесуальні питання. При цьому більшість дослідників погоджуються із тим, що 

назва документа не має жодного значення для віднесення його до «арбітражних 

рішень». Так, документ під назвою «рішення», який вирішує адміністративні 

питання, які можуть виникати під час арбітражного розгляду, не є «арбітражним 

рішенням». І, навпаки, документ, виданий арбітражним складом, що містить 

вирішення спору по суті, може бути визнаний і виконаний, навіть якщо він не має 

заголовку «Арбітражне рішення» [2, c. 347]. 

Разом із тим деякі автори стверджують, що постанови арбітражного складу з 

приводу його компетенції є «арбітражними рішеннями», хоча вони не вирішують 

матеріальних питань [2, c. 348]. З таким висновком складно погодитися, однак 

безумовно вірним є те, що постанови арбітражного складу з приводу його 

компетенції можуть оскаржуватися у державних судах (див. ст. 16 (3) ЗУ «Про 

МКА» [11]), а вирішення справи арбітражем, що не мав компетенції, є підставою 

для відмови у визнанні і виконанні іноземного арбітражного рішення (див. ст. V (1) 

(c,d) Нью-Йоркської конвенції). 

Крім того, те, що арбітражне рішення стосується матеріальних, а не 

процесуальних питань, є підставою для висновку про те, що це документ, 

створений арбітрами, а не арбітражною установою чи її секретаріатом [2, c.307].   

Дослідники міжнародного комерційного арбітражу по-різному класифікують 

арбітражні рішення [27, c.390]. 

На наш погляд, залежно від кола питань, вирішення яких зафіксовано у 

арбітражному рішенні, їх можна поділити на: остаточні (англ. – «final arbitral 

awards»), часткові (англ. – «partial arbitral awards») (іноді їх називають окремі 

арбітражні рішення – див. ст. 62 Регламенту МКАС при ТПП України [13]), 

попередні (англ. – «provisional arbitral awards»), проміжні (англ. – «interim arbitral 

awards»). 

Термін «остаточне арбітражне рішення» може вживатися у декількох 

розуміннях. По-перше, воно означає рішення, яке вирішує усі питання, які були 

поставлені перед арбітражем (або питання, які не були вирішені раніше, якщо до 
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цього приймалися часткові рішення). Саме у такому розумінні цей термін 

вживається, наприклад, у ст. 32 (1) ЗУ «Про МКА» [11].  

По-друге, термін «остаточне арбітражне рішення» частково вживається у 

юридичній літературі для того, щоб підкреслити, що арбітражні рішення не 

підлягають перегляду державними судами з мотивів неправильного застосування 

норм права [1, c.113]. 

Часткове (окреме) арбітражне рішення містить остаточне вирішення окремого 

матеріального питання (окремих матеріальних питань). Вони підлягають визнанню 

і виконанню, а також можуть бути відмінені судом у місці їх винесення, так само 

як і рішення, які вирішують усі питання, що винесені на вирішення арбітражного 

складу [1, c. 113]. 

Винесення часткових (окремих) арбітражних рішень передбачено як 

національним законодавством окремих держав, так і регламентами арбітражних 

установ. Так, наприклад, ст. 47  Арбітражного закону Англії передбачає, що якщо 

сторони не домовилися про інше, арбітраж може винести більше ніж одне рішення 

у різний час стосовно різних аспектів заявлених вимог [5]. Стаття 55 Закону КНР 

«Про арбітраж» дозволяє арбітражу винести рішення стосовно частини фактів, які 

вже є ясними [28]. 

Часткове (окреме) арбітражне рішення слід відрізняти від проміжного 

арбітражного рішення. Часткове арбітражне рішення вирішує питання про 

задоволення (відмову у задоволенні) певної вимоги (наприклад, про відшкодування 

збитків), в той час як проміжне рішення вирішує питання, що пов’язане із 

задоволенням вимоги (наприклад питання щодо застосовуваного  

права) [2, c. 353]. 

Можливість винесення часткових рішень передбачена не лише 

законодавством окремих країн, а й регламентами арбітражних установ. Так, ст. 2 

(v) Арбітражного регламенту Міжнародної торгової палати зазначає, що термін 

«арбітражне рішення»  «означає inter alia, проміжне, часткове або остаточне 

арбітражне рішення» [23]. Стаття 27 (7) Арбітражного регламенту Лондонського 

Міжнародного Третейського Суду передбачає, що «арбітраж може виносити окремі 
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арбітражні рішення із різних питань і у різний час, включаючи проміжні платежі з 

приводу будь-яких вимог чи зустрічних вимог (включаючи юридичні та арбітражні 

витрати). Такі рішення мають такий самий статус як і будь-які інші рішення, 

винесені арбітражним судом» [15]. 

Крім того, у доктрині було висунуто припущення про те, що навіть якщо ні 

законодавство певної країни, ні регламент арбітражної установи не містять прямого 

дозволу на винесення часткових арбітражних рішень, вони можуть виноситися, 

якщо сторони в арбітражній угоді прямо не домовилися про інше [2, c.353]. 

З таким твердженням важко не погодитися, адже відомо, що регламенти 

багатьох арбітражних установ надають широку свободу не лише сторонам 

арбітражної угоди, а й арбітрам, яка звичайно обмежується певними чинниками, 

серед яких – арбітражна угода. Через те якщо сторони арбітражної угоди 

зафіксували, що спір може вирішуватися лише за допомогою винесення 

остаточного арбітражного рішення, а винесення часткових рішень заборонене, тоді 

арбітраж не має повноважень на винесення часткового арбітражного рішення. В 

інших випадках це цілком можливо.   

Іншим різновидом арбітражних рішень є проміжні рішення. Термін «проміжне 

арбітражне рішення» може вживатися у декількох значеннях. Іноді він вживається 

як синонім до терміна «часткове арбітражне рішення», у тому розумінні, що воно 

винесене до вирішення усіх вимог, тобто на проміжній стадії арбітражного 

процесу.  

В інших випадках термін «проміжне арбітраже рішення» вживається у більш 

вузькому розумінні для позначення рішення, яке не вирішує остаточно одну чи 

декілька вимог, але вирішує певні попередні питання, необхідні для вирішення 

справи по суті, наприклад, визначає застосовуване право чи тлумачить положення 

договору. У такому випадку слово «проміжне» вживається для того, щоб 

підкреслити, що це рішення є кроком до вирішення заявлених стороною вимог, але 

саме по собі воно не є остаточним рішенням, яке задовольняє вимоги або відмовляє 

у їх задоволенні [2, c.353]. 
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Іноді термін «проміжне арбітражне рішення» вживається стосовно рішень про 

вжиття забезпечувальних заходів [2, c.353]. 

Типовий закон, національне законодавство багатьох країн та регламенти 

міжнародних комерційних арбітражів виділяють такий різновид арбітражного 

рішення як рішення на узгоджених умовах. За своєю суттю воно є остаточним 

арбітражним рішенням, у якому зафіксована мирова угода сторін. Рішення на 

узгоджених умовах складається на прохання сторін і за умови відсутності 

заперечень з боку міжнародного комерційного арбітражу (ст. 30 Типового закону 

[29). 

У більшості національних законодавств також зафіксована можливість 

винесення арбітражного рішення на узгоджених умовах (наприклад, ст. 30 ЗУ «Про 

МКА» [11], ст. 1053 ЦПК ФРН [4],  ст.  1069 ЦПК Нідерландів [20], ст. 51 

Арбітражного закону Англії [5]). При цьому норми права окремих країн (наприклад 

Німеччини і України) не встановлюють особливих вимог до арбітражного рішення 

на узгоджених умовах, лише вказують на те, що  воно підлягає виконанню так само, 

як і будь-яке інше арбітражне рішення.  

Інший підхід зустрічаємо у законодавстві Нідерландів. По-перше, зі            ст. 

1069 ЦПК Нідерландів випливає, що арбітражне рішення на узгоджених умовах 

повинно бути підписано не лише арбітрами, а й сторонами. По-друге, на відміну 

від інших арбітражних рішень арбітражне рішення на узгоджених умовах не 

повинно бути вмотивованим. По-третє, встановлено обмежене коло підстав для 

відміни такого рішення. Так, в силу ст. 1069 (2) (а) ЦПК Нідерландів арбітражне 

рішення на узгоджених умовах може бути відмінене, лише якщо воно суперечить 

публічному порядку чи добрим нравам [20]. 

На наш погляд, формулювання вимог до арбітражного рішення на узгоджених 

умовах у законодавстві Нідерландів є більш вдалим, ніж у ЗУ «Про МКА». Справді, 

оскільки це рішення фіксує мирову угоду сторін, логічним є те, що воно повинно 

підписуватися не лише арбітрами, а й сторонами.  
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Крім того, сторони не зобов’язані пояснювати комусь причини укладення 

мирової угоди, тому правильним є те, що рішення на узгоджених умовах  може не 

містити мотивувальної частини.  

Також необхідно підтримати точку зору про те, що перелік підстав для відміни 

арбітражних рішень на узгоджених умовах має бути обмеженим, адже це 

унеможливить ухилення від виконання такого рішення.  

Справді, якщо сторони уклали мирову угоду, то такі традиційні підстави для 

відміни арбітражного рішення, як недієздатність однієї із сторін щодо укладення 

арбітражної угоди (ст. 34 (2) (а) (і) Типового закону); або те, що сторона не була 

повідомлена про призначення арбітра чи арбітражний розгляд   (ст. 34 (2) (а) (іі) 

Типового закону); чи те, що арбітражне рішення винесене по спору, що не підпадає 

під арбітражну угоду (ст. 34 (2) (а) (ііі) Типового закону); або те, що склад 

арбітражного суду чи арбітражна процедура не відповідали угоді сторін (ст. 34 (2) 

(а) (іv) Типового закону [29]), є зайвими. 

Разом із тим погоджуємося, що мирова угода сторін, а відтак і арбітражне 

рішення на узгоджених умовах повинні обмежуватися публічним порядком, 

складовою частиною якого є добрі нрави.  

Відтак, пропонуємо ст. 30 (2) ЗУ «Про МКА» доповнити такими реченнями: 

«Арбітражне рішення на узгоджених умовах має бути підписане сторонами. В 

арбітражному рішенні на узгоджених умовах можуть не зазначатися мотиви його 

винесення.  Арбітражне рішення на узгоджених умовах може бути скасовано лише 

у випадку, передбаченому абзацом другим пункту «2» ст. 34 цього Закону».  

Також варто підкреслити, що усі згадані вище національні законодавчі акти 

передбачають, що винесення рішення на узгоджених умовах відбувається, якщо 

арбітраж погоджується його винести. Стаття 1069 ЦПК Нідерландів навіть 

передбачає те, що арбітраж не зобов’язаний пояснювати причин відмови винесення 

рішення на узгоджених умовах [20].  

Однак, як відмічається у юридичній літературі, міжнародний комерційний 

арбітраж у рідкісних випадках відмовляє у винесенні рішення на узгоджених 

умовах. Це пояснюється тим, що основним завданням арбітражу є врегулювання 
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спору, і арбітри не лише зобов’язані, а й у більшості випадків мають бажання 

сприяти  досягненню цієї мети. Підставами для відмови винесення рішення на 

узгоджених умовах є, наприклад, укладення мирової угоди внаслідок шахрайства, 

корупції, порушення застосовуваного права (зокрема, норм конкурентного права, 

правил валютного контролю) [2, c. 354]. 

Крім національного законодавства можливість винесення арбітражних рішень 

на узгоджених умовах передбачена також більшістю арбітражних регламентів 

(зокрема, ст. 61 Регламенту МКАС при ТПП України [13], ст. 33 Арбітражного 

регламенту Міжнародної торгової палати [23],  ст. 26 (9) Арбітражного регламенту 

Лондонського Міжнародного Третейського Суду [15]). 

Більшість дослідників міжнародного комерційного арбітражу виділяють  

рішення, винесені незважаючи на те, що сторона не з’являлася на слухання чи не 

надала документальних доказів (англ. – «default awards») [30, c. 93], [1, c. 13], [9, 

c.744]. 

Можливість винесення таких рішень передбачена ст. 25 (с) Типового закону 

та національним законодавством окремих країн (наприклад, ст. 25 ЗУ «Про МКА», 

ст. 1040 ЦПК Нідерландів). 

Разом із тим законодавство деяких країн, наприклад Франції, не містить 

спеціальних положень про проведення слухань і винесення арбітражного рішення 

за відсутності однієї із сторін. Однак це не означає, що у цих країнах винесення 

арбітражного рішення за таких умов є неможливим. Проте, як зазначає Б. Голдман, 

винесення арбітражних рішень у разі неявки на слухання однієї із сторін 

відбувається у цих країнах із дотриманням двох принципів. 

По-перше, неявка сторони автоматично не означає підтвердження аргументів 

позивача і покладення відповідальності на відповідача. По-друге, неявка сторони 

не повинна паралізувати або навіть уповільнювати арбітражний процес. Проте для 

того щоб задовольнити вимоги належного процесу, сторона, яка відсутня, повинна 

бути належним чином повідомлена про початок арбітражного процесу та про його 

хід і їй повинна бути надана можливість викласти свою позицію на кожному етапі 

арбітражного розгляду [9, c.662].  
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Багато арбітражних регламентів містять положення про те, що неявка однієї зі 

сторін не припиняє арбітражного розгляду і не перешкоджає прийняттю рішення 

(ст. 49 Регламенту МКАС при ТПП України [13], ст. 35 (2) Арбітражного 

регламенту Арбітражного Інституту Торгової палати Стокгольму [14], ст. 26 (2) 

Арбітражного регламенту Міжнародної торгової палати [23]). 

При цьому, як відмічає Б. Голдман, арбітри не зобов’язані приймати аргументи 

сторони, яка присутня, чи покладати додаткові обов’язки доказування на цю 

сторону, щоб компенсувати відсутність іншої сторони. Іншими словами, рішення, 

винесене за відсутності однієї із сторін, нічим не відрізняється від інших 

арбітражних рішень, винесених по суті спору [9, c. 744].  

Законодавство окремих країн, а також арбітражні регламенти передбачають 

можливість винесення «додаткових арбітражних рішень» після того, як було 

винесено остаточне рішення (ст. 33 (3) ЗУ «Про МКА» [11], ст. 1061 (1) ЦПК 

Нідерландів [20]). Такі рішення виносяться на прохання однієї із сторін щодо 

вимог, які заявлялися у ході арбітражного процесу, проте не відображені у 

арбітражному рішенні. Існують певні вимоги, які повинна виконати сторона, яка 

просить арбітраж про винесення додаткового рішення. Зокрема, вона повинна 

повідомити  про це іншу сторону, а також дотриматися строку, встановленого 

законодавством для  подачі відповідного клопотання про винесення додаткового 

арбітражного рішення. 

Після того як арбітражне рішення було винесене, воно передається сторонам. 

При цьому законодавство деяких держав встановлює, що передається саме рішення 

(ст. 1054 ЦПК ФРН [4], ст. 31 Закону Швеції про арбітраж [12]). Законодавство 

інших держав передбачає передачу копії рішення, підписаного арбітрами ( ст. 31 

(4) ЗУ «Про МКА» [11], ст. 1058 ЦПК Нідерландів [20] (у Нідерландах копія 

арбітражного рішення може підписуватися арбітром або секретарем арбітражного 

суду). 

Цікаво, що не зважаючи на те, що ЗУ «Про МКА» передбачає передачу 

сторонам копії рішення, ст. 63 (1) Регламенту МКАС при ТПП України зазначає 

про надіслання сторонам самого рішення [13], що здійснюється на практиці. 
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Стаття 55 Арбітражного закону Англії дозволяє сторонам домовитися щодо 

вимог, відповідно до яких їм має бути повідомлено арбітражне рішення. Якщо 

сторони не скористалися цією можливістю, сторонам надсилається копія 

арбітражного рішення [5]. 

Важливим є момент отримання стороною арбітражного рішення, адже 

національне законодавство окремих держав пов’язує з ним початок перебігу деяких 

строків. Так, наприклад, відповідно до ст. 33 (1) ЗУ «Про МКА» з моменту 

отримання стороною рішення починає спливати 30-денний строк для звернення до 

міжнародного комерційного арбітражу із клопотанням про виправлення помилки 

чи роз’яснення частини чи усього арбітражного рішення [11].  

З дати отримання стороною рішення починає також спливати 3-місячний 

строк для подачі клопотання про скасування арбітражного рішення (ст. 34 (3)   ЗУ 

«Про МКА» [11]). 

У деяких юрисдикціях вимагається передача оригіналу арбітражного рішення 

на зберігання до певного державного суду. Так, відповідно до  ст. 1058 ЦПК 

Нідерландів оригінал остаточного чи часткового арбітражного рішення 

передається на зберігання до канцелярії окружного суду за місцезнаходженням 

арбітражу [20]. Схожі правила передбачені ст. 1702 (2) Бельгійського судового 

кодексу [31]. 

З’ясувавши основні характеристики арбітражного рішення, необхідно 

визначитися з тим, які з арбітражних рішень вважаються іноземними. Адже, як 

зазначалося вище, Нью-Йоркська конвенція стосується саме «іноземних 

арбітражних рішень». Національне законодавство окремих держав також, як 

правило, встановлює різні режими правового регулювання іноземних арбітражних 

рішень та внутрішніх арбітражних рішень (див., наприклад,         ст.ст. 1060, 1061 

ЦПК ФРН [4]). 

Зі ст. І (1) Нью-Йоркської конвенції випливає, що вона розуміє іноземні 

арбітражні рішення як рішення, винесені на території іншої держави, ніж та, де 

запитується визнання і приведення до виконання такого рішення.  
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У зв’язку із цим важливим є питання про те, як визначити місце винесення 

арбітражного рішення. Відповідно до ст. 31 (3) Типового закону арбітражне 

рішення вважається винесеним у «місці арбітражу» [29]. Аналогічне положення 

міститься у національному законодавстві окремих держав (наприклад, ст. 31 (3) ЗУ 

«Про МКА» [11], ст. 1037 ЦПК Нідерландів [20], ст. 1054 (3) ЦПК ФРН [4]). 

В свою чергу «місце арбітражу» може визначатися: 1) за згодою сторін;  

2) арбітражем за відсутності угоди сторін (ст. 20 Типового Закону [29], ст. 20 ЗУ 

«Про МКА» [11], ст. 1037 ЦПК Нідерландів [20], ст. 1043 ЦПК ФРН [4]). При цьому 

арбітраж визначає місце арбітражу з урахуванням обставин справи, беручи до уваги 

його зручність для сторін.  

Із ст. 53 Арбітражного закону Англії [5] випливає, що місце винесення 

арбітражного рішення визначається угодою сторін. Якщо сторони не скористалися 

цією можливістю і арбітраж мав місце в Англії, Уельсі або Північній Ірландії, будь-

яке рішення, винесене під час арбітражного процесу, вважається винесеним там, 

незалежно від того, де воно було підписане, відправлене чи доставлене. 

Крім того, визначення поняття іноземного арбітражного рішення може 

виводитися не лише з положень Нью-Йоркської конвенції, а прямо визначатися у 

внутрішньому законодавстві певної країни. Так, наприклад, відповідно до ст. 52 

Закону Швеції про арбітраж іноземним є арбітражне рішення, винесене за 

кордоном. В свою чергу арбітражне рішення вважається винесеним у місці, де 

проводився арбітраж [12]. 

Крім того, Нью-Йоркська конвенція поширюється й на арбітражні рішення, 

котрі «не вважаються внутрішніми на території тієї держави, де запитується їх 

визнання і виконання» (ст. І (1) (друге речення) Нью-Йоркської конвенції) [17]. 

Існування цього речення пояснюється тим, що під час розробки Нью-

Йоркської конвенції представники деяких держав вказували на те, що 

використання лише територіального критерію для визначення рішення іноземним 

не є достатнім. Наприклад, делегат від Німеччини відмічав, що «…те, що рішення 

є національним чи закордонним, може також залежати від національності сторін, 

предмета спору чи норм процедури, що застосовувалися. Останні видаються 
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найбільш важливим фактором». Це твердження було підтримане представниками 

Австрії, Бельгії, Франції, Італії, Нідерландів, Швеції та Швейцарії і обумовило 

включення до Нью-Йоркської конвенції ст. І (1) (друге речення) [32, c. 2]. 

Сьогодні це положення по-різному застосовується в окремих юрисдикціях. У 

більшості держав, котрі поділяють арбітражні рішення лише на «внутрішні» і 

«закордонні» (наприклад, ст.ст. 1060, 1061 ЦПК ФРН [4]), термін «арбітражні 

рішення, котрі не вважаються внутрішніми на території тієї держави, де 

запитується їх визнання і виконання», вживаний у Нью-Йоркській конвенції, 

сприймається як «аналог» поняття «іноземних арбітражних рішень» [2, c. 454]. 

Інша ситуація спостерігається, наприклад, у США. Тут Апеляційний суд 

Другого округу, виносячи рішення по справі Sigval Bergesen v. Joseph Muller 

Corporation (17 червня 1983 року), зазначив, що «рішення, які не вважаються 

внутрішніми», вказують на рішення, які регулюються Конвенцією, не тому, що 

винесені за кордоном, а тому, що винесені у контексті іншої держави (буквально 

«made within the framework of another country»)… наприклад, винесені відповідно 

до права іншої країни, або із спору між сторонами, що мають доміциль або основне 

місце ведення бізнесу за межами юрисдикції, де запитується виконання» 

[33, c. 104]. 

Такий висновок випливає й з §202 ФАА, який поширює сферу дії Нью-

Йоркської конвенції й на арбітражні рішення, винесені у США, за умови що воно 

стосується спору, який має розумний зв’язок із однією або більше іноземних 

держав [21]. 

Як наслідок, суди США вважають, що будь-яке рішення, винесене у США, що 

«має значущий міжнародний зв’язок», не є внутрішнім рішенням і підпадає під 

сферу дії Нью-Йоркської конвенції [2, c. 454]. 

Вважаємо, в Україні рішеннями, «які не вважаються внутрішніми» у розумінні 

Нью-Йоркської конвенції, є рішення МКАС та МАК при ТПП України. Про це 

свідчить, зокрема, те, що ЗУ «Про МКА», визначаючи сферу своєї дії, встановлює, 

що він застосовується, якщо місце арбітражу знаходиться на території України. 
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(Також варто згадати те, що ст. 1 ЗУ «Про третейські суди» від 11 травня 2004 

року № 1701 [34] навпаки виключає розповсюдження   дії цього Закону на 

міжнародний комерційний арбітраж). 

Далі, визначаючи сферу дії, ЗУ «Про МКА» зазначає, що до нього можуть 

передаватися.. «спори з…відносин, що виникають при здійсненні… міжнародних 

економічних зв’язків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї зі сторін 

знаходиться за кордоном…» (ст. 1 (2)) [11].  

Крім того, про те, що рішення МКАС при ТПП України не є внутрішніми, 

свідчать й положення ст.ст. 35, 36 ЗУ «Про МКА», які стосуються визнання і 

виконання арбітражних рішень «незалежно від того, в якій країні воно було 

винесене» [11].  

Враховуючи те, що внутрішні третейські рішення виконуються в порядку, 

передбаченому ст. 57 ЗУ «Про третейські суди», можна зробити висновок, що ст.ст. 

35, 36  ЗУ «Про МКА» стосуються рішень міжнародних комерційних арбітражів як 

в Україні, так і за кордоном.  

Зрештою, потрібно згадати ст. 390 ЦПК України [35], яка до рішень 

іноземного суду, що визнаються і виконуються в Україні, відносила рішення 

іноземних чи міжнародних арбітражів. При цьому варто звернути увагу на те, що 

редакція цієї статті породжувала дискусію серед українських дослідників з приводу 

того, чи поширює вона сферу своєї дії на рішення МКАС і МАК при ТПП України 

[36].  

Справа в тому, що ст. 390 ЦПК України зазначала, що «рішення іноземного 

суд визнаються та виконуються в Україні, якщо визнання та виконання 

передбачено міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана 

Верховною Радою України, або за принципом взаємності». 

Дійсно, на перший погляд дивним видається те, що винесене в Україні 

рішення, визнається і виконується, якщо його визнання передбачено міжнародним 

договором. Проте з урахуванням історії створення ст. І Нью-Йоркської конвенції, 

що призвело до існування другого речення у її ст. І (1), це видається цілком 

нормальним. 



33 
 

У нещодавно прийнятому ЦПК України (ст.474) передбачено, що «рішення 

міжнародного комерційного арбітражу (якщо його місце знаходиться за межами 

України), незалежно від того, в якій країні воно було винесено, визнається та 

виконується в Україні, якщо їх визнання та виконання передбачено міжнародним 

договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або за 

принципом взаємності». Ці ж правила і застосовуються до приведення до 

виконання рішень рішення міжнародного комерційного арбітражу, якщо місце 

арбітражу знаходиться на території України (ст.482 ЦПК України). Тобто, в новому 

процесуальному законодавстві України збережено підхід до визначення умов 

визнання та надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного 

арбітражу. 

Таким чином, іноземне арбітражне рішення – це рішення арбітра 

(арбітражного складу), винесене на території іншої держави, ніж та, де запитується 

визнання і приведення до виконання такого рішення, що містить остаточне 

вирішення матеріальної вимоги (матеріальних вимог), випливає з арбітражної 

угоди, відповідає вимогам щодо змісту і форми арбітражного рішення, 

встановлених правом держави, на території якої рішення було винесене.  

У законодавстві окремих держав до іноземних арбітражних рішень 

прирівнюються рішення, винесені міжнародними комерційними арбітражами на їх 

території. Такі рішення у розумінні Нью-Йоркської конвенції не вважаються 

«внутрішніми арбітражними рішеннями» у державі, де вони були винесені. 

 

1.2 Порядок визнання і виконання іноземних арбітражних рішень 

 

Багато рішень міжнародних комерційних арбітражів виконуються стороною, 

що програла справу, добровільно. Проте, нерідкими є випадки, коли остання не 

виконує рішення, відтак, виникає необхідність у примусовому виконанні. 

Примусове виконання, як правило, вимагає визнання іноземного арбітражного 

рішення (хоча існують країни, в яких цієї процедури не вимагається) [37, c.625]. В 

загальних рисах визнання арбітражного рішення  полягає у тому, що сторона, яка 
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виграла справу, звертається до компетентного органу країни, у якій вона має намір 

виконати рішення (зазвичай таким органом є суд певної держави), з тим, щоб він 

визнав рішення таким, що зобов’язує сторону, яка програла [38, c. 5]. Таким чином, 

визнання арбітражного рішення надає йому законної сили [39, c.107]. 

В принципі деякі арбітражні рішення потребують лише визнання, оскільки не 

вимагають від сторони, що програла, виконання певних дій (наприклад, рішення 

про визнання певних прав). Визнання як таке  використовують як бар’єр проти 

спроб ініціювати інші процеси з приводу питань, які вже вирішені міжнародним 

комерційним арбітражем [39, c.107] . 

Рішення, які потребують вчинення певних дій (наприклад, відшкодування 

збитків), звичайно потребують не лише визнання, а й виконання, тобто «реалізації 

за допомогою доступних правових важелів» [39, c.107]. Таким чином, якщо 

визнання іноземного арбітражного рішення є «щитом», то його виконання є 

«мечем» [39, c.107]. 

Визнання і виконання іноземних арбітражних рішень регулюється нормами 

міжнародних договорів,  а також внутрішнього права окремих держав. 

Історично першими міжнародними договорами, які регулювали питання 

виконання арбітражних рішень, стали Женевський протокол [40] та Женевська 

конвенція [41]. 

Женевський протокол зобов’язував договірні держави «визнавати дійсність 

угоди по відношенню як до існуючих, так і майбутніх суперечностей між 

сторонами, які підлягали юрисдикції відповідно різних договірних держав, в силу 

якої сторони контракту погоджуються передати до арбітражу усі чи які-небудь 

суперечності, що можуть виникнути у зв’язку із таким контрактом з приводу 

комерційних чи будь-яких інших питань, що вирішуються шляхом арбітражу, 

навіть якщо арбітраж повинен мати місце у країні, юрисдикції якої не підлягає 

жодна зі сторін» (ст. 1). 

Дослідники відмічають, що незважаючи на бажання «інтернаціоналізувати» 

міжнародний комерційний арбітраж, Женевський протокол залишав бажати 

кращого. Так, положення ст. 2, які передбачали регулювання арбітражної 
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процедури національним законодавством держави, на території якої арбітраж мав 

місце, та редакційні недоліки Женевського протоколу гальмували виконавчий 

процес.   

Наприклад, судам було складно тлумачити поняття «юрисдикції» у контексті 

ст.1 Женевського протоколу. Так, одні суди вважали, що сторона підлягає 

юрисдикції тієї держави, громадянином якої вона є, інші – держави проживання, 

доміцилю чи звичайного місця ведення бізнесу. Проте найслабшою рисою 

Женевського протоколу було те, що договірні держави зобов’язувалися виконувати 

рішення, винесені лише на їх території (ст. 3 Женевського протоколу) [42, c. 876]. 

 Женевська конвенція розширила сферу дії Женевського протоколу шляхом 

визнання обов’язковими і приведення до виконання рішень, винесених на території 

однієї із договірних сторін. У цій Конвенції було зроблено спробу зменшити 

недоліки Женевського протоколу, однак її положення також не створили механізму 

для забезпечення визнання і виконання арбітражних рішень. 

Справа в тому, що ст. 1 (d) Женевської конвенції передбачала, що для того, 

щоб  отримати визнання арбітражного рішення і привести його до виконання, воно 

повинно було стати «остаточним у країні, де воно було винесене, в тому розумінні, 

що воно не буде вважатися таким, якщо воно може бути предметом 

опротестування, апеляції чи касації…». 

У зв’язку із цим деякі країни вимагали схвалення суду держави, у якій 

арбітражне рішення було винесене, для того щоб воно вважалося остаточним. Тому 

сторона, яка намагалася визнати рішення, повинна була змусити  суд держави, у 

якій було винесене арбітражне рішення, надати дозвіл на виконання рішення, а 

потім ще звертатися до суду держави, у якій рішення повинно було виконуватися, 

з тим, щоб він також схвалив виконання рішення [42, c. 877]. 

У 1956 року Економічна і Соціальна Рада ООН з метою усунення недоліків 

Женевських угод розробила проект багатосторонньої конвенції для забезпечення 

«про-виконавчого»  підходу до арбітражних рішень. Цей проект із певними 

змінами був прийнятий у 1958 році на конференції ООН як Нью-Йоркська 

конвенція [42, c. 877]. 



36 
 

Сьогодні Нью-Йоркська конвенція є одним із найбільш широко 

застосовуваних міжнародних договорів. (За даними ЮНСІТРАЛ станом на 2017 рік 

учасницями Конвенції є 157 держав) [43]. Її називають документом, що значно 

спрощує виконання іноземних арбітражних рішень, «стовпом, на якому стоїть 

будівля міжнародного комерційного арбітражу» [44, c.693].  

Нью-Йоркська конвенція була розроблена з метою усунення обмежень 

Женевських угод. Так, наприклад, Нью-Йоркська конвенція застосовується до 

арбітражного рішення, винесеного у будь-якій державі. Також вона не вимагає, щоб 

сторони арбітражної угоди підпадали під юрисдикцію різних договірних держав 

[45, c. 9].  

Разом із тим слід зазначити, що в силу ст. І (3) Конвенції кожна держава може 

зробити застереження про те, що вона буде визнавати і виконувати лише ті 

арбітражні рішення, які винесені на території іншої держави-учасниці. (Таке 

застереження зробила 71 держава). Крім того, 7 держав (серед яких і Україна) 

зробили застереження про те, що вони визнаватимуть рішення, винесенні на 

території недоговірних держав, на умовах взаємності [43]. 

Нью-Йоркська конвенція може застосовуватися як до рішень, винесених по 

комерційних, так і некомерційних спорах. Щоправда, ст. І (3) Конвенції передбачає 

можливість  подачі застережень про її застосування лише до спорів, що виникають 

із правовідносин, які вважаються комерційними відповідно до національного права 

держави, яка робить відповідне застереження. (Такі застереження зробили 45 

держав) [43]. 

Наступним удосконаленням Нью-Йоркської конвенції порівняно із 

Женевськими угодами називають те, що вона перенесла обов’язок доказування зі 

сторони, яка просить про визнання і приведення до виконання арбітражного 

рішення, на сторону, проти якої таке рішення винесене [45, c. 9]. 

Справді, сторона, яка звертається за визнанням і виконанням арбітражного 

рішення, повинна лише надати відповідне клопотання,  арбітражне рішення (його 

належним чином завірену копію), а також оригінал чи належним чином завірену 

арбітражну угоду, і, крім того, якщо ці документи викладені мовою іншою, ніж 
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офіційна мова країни, де запитується визнання і виконання рішення, - виконати 

вимоги щодо перекладу цих документів на відповідну мову (ст. IV Нью-Йоркської 

конвенції).  

При цьому, як відмічає А. ван ден Берг, вимоги щодо документів, які 

додаються до клопотання про визнання рішення, встановлені ст. IV Нью-Йоркської 

конвенції, є єдиними вимогами, яких повинна дотриматися сторона, що бажає 

визнати і виконати рішення [45, c. 248]. 

В свою чергу для того, щоб у визнанні і виконанні було відмовлено, сторона, 

проти якої винесене рішення, повинна довести обставини, перераховані у ст. V (1) 

Нью-Йоркської конвенції.  

Також слід підкреслити те, що хоча ст. IV Нью-Йоркської конвенції зазначає, 

що арбітражне рішення і арбітражна угода (чи їх копії) повинні надаватися разом 

із клопотанням про визнання і приведення до виконання арбітражного рішення, 

суди окремих держав, дотримуючись «про-виконавчого підходу» до арбітражних 

рішень, як правило, не відмовляють у визнанні рішення лише тому, що заявник не 

подав арбітражну угоду разом із клопотанням.  

Так, ван ден Берг наводить рішення Верховного Суду Австрії, в якому суд 

зазначає, що у випадку, коли заявник не виконав вимог щодо подачі арбітражної 

угоди, як це передбачається ст. IV Нью-Йоркської конвенції, відмова у визнанні 

рішення не може бути виправдана. Арбітражна угода може бути додана до 

клопотання пізніше у порядку, передбаченому ЦПК Австрії для усунення недоліків 

поданих документів [45, c. 249]. 

Зазначена позиція Верховного Суду Австрії є цілком слушною, адже серед 

підстав для відмови у визнанні і виконанні арбітражного рішення, передбачених ст. 

V Нью-Йоркської конвенції, така підстава, як ненадання арбітражної угоди чи її 

копії суду, що розглядає питання про визнання і приведення до виконання 

арбітражного рішення, відсутня.  

Слід також звернути увагу на те, що ст. IV Нью-Йоркської конвенції зазначає 

про можливість подачі «належним чином засвідченої копії» арбітражної угоди та 

арбітражного рішення, проте не розкриває змісту цієї вимоги. 
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У зв’язку із цим ван ден Берг зазначає, що за певних обставин суд може бути 

задоволений тим, що документи, надані йому, є точними копіями арбітражної 

угоди і рішення, хоча вони і не засвідчені належним чином. Зокрема, він наводить 

висловлювання Окружного суду США Східного округу штату Мічиган у справі 

Audi-NSU Auto Union A.G. v. Overseas Motors Inc. У цій справі відповідач 

заперечував проти задоволення клопотання про визнання і виконання арбітражного 

рішення як такого, що не відповідає вимогам ст. IV Нью-Йоркської конвенції, 

оскільки суду були представлені звичайні копії арбітражного рішення і арбітражної 

угоди, а не їх «належним чином засвідчені копії» чи оригінали. Однак суд зазначив, 

що відповідач не може посилатися на такі технічні недоліки, щоб перешкодити або 

затримати підтвердження дійсного арбітражного рішення [45, c. 249]. 

Взагалі слід відзначити те, що тлумачення поняття «належним чином 

засвідченого справжнього арбітражного рішення» (англ. – «duly authenticated 

original award») та «належним чином його завіреної копії» (англ. – «dully certified 

copy»), про які йдеться у ст. IV Нью-Йоркської конвенції, у дослідників з 

міжнародного комерційного арбітражу традиційно породжувало питання про те, 

як, власне, відмежувати поняття «засвідченого» рішення та його «завіреної» копії.  

У зв’язку з цим прийнято вважати, що «засвідчення» (англ. – «authentication») 

документа є формальністю, за допомогою якої підтверджується справжність 

підпису на документі. В свою чергу  «завірення» (англ. – «certification») документа 

є формальністю, яка підтверджує те, що копія є точною копією оригіналу. Таким 

чином, «засвідчення» стосується підпису, а «завірення» – усього документа [45, c. 

251].  

(До речі, Женевська конвенція вимагала, щоб копія рішення була «засвідчена». 

Однак під час розробки Нью-Йоркської конвенції було вирішено змінити це 

формулювання, оскільки для визнання і приведення до виконання іноземних 

арбітражних рішень «завірення» копії рішення є більш підходящим, ніж 

«засвідчення» підпису на копії рішення) [45, c. 251].  

Під час розробки конвенції представник Бельгії запропонував, щоб ст. IV Нью-

Йоркської конвенції містила фразу «належно засвідчені», яка б стосувалася як 
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оригіналу арбітражного рішення, так і оригіналу арбітражної угоди. Він 

стверджував, що цінність оригіналів документів, про які йдеться у цій статті, буде 

значно нижчою, якщо вони не будуть належним чином засвідчені.  

У зв’язку із цим представник Ізраїлю попросив провести окреме голосування 

за пункти «а» (стосується арбітражного рішення) і «b» (стосується арбітражної 

угоди) ст. IV Нью-Йоркської конвенції. Він не заперечував проти перевірки 

справжності підпису арбітрів, але стверджував, що немає необхідності  

засвідчувати підписи сторін арбітражної угоди, оскільки вони з’являються перед 

судом у процесі визнання арбітражного рішення. Цю точку зору підтримав також 

представник Франції, який, зокрема, зазначив, що вимога про надання арбітражної 

угоди не повинна бути надмірною, оскільки у багатьох випадках арбітраж 

проводиться на підставі арбітражної угоди, що міститься в обміні кореспонденцією 

між сторонами. Це призвело до прийняття пропозиції Бельгії щодо підпункту «а» і 

відмови у прийнятті пропозиції щодо підпункту «b» [46,     c. 6-7].   

Інше питання, яке постає у контексті ст. IV Нью-Йоркської конвенції, полягає 

у тому, чому щодо оригіналу арбітражного рішення встановлена вимога, що воно 

має бути «належним чином засвідчене», в той час як щодо арбітражної угоди, яка 

також має подаватися для визнання і приведення до виконання іноземного 

арбітражного рішення згідно з вимогами цієї статті, такої вимоги немає. 

Наступне важливе питання, вирішення якого відсутнє у ст. IV Нью-Йоркської 

конвенції, полягає у тому, на підставі права якої держави має засвідчуватися 

оригінал арбітражного рішення чи завірятися його копія. Розробники Конвенції 

навмисно не включили його до її тексту. На відміну від Нью-Йоркської конвенції 

Женевська конвенція свого часу у ст. 4 (1) (1) містила вимогу про те, що «рішення 

має бути засвідчене відповідно до права країни, у якій воно винесене».  

Як пояснюють розробники Нью-Йоркської конвенції, це було зроблено для 

того, щоб дати більшу свободу суду країни, у якій рішення буде визнаватися і 

приводитися до виконання [47, c.14]. 

У зв’язку із цим виникло два підходи до розуміння того, за правом якої країни 

має завірятися арбітражне рішення. Один з них полягає у тому, що суд має 
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вирішувати це питання на підставі виключно права тієї держави, у якій рішення 

визнається і приводиться до виконання. Інше випливає з того, що суд може 

вирішувати це питання як на підставі права тієї держави, де запитується  визнання 

і приведення до виконання рішення, так і на підставі права держави, де воно було 

винесене [45, c. 251]. 

Ми підтримуємо другий підхід, адже, як свідчать документи створення Нью-

Йоркської конвенції, розробники не вирішили цього питання саме заради того, щоб 

уникнути якогось однозначного підходу. Крім того, необхідно пам’ятати про те, що 

надання альтернативної можливості визначити право, що регулює питання вимог 

до засвідчення оригіналу арбітражного рішення чи завірення його копії, підвищує 

шанси на визнання такого рішення, а отже, забезпечує «про-арбітражний підхід», 

для реалізації якого і була створена Нью-Йоркська конвенція.  

Порядок визнання і виконання іноземних арбітражних рішень регулюється 

також Панамською конвенцією. ЇЇ прийняли 16 держав Північної та Південної 

Америки. Вона має пріоритет над Нью-Йоркською конвенцією, якщо більшість 

сторін арбітражної угоди є особами з країн, які ратифікували Панамську конвенцію 

[48].  

Панамська конвенція передбачає взаємне виконання арбітражних рішень у 

державах-учасницях [42, c. 883]. Зокрема, вона встановлює, що арбітражне 

рішення, яке не може бути оскаржено на підставі застосовуваного права чи 

процесуальних норм, буде мати силу остаточного судового рішення. Для його 

виконання чи визнання може бути встановлений такий самий порядок, як щодо 

рішень, винесених місцевими чи іноземними загальними судами відповідно до 

процесуального законодавства країни, де воно повинно бути виконано, і 

положеннями міжнародних договорів (стаття 4 Панамської конвенції). 

Визнання і виконання іноземних арбітражних рішень у деяких арабських 

державах регулюється Ріядською конвенцією, яка була підписана у Ріяді 6 квітня 

1983 року [18] Лігою Арабських держав (за винятком Єгипту та Комори), набрала 

чинності 30 жовтня 1985 року і замінила для держав, які її ратифікували, угоди про 
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судове співробітництво, які були укладені у межах Ліги Арабських держав у 1952 

році [49, c. 276]. 

Ріядську конвенцію ратифікували Алжир, Бахрейн, Ірак, Йорданія, Лівія, 

Марокко, Мавританія, Оман, Палестина, Саудівська Аравія, Сомалі, Судан, Сирія, 

Туніс, Об’єднані Арабські Емірати, Народна Демократична Республіка Ємен та 

Єменська Арабська Республіка [50, c. 139-140]. Ріядську конвенцію називають 

найбільш ефективним міжнародним договором взаємного співробітництва 

Арабських держав з приводу визнання і виконання іноземних судових та 

арбітражних рішень [49, c. 277].  

У випадку суперечностей між Ріядською конвенцією з іншими міжнародними 

договорами, укладеними раніше між її учасницями, застосуванню підлягає 

міжнародний договір, який найбільш ефективно регулює судове співробітництво 

[49, c. 277]. (Це твердження виводиться зі ст. 68 (b) Ріядської конвенції, яка 

буквально зазначає, що: «якщо положення цієї Угоди суперечать будь-яким 

попереднім спеціальним угодам, текст угоди, що найбільш ефективно регулює 

екстрадицію засуджених чи обвинувачених осіб, підлягає застосуванню» [18]). 

Це надзвичайно важливо у контексті визнання і виконання іноземних 

арбітражних рішень, оскільки більшість держав, які беруть участь у Ріядській 

конвенції, одночасно є учасницями Нью-Йоркської конвенції. Таким чином, у 

випадку суперечностей між положеннями Нью-Йоркської та Ріядської конвенції 

Нью-Йоркська конвенція буде застосовуватися лише, якщо вона містить більш 

ефективне регулювання визнання і виконання іноземних арбітражних рішень 

порівняно із Ріядською конвенцією. 

Відповідно до ст. 37 Ріядської конвенції арбітражні рішення повинні бути 

визнані і виконані у порядку, передбаченому нею, за умови дотримання правових 

норм держави, де запитується визнання і виконання. Для визнання і виконання 

арбітражного рішення, крім його завіреної копії, необхідно подати сертифікат, 

виданий арбітражем, про те, що рішення має силу, а також копію арбітражної 

угоди.   
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До міжнародних договорів, які застосовуються в Україні як регулятори 

визнання і виконання іноземних арбітражних рішень, належать Нью-Йоркська 

конвенція [17] та Київська угода [51]. Крім того, до них можна віднести деякі 

двосторонні договори про правову допомогу. Наприклад, п. «с» ст. 52 Договору 

між Україною та Чеською Республікою про правову допомогу у цивільних справах 

передбачає, що Україна та Чеська Республіка визнаватимуть і виконуватимуть на 

своїй території рішення арбітражних (третейських) судів  України, рішення  

арбітражних судів Чеської Республіки [52]. 

Необхідно звернути увагу на те, що Київська угода передбачає дещо інший 

перелік документів, які додаються до клопотання про виконання рішення, 

порівняно із Нью-Йоркською конвенцією. Зокрема, вона встановлює, що крім 

належним чином завіреної копії рішення до клопотання додається «офіційний 

документ про те, що рішення набуло чинності, якщо це не випливає із тексту самого 

рішення; докази про повідомлення іншої сторони про процес; виконавчий 

документ» (стаття 8).  

Разом із тим варто зауважити, що усі держави - учасниці Київської угоди є 

також учасницями Нью-Йоркської конвенції. Відтак за необхідності визнати і 

виконати в Україні рішення міжнародного комерційного арбітражу, винесеного, 

наприклад, у Казахстані, неминуче постає питання про те, нормами якого саме з 

цих двох міжнародних договорів слід керуватися.  

При цьому слід відзначити, що Київська угода не містить норм, які б 

вирішувати конфлікти між нею та іншими міжнародними договорами. 

Нью-Йоркська конвенція визначає своє співвідношення з іншими 

міжнародними договорами у ст.  VII, яка, зокрема, передбачає, що Конвенція «не 

зачіпає дії багатосторонніх чи двосторонніх договорів щодо визнання і приведення 

до виконання арбітражних рішень, укладених Договірними державами, і не 

позбавляє будь-яку зацікавлену сторону права скористатися будь-яким 

арбітражним рішенням в тому порядку і в тих межах, які допускаються законом чи 

міжнародними договорами країни, де запитується визнання і приведення до 

виконання такого рішення».  
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З наведеного випливає, що Нью-Йоркська конвенція встановлює пріоритет 

інших міжнародних договорів та національного законодавства держави, у якій 

рішення пред’являється до визнання і виконання порівняно з її положеннями.  

Крім того, необхідно зауважити, що законодавство деяких країн прямо 

зазначає про пріоритет інших міжнародних договорів над положеннями Нью-

Йоркської конвенції. Так, наприклад, відповідно до ст. 1061 (1) ЦПК Німеччини: 

«Визнання і приведення до виконання іноземних арбітражних рішень регулюється 

Конвенцією про визнання і приведення до виконання іноземних арбітражних 

рішень від 10 червня 1958 року (опублікованою у Бюлетені федеральних законів 

(Bundesgesetzblatt, BGBl.) 1961 ІІ стор. 121). Положення інших договорів, що 

стосуються визнання і приведення у виконання арбітражних рішень, залишаються 

непорушними» [4]). 

Також необхідно згадати про те, що незважаючи на існування ст. VII Нью-

Йоркської конвенції, існує думка про те, що її положення превалюють над 

положеннями національного законодавства. Вона підтримується, зокрема,  

відомим дослідником у галузі міжнародного комерційного арбітражу ван ден 

Бергом [45, c. 248]. У зв’язку із цим він наводить приклади двох рішень 

мексиканських судів, які стосувалися визнання арбітражних рішень, винесених у 

Парижі і Нью-Йорку відповідно. У цих рішеннях  суди зазначали, що для визнання 

і виконання іноземного арбітражного рішення не потрібно подавати судове 

доручення, як це зазначається у ст. 302 (1) ЦПК Мексики, оскільки це не 

вимагається ст. IV Нью-Йоркської конвенції [45, c. 248]. 

Інші дослідники вважають, що Нью-Йоркська конвенція встановлює 

«мінімальні вимоги для визнання і приведення до виконання арбітражних рішень і 

максимальні – до відмови у визнанні і приведенні до виконання. Вона не 

перешкоджає договірним державам в обмеженні підстав для відмови, 

передбачених у ст. V Нью-Йоркської конвенції, та створенні сприятливішого 

режиму для виконання. Відповідно ст. VII Конвенція передбачає, що сторона, яка 

має намір визнати рішення, може покладатися на сприятливіший режим 

виконання» [44, c. 693].  



44 
 

На наш погляд, питання про те, чи має Нью-Йоркська конвенція пріоритет над 

національним законодавством України, може вирішуватися стверджувально, 

оскільки незважаючи на існування ст. VII Нью-Йоркської конвенції, законодавство 

України, як відомо, встановлює пріоритет норм міжнародних договорів над 

положеннями національного законодавства (ст. 19 (2) Закону України «Про 

міжнародні договори України» від 29 червня 2004 № 1906) [53]. 

Що стосується вирішення суперечностей між нормами Нью-Йоркської 

конвенції та інших міжнародних договорів, на перший погляд, воно повинно 

вирішуватися згідно зі ст. VII Нью-Йоркської конвенції. Відтак, конфлікт між 

положеннями Нью-Йоркської конвенції та Київської угоди має вирішуватися на 

користь останньої. Однак неможливо не взяти до уваги те, що Київська угода 

ускладнює визнання і виконання іноземних арбітражних рішень, а також те, що 

«основною метою Київської угоди було встановлення правил 

підсудності…державним судам» [54, c.48] і «очевидно, що згадка в Київській угоді 

про третейські суди є швидше за все помилкою авторів, ніж справжнім наміром 

держав» [54, c. 49].  

Дослідження порядку визнання і виконання іноземних арбітражних рішень 

було б неповним без вивчення вимог національного законодавства окремих країн.  

Так, наприклад, відповідно до статей 1498, 1499 ЦПК Франції арбітражні 

рішення визнаються у Франції, якщо сторона, яка покладається на таке рішення, 

доведе його існування і якщо його визнання явно не суперечить міжнародному 

публічному порядку. В свою чергу існування арбітражного рішення 

встановлюється за допомогою надання його оригіналу, а також арбітражної угоди 

чи її копії [3]. 

Законодавство інших країн не передбачає жодних спеціальних правил щодо 

визнання і виконання іноземних арбітражних рішень, а лише відсилає до Нью-

Йоркської конвенції (ст. 1061 ЦПК ФРН) [4]. 

Стаття 1076 ЦПК Нідерландів передбачає, що для визнання і виконання 

іноземного арбітражного рішення необхідно надати оригінал чи копію 

арбітражного рішення та арбітражної угоди. При цьому застосування національних 
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правил про визнання і виконання арбітражних рішень можливе, «якщо не 

застосовується ніякий міжнародний договір, або якщо застосовуваний 

міжнародний договір дозволяє стороні посилатися на право країни, у якій 

запитується визнання і приведення до виконання рішення» [20].  

В Англії регулювання визнання і виконання іноземних арбітражних рішень 

залежить від того, чи підпадає відповідне рішення під сферу дії Нью-Йоркської 

конвенції. Зокрема, ст. 99 Арбітражного закону 1996 року встановлює, що порядок 

визнання і виконання іноземних арбітражних рішень, які не підпадають під сферу 

дії Нью-Йоркської конвенції, визначається частиною ІІ Арбітражного закону 1950 

року. 

Для визнання і виконання арбітражних рішень, що підпадають під сферу дії 

Нью-Йоркської конвенції, сторона має подати до суду оригінал або належним 

чином засвідчену копію арбітражного рішення та арбітражної угоди. При цьому 

якщо рішення винесене іноземною мовою, сторона також має надати його переклад, 

засвідчений офіційним або присяжним перекладачем, або дипломатичним чи 

консульським агентом (ст. 101 Арбітражного акта 1996 року) [5].   

На рівні внутрішнього законодавства в Україні визнання і виконання 

арбітражних рішень регулюється розділом VIII ЗУ «Про МКА» [11] та розділом 

VIII ЦПК України від 3 жовтня 2017року. Крім того, ЗУ «Про МПрП» також 

містить норми, спрямовані на регулювання визнання та виконання іноземних 

арбітражних рішень (якими, зокрема, є норми ст.ст. 81,82), проте за своєю 

правовою природою вони є бланкетними і відсилають до «законів України».   

Крім того, слід звернути увагу на те, що українські суди, визнаючи іноземні 

арбітражні рішення, керуються документами ВСУ та ВССУ [55, c. 86].  

У контексті визнання і виконання іноземних арбітражних рішень важливим є 

Правовий висновок Верховного Суду України у справі про надання дозволу на 

примусове виконання рішення Міжнародного арбітражного центру Федеральної 

палати економіки Австрії про стягнення боргу, що міститься у постанові Судової 

палати у цивільних справах ВСУ № 6-39цс14 від 23 квітня 2014 року [56]. 
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В загальному вигляді порядок визнання іноземних арбітражних рішень в 

Україні виглядає таким чином. 

Сторона, яка має намір визнати іноземне арбітражне рішення, подає до суду за 

місцем проживання (перебування) або місцезнаходженням боржника (якщо такого 

місця немає або воно невідоме, – до суду за місцезнаходженням майна боржника) 

клопотання про надання дозволу на примусове виконання іноземного арбітражного 

рішення. В силу ч. 2 ст. 35  ЗУ «Про МКА» до клопотання додається оригінал 

належним чином засвідченого  арбітражного  рішення  або  належним    чином 

засвідчена копія такого, а також оригінал арбітражної угоди або належним чином 

засвідчена копія такої. 

Стаття 394 ЦПК України від 18 березня 2004 року передбачала необхідність 

подання додаткових документів у певних випадках. Так, якщо сторона, проти якої 

винесено рішення, не брала участі в арбітражному розгляді, то необхідно було 

також додати документ про те, що вона була належним чином повідомлена про час 

і місце розгляду справи. При цьому ЦПК України не конкретизував, який саме 

документ це може засвідчувати. У цьому контексті цікавою є позиція українських 

судів. Так, наприклад, Колегія суддів судової палати у цивільних справах ВССУ в 

ухвалі від 13 травня 2015 року зазначає, що «виклик у судове засідання може 

підтверджуватись оригіналом або засвідченою копією документа, за допомогою 

якого мав здійснюватися виклик згідно з міжнародним договором або 

законодавством держави, де розглядалася справа» [57]. Новий ЦПК не містить 

такої вимоги. 

Крім того, якщо арбітражне рішення вже виконувалося раніше частково, 

необхідно додати документ, який це підтверджує.  Якщо клопотання подається 

представником, додається також документ, що посвідчує повноваження 

представника. 

Необхідно також звернути увагу на певну колізію у нормах законодавства 

України щодо мови, якою мають бути перекладені відповідні документи. Так, ч. 2 

ст. 35 ЗУ «Про МКА» зазначає, що «якщо арбітражне рішення або угода викладені 
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іноземною  мовою, сторона повинна подати належним  чином  засвідчений  

переклад  цих документів на українську або російську мову». 

Натомість ст.  476 (4) (6) ЦПК України від 3 жовтня 2017 року встановлює, що 

до клопотання додається засвідчений відповідно до законодавства переклад  

документів українською мовою або мовою, передбаченою міжнародними 

договорами України. 

Як зазначалося вище, міжнародними договорами, які регулюють визнання і 

виконання іноземних арбітражних рішень і застосовуються в Україні, є Нью-

Йоркська конвенція та Київська угода. 

Стаття IV (2) Нью-Йоркської конвенції встановлює, що якщо арбітражне 

рішення чи арбітражна угода викладені мовою іншою, ніж офіційна мова країни, 

де запитується визнання і приведення до виконання такого рішення, надається 

переклад таких рішень на таку мову. Тобто за нормами Нью-Йоркської, якщо 

сторона має намір визнати і виконати рішення в Україні, документи мають бути 

перекладені українською мовою. 

Разом із тим необхідно пам’ятати, що ст. VII Нью-Йоркської конвенції, яка 

визначає порядок вирішення колізій між нею та іншими міжнародними договорами 

щодо визнання і виконання арбітражних рішень, укладених договірними 

державами, а також між нею і законами країни, де запитується визнання і 

виконання, встановлює пріоритет інших міжнародних договорів над положеннями 

Нью-Йоркської конвенції. Крім того,  ст. VII Нью-Йоркської конвенції встановлює, 

що її положення не позбавляють зацікавлену сторону скористатися арбітражним 

рішенням в тому порядку і у тих межах, які дозволяються законом тієї країни, де 

запитується визнання. 

За загальним правилом, встановленим ст. 475 ЦПК України, іноземне 

арбітражне рішення може бути пред’явлено до примусового виконання протягом 

трьох років з дня набрання ним законної сили. Новий ЦПК не містить положення 

про те, що якщо рішення передбачає стягнення періодичних платежів, воно може 

бути подане до примусового виконання протягом усього строку проведення 
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стягнення, при цьому, однак, сторона має право вимагати погашення 

заборгованості лише за останні три роки. 

За результатами розгляду клопотання суд може винести ухвалу про надання 

дозволу на примусове виконання іноземного арбітражного рішення або про 

відмову у задоволенні такого клопотання. 

Таким чином, визнання іноземного арбітражного рішення надає йому законної 

сили у державі, де запитується його визнання і виконання. Виконання іноземних 

арбітражних рішень полягає у вчиненні певних дій, визначених у арбітражному 

рішенні. Визнання і виконання іноземних арбітражних рішень регулюється на двох 

рівнях: міжнародному та на рівні національного законодавства окремих держав.  

На міжнародному рівні визнання і виконання іноземних арбітражних рішень 

регулюється перш за все Нью-Йоркською конвенцією. Крім того, деякі держави 

беруть участь у багатосторонніх міжнародних регіональних договорах (наприклад, 

Панамській конвенції, Київській угоді, Ріядській конвенції).  

Сфера дії Нью-Йоркської конвенції є ширшою, ніж її попередника – 

Женевських угод. Разом із тим держави-учасниці можуть робити певні 

застереження, які обмежують можливість застосування Нью-Йоркської конвенції в 

окремих державах.  

Сторона, що має намір визнати і виконати рішення, повинна лише 

дотриматися вимог Нью-Йоркської конвенції щодо документів, які подаються 

разом із відповідним клопотанням. Суди окремих держав не відмовляють у 

визнанні рішення лише тому, що заявник не подав арбітражну угоду разом із 

клопотанням.  

 «Засвідчення» оригіналу арбітражного рішення, про яке йдеться у ст. IV Нью-

Йоркської конвенції, полягає у вчиненні певних дій, за допомогою яких 

підтверджується справжність підпису (підписів) на рішенні. «Завірення» копії 

арбітражного рішення полягає у вчиненні дій, завдяки яким  підтверджується 

відповідність копії арбітражного рішення його оригіналу.  
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Засвідчення оригіналу рішення та завірення його копії повинно відповідати 

праву держави, де рішення винесене, або держави, де запитується визнання і 

виконання рішення. 

Нью-Йоркська конвенція має пріоритет над положеннями національного 

законодавства України і повинна мати пріоритет над положеннями Київської 

угоди. 

Законодавство України містить суперечливі вимоги про те, якою мовою мають 

бути перекладені документи, що додаються до клопотання про визнання і 

виконання іноземного арбітражного рішення. Для уникнення непередбачуваного 

тлумачення норм права, що регулюють ці питання, вважаємо за доцільне 

перекладати документи українською мовою. 

 

1.3 Загальна характеристика підстав для відмови у визнанні і 

виконанні іноземних арбітражних рішень 

 

Попри те, що міжнародні уніфіковані документи та національне законодавство 

багатьох країн встановлюють обов’язок держави, де запитується визнання і 

приведення до виконання арбітражного рішення, сприяти виконанню таких рішень 

вони також передбачають можливість відмови у визнанні і приведенні до 

виконання іноземного арбітражного рішення з певних підстав. 

Вважається, що загалом (хоча із певними варіаціями) більшість міжнародних 

і національних документів передбачають, що підставами для відмови у визнанні і 

виконанні іноземних арбітражних рішень є: недійсність арбітражної угоди або 

винесення рішення з питань, які не охоплювалися нею; упередженість 

арбітражного складу; процесуальні порушення; неарбітрабельність спору, з якого 

винесене арбітражне рішення; порушення публічного порядку; відсутність у 

рішення зобов’язуючої сили; те, що рішення було скасовано у місці його 

винесення. Крім того, законодавство деяких держав встановлює й інші підстави для 

відмови у визнанні і виконанні арбітражних рішень [2, c.464].  



50 
 

Враховуючи те, що в Україні підстави для відмови у визнанні і виконанні 

іноземних арбітражних рішень  визначаються ст. V Нью-Йоркської конвенції, ст. 9 

Київської угоди, ст. 36 ЗУ «Про МКА», а також ст. 478 ЦПК України, у цій роботі 

ми в основному зосередимося на аналізі саме цих джерел. При цьому відразу 

зазначимо, ст. 36 ЗУ «Про МКА» повністю дублює положення Нью-Йоркської 

конвенції. 

Отже, Нью-Йоркська конвенція передбачає такі підстави для відмови у 

визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень: 1) недійсність арбітражної 

угоди або недієздатність її сторін (ст. V (1) (a)); 2) неможливість сторони, проти 

якої  винесене рішення, надати свої пояснення, у тому числі через те, що вона не 

була належним чином повідомлена про призначення арбітра чи про арбітражний 

розгляд (ст. V (1) (b)); 3) арбітражне рішення винесе по спору, що не підпадає під 

сферу дії арбітражної угоди  (ст. V (1) (с)); 4) невідповідність арбітражу чи процесу 

угоді сторін чи застосовуваному до цих питань праву (ст. V (1) (d)); 5) рішення не 

стало остаточним чи призупинено (ст. V (1) (е)); 6) об’єкт спору є неарбітрабельним  

(ст. V (2) (a)); 7) визнання і виконання рішення суперечитиме публічному порядку 

держави, де запитується визнання і виконання арбітражного рішення (ст. V (2) (b)). 

При цьому зауважимо, що перші п’ять підстав (ті, що визначені (ст. V (1) Нью-

Йоркської конвенції) можуть бути використані судом лише за ініціативи сторони, 

проти якої винесене арбітражне рішення.  

Стаття  V (1) (a) Нью-Йоркської конвенції встановлює певну послідовність дій 

для визначення права, що застосовується для з’ясування дійсності арбітражної 

угоди. Зокрема, дійсність визначається відповідно до права, «якому сторони її 

підпорядкували». Якщо сторони не здійснили такого вибору, дійсність арбітражної 

угоди регулюється відповідно до права країни, де рішення було винесене. 

Суди більшості держав дотримуються цієї послідовності визначення права, 

застосовуваного до дійсності арбітражної угоди [58, c. 49]. У декількох країнах 

виникало питання щодо того, як саме розуміти «право, якому сторони 

підпорядкували арбітражну угоду». Зокрема, чи воно повинно розумітися як право, 
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визначене саме у арбітражному застереженні, чи як право, що визначене як 

застосовуване до договору в цілому.  

Якщо відповідати на запитання першим із зазначених способів, то відсутність 

вибору права в арбітражному застереженні призведе до того, що дійсність 

арбітражної угоди буде визначатися на підставі права тієї держави, де рішення було 

винесене. Якщо дотримуватися другого підходу, то застосувати право держави 

місця винесення арбітражного рішення можна лише тоді, коли відсутній вибір 

права до договору в цілому [58, c. 50].  

Суди Канади, наприклад, як правило, дотримуються другого підходу, при 

цьому вони виходять із того, що «міжнародні арбітражні угоди майже ніколи не 

містять вибору права. Право, якому підпорядковується договір в цілому, може 

тлумачитися як таке, якому сторони підпорядкували арбітражну угоду» [59].  Такий 

підхід широко підтримується і в інших країнах [58, c. 50]. 

Як зазначає Г. Берман, спираючись на національні доповіді багатьох держав, 

суди  у рідкісних випадках відмовляють у задоволенні клопотання про визнання і 

виконання іноземного арбітражного рішення на підставі ст. V (1) (b) Нью-

Йоркської конвенції. Це має місце тільки тоді, коли порушення є особливо 

серйозним [58, c. 53]. 

Українські суди також обережно застосовують цю підставу для відмови у 

визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень. Так, в одній із недавніх справ, 

яка розглядалася Печерським районним судом м. Києва, боржник намагався 

переконати суд відмовити у задоволенні клопотання про надання дозволу на 

примусове виконання рішення Арбітражного суду при Національній торгово-

промисловій палаті у Варшаві від 15 травня 2014 з низки причин. Серед них і та, 

що він не був належним чином повідомлений про арбітражний розгляд. Проте суд 

зазначив, що боржник не надав доказів про те, що не був належним чином 

повідомлений про розгляд справи. Крім того, суд звернув увагу на те, що з 

арбітражного рішення випливає, що боржник (у рішенні – відповідач) отримав 

повідомлення про розгляд справи, «проте не зайняв остаточної позиції у справі, не 

подав жодних пропозицій і не висловив заперечень щодо вимог позову» [60]. Таким 
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чином, аргумент боржника про те, що він не був належним чином повідомлений, 

був відхилений судом. 

Як правило, сторони арбітражної угоди у той чи інший спосіб обмежують коло 

спорів, які вони передають на вирішення міжнародному комерційному арбітражу. 

Саме тому ст. V (1) (c) Нью-Йоркської конвенції дозволяє відмовити у визнанні і 

виконанні арбітражного рішення, яке стосується спору, що не передбачений або не 

підпадає під дію арбітражної угоди. Наявність такої підстави для відміни у визнанні 

і виконанні іноземних арбітражних рішень обумовлена повагою авторів Нью-

Йоркської конвенції до свободи сторін арбітражної угоди, яка лежить в основі 

міжнародного комерційного арбітражу як способу вирішення спорів.   

Як зазначає Г. Берман, у значній кількості країн не існує судової практики 

застосування ст. V (1) (c) Нью-Йоркської конвенції (наприклад, у Чеській 

Республіці, Ізраїлі, Португалії, Австралії, Швейцарії).  

Проте ще більша кількість держав мають судову практику із застосування  

ст. V (1) (c) Нью-Йоркської конвенції, яка свідчить про те, що суди відмовляють у 

визнанні і виконанні арбітражних рішень, які виходять за межі арбітражної угоди 

(наприклад, Аргентина, Австрія, Китай, Греція, Сполучене Королівство). Існує 

також тенденція дозволяти часткове виконання арбітражних рішень, якщо вони 

містять вирішення питань, які як передбачені арбітражною угодою, так і не 

передбачені нею. Разом із тим у багатьох державах суди, вирішуючи питання про 

те, чи не виходить арбітражне рішення за межі арбітражної угоди, тлумачать 

останню широко. Наприклад, в Сінгапурі суди, визначаючи сферу дії арбітражної 

угоди, аналізують не лише її умови, але й заяви і виступи сторін у арбітражному 

процесі, зокрема звертають увагу на те, чи не робила сторона, проти якої винесене 

арбітражне рішення, заяв, що арбітраж вирішує питання, не передбачені 

арбітражною угодою. Відтак, у Сінгапурі може бути визнане і виконане арбітражне 

рішення, яке не зовсім точно підпадає під сферу дії письмової арбітражної угоди 

[58, c. 56]. 

Іноді сторона, проти якої винесене рішення, намагається перешкодити його 

виконанню із посиланням на ст. V (1) (c) Нью-Йоркської конвенції не обов’язково 
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тому, що воно вирішує питання, не передбачені арбітражною угодою, але й тоді, 

коли рішення не виходить за межі арбітражної угоди, але арбітраж у рішенні 

визначив спосіб захисту, використання якого було виключено умовами контракту.  

Суди різних держав по-різному підходять до вирішення цього питання. 

Наприклад, Г. Берман наводить рішення канадського суду, коли у визнанні і 

виконанні рішення було відмовлено у частині покладення усіх витрат на 

арбітражний процес на одну сторону, в той час як арбітражна угода чітко зазначала, 

що кожна із сторін несе свої витрати самостійно. Крім того, він зазначає про те, що 

суди у Нідерландах, Туреччині, Сполученому Королівстві швидше за все також 

відмовлять у виконанні такого рішення. Натомість суди в Німеччині та Норвегії 

швидше за все дозволять його виконати [58, c. 57]. 

Так, наприклад, ЮНСІТРАЛ згадує рішення Апеляційного суду Гамбургу, у 

якому суд дозволив визнання і виконання іноземного арбітражного рішення, не 

зважаючи на те, що сторона, яка програла справу заперечувала проти цього, 

посилаючись на ст. V (1) (c) Нью-Йоркської конвенції. Її заперечення було 

викликано тим, що арбітраж присудив відшкодування вищих відсотків, ніж просив 

позивач, вважаючи, що «арбітраж може на власний розсуд і з власної ініціативи 

присуджувати відсотки та складені відсотки…» [61, c. 176]. 

Ми підтримуємо позицію судів тих країн, які відмовляють у визнанні і 

виконанні рішень, якщо вони присуджують способи захисту, використання яких 

прямо було виключено контрактом, укладеним між сторонами, або присуджують 

спосіб захисту, про який сторона не просила, оскільки це порушує принцип 

свободи сторін арбітражної угоди.  

Аналіз судової практики визнання і виконання іноземних арбітражних рішень 

дозволяє виявити певні проблеми, з якими може зіштовхнутися сторона, яка бажає 

визнати і виконати іноземне арбітражне рішення в Україні, саме через застосування 

ст. V (1) (c) Нью-Йоркської конвенції.  

Так, слід відзначити, що окремі суди, розглядаючи клопотання про надання 

дозволу на примусове визнання і виконання рішення, помилково тлумачать зміст 

арбітражної угоди. В результаті чого вони доходять висновку, що арбітражне 
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рішення винесене по спору, не підпадає під арбітражну угоду і це, як відомо, є 

підставою для відмови у визнанні і виконанні арбітражного рішення на підставі  

ст. V (1) (с) Нью-Йоркської конвенції.  

Підтвердженням цього є, наприклад,  справа, що розглядалася судами України 

з приводу  клопотання Акціонерного товариства  «Euroecology International 

Corporation»  про надання дозволу на примусове виконання арбітражного рішення 

Арбітражного суду при Економічній палаті Чеської Республіки та Аграрній палаті 

Чеської республіки [62].  

Із матеріалів справи видно, що, вирішуючи питання про скасування ухвали 

Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 26 вересня 2012 року про 

часткове задоволення зазначеного клопотання, Апеляційний суд 

Дніпропетровської області 23 січня 2013 року скасував ухвалу Бабушкінського 

районного суду і відмовив у задоволенні клопотання через те, що рішення 

Арбітражного суду зобов’язувало  Виконавчий комітет Дніпропетровської міської 

ради та Дніпропетровську міську ради сплатити суми грошових коштів та 

процентів за користування кредитом, «розмір ставки яких сторонами у арбітражній 

угоді обумовлений не був, та відсутні дані про наявність визначення цього розміру 

в основних угодах» [62].  

При цьому цікавим є те, що арбітражне застереження, яке містилося у 

кредитній угоді, було сформульовано доволі широко і передбачало вирішення 

будь-яких спорів за кредитною угодою Арбітражним судом при Економічній палаті 

Чеської Республіки та Аграрній палаті Чеської республіки. 

Тим не менше, Апеляційний суд вважав, що Арбітражний суд вийшов за межі 

арбітражної угоди, що в силу п. «с» ч. 1 ст. V Нью-Йоркської конвенції дійсно є 

підставою для скасування рішення. 

ВССУ, переглядаючи цю справу у порядку касаційного провадження, скасував 

ухвалу Апеляційного суду і направив справу на новий розгляд тому, що 

«апеляційний суд не звернув уваги на ту обставину, що у рішенні іноземного 

арбітражу, про виконання якого подане клопотання, розглядалися вимоги про 

стягнення як договірних процентів, так і процентів у виді санкцій, передбачених 
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правом договірної сторони, що мають різну юридичну природу».  Далі ВССУ  

посилається на п. «с» ч. 1 ст. V Нью-Йоркської конвенції, яка серед іншого 

зазначає, що «частина арбітражного рішення, яка містить постанови з питань, що 

охоплюються арбітражною угодою чи арбітражним застереженням, може бути 

визнана й виконана, якщо ці постанови можуть бути відокремлені від постанов з 

питань, які не охоплюються такими угодою або застереженням».  

Тобто, ВССУ спрямовує суд, що буде здійснювати новий розгляд справи, 

дослідити правову природу процентів, що стягуються,  визнати рішення в частині, 

що передбачає стягнення процентів за користування кредитом, і відмовити у 

визнанні рішення у частині стягнення процентів за неповернення коштів. 

Вважаємо, що підхід Апеляційного суду і ВССУ у цій справі є помилковим з 

наступних міркувань. Як зазначалося, арбітражна угода була сформульована таким 

чином, що передбачала передачу «усіх спорів із кредитної угоди» на розгляд 

арбітражного суду. Якщо виникає спір з приводу сплати процентів за кредитним 

договором чи з приводу сплати процентів за несвоєчасне сплачення сум за 

кредитним договором, то цей спір безсумнівно є спором «із кредитної угоди», 

оскільки, якби не було кредитної угоди, у сторони не виникало б обов’язку 

сплачувати проценти ні першого, ні другого виду. При цьому немає ніякого 

значення те, що розмір процентів безпосередньо договором не встановлений, 

оскільки договірні відносини, як правило, регулюються не лише договором, з якого 

вони виникають, але й нормами застосовуваного до договору права. При цьому 

вони не перестають бути договірними.  

Стаття V (1) (d) Нью-Йоркської конвенції дозволяє судам договірної держави 

відмовити у визнанні та приведенні до виконання іноземного арбітражного 

рішення, «якщо склад арбітражного органу чи арбітражний процес не відповідали 

угоді сторін чи, за відсутності такої, не відповідали закону тієї країни, де мав місце 

арбітраж». 

Як свідчать робочі документи створення Нью-Йоркської конвенції, її 

розробники мали на увазі те, щоб визначення відповідності арбітражного складу чи 

арбітражного процесу відбувалося у першу чергу на підставі права, визначеного 
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сторонами. Таким чином, право країни, де рішення було винесене, застосовується 

лише субсидіарно [63].  

При цьому ст. V (1) (d) Нью-Йоркської конвенції не передбачає навіть 

мінімальних вимог до змісту угоди сторін щодо арбітражного складу чи 

арбітражного процесу. Таким чином, сторони можуть домовитися про 

застосування національного процесуального права, яке б регулювало означені 

питання, або можуть домовитися застосовувати свої власні правила, незалежні від 

будь-якої правової системи [61, c.192]. 

Вважається, що стаття V (1) (d) Нью-Йоркської конвенції стала вагомим 

кроком уперед порівняно з положеннями Женевської конвенції [61, c.189], ст. 1(с) 

якої вимагала, щоб арбітраж одночасно відповідав як угоді сторін, так і праву, яке 

регулювало арбітражний процес.  

Такий підхід Нью-Йоркської конвенції викликаний обмеженнями 

можливостей державних судів переглядати арбітражні рішення, без яких 

міжнародний комерційний арбітраж втрачає свою ефективність. Також він 

зменшує ризик відмови у визнанні і виконанні арбітражних рішень на підставі 

процесуальних порушень [61, c.190]. 

Як зазначає ЮНСІТРАЛ, національні доповіді про застосування Нью-

Йоркської конвенції у державах свідчать про те, що спроби перешкодити визнанню 

і виконанню арбітражних рішень на підставі ст. V (1) (d) Нью-Йоркської конвенції, 

як правило, не є успішними. Випадки, коли арбітражі відхиляються від угоди сторін 

чи застосовуваного права, які регулюють арбітражну процедуру, є рідкісними тим 

паче, що національні закони, які регулюють міжнародний комерційний арбітраж та 

арбітражні регламенти, надають арбітражам досить широку свободу дій [61, c.190]. 

ЮНСІТРАЛ навіть наводить приклад рішення Німецького суду, в якому він 

відмовився прийняти аргументи про те, що арбітражний склад не відповідав 

вимогам, які до нього ставилися, оскільки складався з трьох арбітрів, які були 

призначені неналежним компетентним органом. Причиною відмови стало те, що 

сторона, проти якої було винесене рішення, не змогла довести, що дотримання 
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іншої процедури призначення арбітрів призвело би до винесення іншого рішення 

[61, c.195]. 

З цього рішення видно, що суди дуже обережні у застосуванні ст. V (1) (d) 

Нью-Йоркської конвенції. Це пояснюється бажанням не допустити затягування у 

виконанні арбітражних рішень через недотримання якихось формальностей, які не 

мають суттєвого значення для вирішення справи. 

В Україні, на жаль, спостерігається дещо інший підхід. Його ілюстрацією є 

справа за клопотанням компанії Везерфорд Ойл Тул Гмбх про визнання та надання 

дозволу на примусове виконання рішення Лондонського Міжнародного 

Арбітражного Суду, що розглядалася українськими судами. 

У цій справі сторона, що програла справу (Товариство з обмеженою 

відповідальністю «НВП «Атол» (надалі - ТОВ), заперечувала проти визнання і 

виконання рішення у зв’язку із тим, що на її погляд арбітражний склад не 

відповідав арбітражному застереженню (п.п. «d» п.1 ст. V Нью-Йоркської 

конвенції). 

Арбітражне застереження встановлювало, що «будь-які спори, які виникають 

по цьому Контракту, будуть вирішуватися виключно в арбітражному порядку 

англійською мовою в Лондонському Міжнародному Арбітражному Суді 

(«Регламент»), за умови, що положення цього параграфу будуть мати пріоритетне 

значення у випадку будь-яких протиріч із таким Регламентом. Арбітражна комісія 

(курсив - наш) винесе свої рішення у письмовій формі і такі письмові рішення та 

висновки  відносно спорів будуть остаточними та обов’язковими для сторін» [64]. 

Слід зазначити, що контракт (частиною якого було арбітражне застереження) 

був укладений російською та англійською мовами. Терміну «арбітражна комісія» у 

тексті російською мовою відповідав термін «arbitration panel» англійською мовою. 

Твердження ТОВ про те, що склад арбітрів не відповідав арбітражній угоді 

базувалося на тому, що арбітражне рішення було винесено одноособовим арбітром, 

в той час як арбітражне застереження вимагало вирішення спору колегіальним 

органом. 
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На підтвердження своєї позиції ТОВ наводило висновок експертного 

дослідження Українського бюро лінгвістичних експертиз, у якому, зокрема, 

зазначалося, що «у складі юридичного терміна arbitration panel англійське слово 

panel має таке значення: «група осіб, вибраних для виконання певної роботи, 

наприклад, дослідження, розслідування, арбітражу…У складі юридичного терміна 

arbitration panel слово panel завжди вказує на колегіальний орган» [65]. 

Виходячи з цього суд першої інстанції відмовив у визнанні та задоволенні 

клопотання про примусове рішення Лондонського Міжнародного Арбітражного 

Суду.  

Суд апеляційної інстанції задовольнив клопотання часткового. При цьому в 

апеляційному засіданні було з’ясовано, що «експерт  не досліджував питання про 

значення юридичного терміна arbitration panel у цілому і зосередився на тлумаченні 

змісту слова «panel»… окрім того, як слідує зі змісту експертного висновку, зміст 

ключового юридичного терміна arbitration panel не досліджувався у контексті 

тлумачення основних термінів Правил (Регламенту) Лондонського міжнародного 

арбітражного суду» [65]. 

 ВССУ, переглядаючи цю справу у порядку касації, визнав таким, що підлягає 

примусовому виконанню, та надав дозвіл на звернення до примусового виконання 

рішення Лондонського Міжнародного Арбітражного Суду. При цьому ВССУ взяв 

до уваги роз’яснення  уповноваженого представника Лондонського Міжнародного 

Арбітражного Суду, згідно з яким «призначення одноосібного арбітра … відбулося 

згідно з приписами ст. 5.4 і 5.5 Правил (Регламенту) Лондонського Міжнародного 

Арбітражного Суду, оскільки в арбітражному застереженні сторони не визначили 

кількісний склад арбітражного органу, що має розглядати спір між ними з приводу 

виконання контракту, тому арбітраж, що розглянув спір між сторонами, був 

легітимним» [66].  

Позитивним є те, що ВССУ системно підійшов до розуміння терміна arbitration 

panel у цій ситуації і дозволив визнання і виконання іноземного арбітражного 

рішення. Проте неможливо обійти увагою те, що рішення було винесено  
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Лондонським  Міжнародним Арбітражним Судом 06 січня 2011 року, а дозвіл на 

його примусове виконання був наданий 24 грудня 2014 року.  

У контексті нашого дослідження особливо важливим є те, що ст. V (1) (d) Нью-

Йоркської конвенції певною мірою взаємодіє з її ст. V (2) (b), яка, як відомо, 

передбачає, що суд може відмовити у визнанні і виконанні рішення, якщо рішення 

суперечитиме публічному порядку цієї держави. Часто буває так, що сторона, яка 

має намір перешкодити визнанню і виконанню арбітражного рішення, посилається 

на обидві норми Нью-Йоркської конвенції [61, c.191].  

Наступною підставою для відмови у визнанні і виконанні арбітражного 

рішення, яка може бути використана з ініціативи сторони, яка програла справу, є 

те, що «рішення ще не стало обов’язковим для сторін чи було відмінене, чи 

призупинене виконанням компетентною владою країни, де воно було винесене, чи 

країни закон якої застосовується» (ст. V (1) (е) Нью-Йоркської конвенції). 

Питання про те, коли рішення стає обов’язковим для сторін, було дискусійним 

під час розробки Нью-Йоркської конвенції. На погляд окремих делегатів, це мало 

означати, що рішення не може вже бути переглянуте відповідно за допомогою 

звичайних засобів перегляду рішень. Проте ця точка зору не була підтримана і, 

оскільки розробники не змогли дійти згоди з цього приводу, було вирішено взагалі 

не визначати поняття «обов’язкове для сторін» у тексті Конвенції, а залишити його 

на розсуд судів, які будуть застосовувати норми Нью-Йоркської конвенції [67], 

[68], [69], [70], [71].  

Суди деяких країн (Швейцарії, Німеччини, Італії, США) відповідають на 

питання, чи набуло рішення чинності на підставі права держави, де воно було 

винесене. Інший спосіб відповіді на це запитання полягає у використанні 

автономного підходу, який передбачає, що суд країни, де запитується визнання і 

виконання іноземного арбітражного рішення, самостійно визначає, що слід 

розуміти під обов’язковістю арбітражного рішення, про яке йдеться у ст. V (1) (е) 

Нью-Йоркської конвенції. У більшості випадків використання цього підходу 

призводить до того, що арбітражне рішення вважається обов’язковим, якщо «воно 

не є відкритим для звичайних способів перегляду рішення по суті, а навіть, якщо 
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«екстраординарні» способи перегляду (наприклад, відміна рішення у місці його 

винесення) залишаються доступними» [61, c. 209-210]. 

Водночас слід звернути увагу на те, що ці способи визначення обов’язковості 

арбітражного рішення не є взаємовиключними і в ряді випадків суди застосовували 

їх одночасно. В інших випадках національні суди відмовлялися застосовувати 

вимоги права місця арбітражного розгляду, оскільки це б призвело до результатів, 

що суперечать меті Нью-Йоркської конвенції (якщо, наприклад, ці вимоги 

полягали у необхідності національної екзекватури) [61, c. 211]. 

Однією з підстав для застосування ст. V (1) (е) Нью-Йоркської конвенції є те, 

що «рішення …було відмінене… компетентною владою країни, де воно було 

винесене, чи країни, закон якої застосовується».  При цьому у юридичній літературі 

вірно відмічається, що Нью-Йоркська конвенція не регулює порядок відміни 

арбітражного рішення [72, c. 426]. З цього приводу варто зауважити, що підстави 

для відміни арбітражного рішення у місці його винесення визначаються ст. IX 

Європейської конвенції, а також у національному законодавстві більшості держав 

(в Україні – ст. 34 ЗУ «Про МКА»). 

Як зазначає ЮНСІТРАЛ, відмови у визнанні і виконанні арбітражних рішень 

за цією підставою відбуваються рідко і майже ніколи успішно. А в тих випадках, 

коли у визнанні і виконанні все ж таки було відмовлено, суди наголошували на 

тому, що це стало можливим завдяки тому, що рішення про відміну вже набуло 

чинності і підкреслювали, що ініціація відміни рішення не може бути підставою 

для відмови у його визнанні і виконанні [61, c. 221-222]. 

Стаття V (1) (е) Нью-Йоркської конвенції також дозволяє відмовити у визнанні 

і виконанні «рішення, …яке було призупинене… компетентною владою країни, де 

воно було винесене, чи країни закон якої застосовується». При цьому Нью-

Йоркська конвенція не визначає поняття «призупинене». Більшість судів 

вважають, що цим поняттям охоплюється формальне призупинення, яке випливає 

із судового рішення. Швейцарський Федеральний Суд зазначив, наприклад, що це 

правило охоплює ситуації, коли «суд у процедурі відміни арбітражного рішення, 
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помітивши помилку у рішенні (яка впливає на його зміст), призупиняє його 

виконання до тих пір поки вона буде вирішена по-суті» [61, c. 222]. 

Стаття V (2) (а) Нью-Йоркської конвенції дозволяє відмовити судам у визнанні 

і виконанні арбітражного рішення, якщо вони знайдуть, що об’єкт спору не є 

арбітрабельним. Хоча Конвенція зазначає, що суд використовує цю підставу ex 

officio, деякі суди (ЮНСІТРАЛ наводить приклади рішень Апеляційного суду 

Цюріха, а також Верховного Суду Іспанії) вважали, що сторона, яка виступає проти 

визнання і виконання арбітражного рішення, має право доводити, що предмет 

спору не був арбітрабельним [61, c. 227]. 

Цікаво, що під час створення Нью-Йоркської конвенції її розробники 

відхилили пропозицію французької делегації виключити норму ст. V (2) (а) із 

тексту Конвенції у зв’язку із тим, що вона надає занадто великого значення нормам 

внутрішнього права (які визначають арбітрабельність спорів) і що достатньо було 

б, якби арбітражне рішення не порушувало міжнародного публічного порядку [67, 

c. 7]. 

Натомість остаточний текст Нью-Йоркської конвенції повторює підхід 

Женевської конвенції (яка розрізняла порушення публічного порядку (ст.1(е)) і 

арбітрабельності (ст. 1 (b) та визначає дві окремі підстави для відмови у визнанні і 

приведенні до виконання іноземного арбітражного рішення (ст. V (2) (a),             ст. 

V(2) (b). 

Суди договірних держав підтримують підхід Нью-Йоркської конвенції і 

використовують неарбітрабельність спорів та порушення арбітражним рішенням 

публічного порядку як окремі підстави для відмови у визнанні і виконанні 

іноземних арбітражних рішень. Крім того, останнім часом набуває поширення 

думка про те, що якщо якийсь спір є неарбітрабельним відповідно до вимог 

національного права, він необов’язково потягне за собою невизнання рішення на 

підставі Нью-Йоркської конвенції. Так, Апеляційний суд США для Другого округу 

у справі Parsons & Whittemore Overseas Co. v. Societe Generale De L’ Industrie Du 

Papier відзначив, що «особливі міркування і політики, які лежать в основі 
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міжнародного арбітражу, вимагають вужчого погляду на неарбітрабельність у 

міжнародному контексті, порівняно з внутрішнім» [73]. 

Крім того, необхідно згадати те, що в юридичній літературі пропонувалося 

визначити перелік спорів, які є арбітрабельними, який став би додатком до Нью-

Йоркської конвенції. Проте ця ідея була піддана слушній критиці з огляду на те, що 

складно визначити такий перелік навіть для кожної держави-учасниці, а в деяких 

державах це неможливо взагалі. Крім того, існує небезпека того, що держави 

будуть вважати арбітрабельними лише ті спори, що прямо заявлені у списку [45, c. 

375]. 

Суперечність іноземного арбітражного рішення публічному порядку держави, 

де запитується визнання і виконання арбітражного рішення, як підстава для 

відмови у його визнанні і виконанні згідно зі ст. V (2) (b) Нью-Йоркської конвенції, 

буде нами проаналізована у Розділі ІІІ цієї роботи. 

ЦПК України, що діяв до 15 грудня 2017 року, у питанні визнання та 

виконання рішення міжнародного комерційного арбітражного суду відсилав до 

норм відповідних міжнародних договорів, у другому випадку – самостійно 

визначав підстави, за яких можна відмовити у визнанні і виконанні рішення.   

Натепер частиною законодавства України є два міжнародних договори, що 

містять підстави для відмови у визнанні іноземних арбітражних рішень. ВРУ 

ратифікувала лише Київську угоду [74]. 

Підстави для відмови у визнанні і виконанні арбітражних рішень за Київською 

угодою відрізняються від тих, що визначені Нью-Йоркською конвенцією. Зокрема, 

такими підставами, викладеними в ній, є наявність рішення, яке набуло законної 

сили у справі між тими сторонами, про той самий предмет і на тій самій підставі 

(ст. 9 (а), (б); спір вирішений некомпетентним судом (ст. 9 (в); інша сторона не була 

повідомлена про процес (ст. 9 (г); закінчився трирічний термін давності для 

пред’явлення рішення щодо примусового виконання (ст. 9 (д). 

Проте вище ми вже писали про недоцільність регулювання Київською угодою 

визнання та виконання іноземних арбітражних рішень, відтак не будемо 

зупинятися на аналізі підстав для відмови у визнанні, визначених нею. 
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До Нью-Йоркської конвенції приєдналася ще Українська Радянська 

Соціалістична Республіка 10 жовтня 1960 року, а тому, звичайно, ВРУ її не 

ратифікувала. Однак, не зважаючи на це, на наш погляд, можна стверджувати, що 

ВРУ надала згоду на обов’язковість Нью-Йоркської конвенції, адже вона прийняла 

Закон «Про правонаступництво України», ст. 3 якого встановила, що Закони  

Української  РСР  та  інші  акти,  ухвалені Верховною Радою  Української  РСР,  

діють  на  території  України, оскільки вони  не  суперечать  законам  України,  

ухваленим  після проголошення незалежності України. 

 Питання про те, чи застосовується Нью-Йоркська конвенція чи ЦПК України 

для визначення підстав відмови у визнанні і виконанні іноземного арбітражного 

рішення, на перший погляд, не є важливим, оскільки коло підстав, встановлених 

обома документами, є подібним. Навіть Колегія суддів судової палати у цивільних 

справах ВССУ у недавньому рішенні від 7 грудня 2016 року зазначає, що 

«…перелік підстав, за яких компетентний суд може відмовити у визнанні та 

виконанні арбітражного рішення… міститься у ст. V Нью-Йоркської конвенції, а 

також вони … перелічені у ЦПК» [75]. Формулювання, використане ВССУ («…а 

також вони…») свідчить про те, що він сприймав норми ст. V Нью-Йоркської 

конвенції та  відповідні норми  ЦПК України (на момент ухвалення цього рішення) 

як ідентичні. 

Однак глибший аналіз цих норм свідчить про те, що не усі підстави для 

відмови у визнанні і виконанні рішень, встановлених Нью-Йоркською конвенцією 

та ЦПК України, що діяв до 15 грудня 2017 року, співпадали, а також не можна 

було  з упевненістю стверджувати, що механізм використання цих підстав був 

однаковим у цих документах.  

Так, наприклад, однією із підстав для відмови у визнанні і виконанні 

арбітражного рішення відповідно до положень Нью-Йоркської конвенції є 

суперечність визнання і виконання такого рішення публічному порядку держави, 

де запитується визнання і виконання (ст. V (2) (b) Конвенції). (При цьому 

загальною тенденцією тлумачення поняття «публічний порядок» у згаданій нормі 

Конвенції є тенденція його вузького тлумачення) [76, c. 6]. 
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Натомість ЦПК України до 15 грудня 2017 року не використовував 

застереження про публічний порядок як підставу для відмови у визнанні і 

виконанні рішення, а використовував схожу, проте, не ідентичну концепцію. 

Зокрема, відповідно до статті 396 (2) ЦПК у визнанні і виконанні іноземного 

арбітражного рішення можна було відмовити, «якщо виконання рішення 

загрожувало б інтересам України та в інших випадках, встановлених законами 

України». 

Прийнятий у 2017 році ЦПК України [77] певною мірою удосконалив 

законодавче регулювання питань визнання і надання дозволу на примусове 

виконання іноземних арбітражних рішень в Україні. На відміну від  ЦПК України  

у редакції 2004 року новий Кодекс у розділі IX містить спеціальну главу 3 

«Визнання та надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного 

арбітражу», у тому числі ст.478 «Підстави для відмови у визнанні і наданні дозволу 

на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу», що були 

удосконалені у процесі прийняття парламентом Кодексу.  

Стаття 478 ЦПК України, що чинний з 15 грудня 2017 року, визначає підстави 

для відмови у визнанні і наданні дозволу на примусове виконання рішень 

міжнародного комерційного арбітражу. Згідно з цією статтею суд відмовляє у 

визнанні і наданні дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного 

арбітражу на прохання сторони, проти якої воно спрямоване, якщо ця сторона 

подасть суду доказ того, що: а) одна із сторін в арбітражній угоді була якоюсь 

мірою недієздатною; або ця угода є недійсною за законом, якому сторони цю угоду 

підпорядкували, а в разі відсутності такої вказівки, - за законом держави, де 

рішення було винесено; або б) сторону, проти якої винесено рішення, не було 

належним чином сповіщено про призначення арбітра чи про арбітражний розгляд 

або з інших поважних причин вона не могла подати свої пояснення; або в) рішення 

винесено щодо спору, не передбаченого арбітражною угодою, або такого, що не 

підпадає під її умови, або містить постанови з питань, що виходять за межі 

арбітражної угоди; проте якщо постанови з питань, охоплених арбітражною 

угодою, можуть бути відокремлені від тих, які не охоплюються такою угодою, то 
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та частина арбітражного рішення, яка містить постанови з питань, що охоплені 

арбітражною угодою, може бути визнана і виконана; або г) склад міжнародного 

комерційного арбітражу або арбітражна процедура не відповідали угоді між 

сторонами або, за відсутності такої, не відповідали закону тієї держави, де мав 

місце арбітраж; або ґ) рішення ще не стало обов’язковим для сторін, або було 

скасовано, або його виконання зупинено судом держави, в якій або згідно із 

законом якої воно було прийнято.   

Суд також відмовляє у визнанні і наданні дозволу на виконання рішення 

міжнародного комерційного арбітражу, якщо визнає, що: а) відповідно до закону 

спір, з огляду на його предмет, не може бути переданий на вирішення 

міжнародного комерційного арбітражу; або ж суд дійде висновку, що  визнання та 

виконання цього арбітражного рішення суперечить публічному порядку України.  

Аналіз змісту цієї статті дає, на наш погляд, підстави  для висновку про те, 

що ця стаття є зайвою саме у ЦПК, оскільки врегульовані нею питання уже 

врегульовані у стаття 36 ЗУ «Про МКА», причому ця остання повністю відтворює 

ст. 36 Типового закону, а отже відповідає загальносвітовим підходам регулювання 

відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень.  

Можливо її зміст потребує удосконалення з огляду на таке. Підпункт а) пункту 

2 частини 1 стаття 478 ЦПК передбачає відмову судом у визнанні і наданні дозволу 

на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, якщо визнає, що 

відповідно до закону спір, з огляду на його предмет, не може бути переданий на 

вирішення міжнародного комерційного арбітражу. Тобто Кодексом передбачено, 

що суд відмовляє у визнанні і наданні дозволу на виконання рішення міжнародного 

комерційного арбітражу, якщо визнає, що спір, з огляду на його предмет, не може 

бути переданий на вирішення міжнародного комерційного арбітражу як згідно 

закону держави, в якій або згідно із законом якої воно прийнято, так і закону 

України.  

Водночас згідно абзацу 2 пункту 2 частини 1 стаття 36 ЗУ «Про МКА» суд 

відмовляє у визнанні і наданні дозволу на виконання рішення міжнародного 

комерційного арбітражу, якщо визнає, що об'єкт спору не може бути предметом 
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арбітражного розгляду за законодавством України. Інакше кажучи, ЗУ «Про МКА» 

передбачає відмову судом у визнанні і наданні дозволу на виконання рішення 

міжнародного комерційного арбітражу у випадку неарбітрабелності спору лише за 

законодавством України. Така позиція законодавця відповідає положенням ст. V 

(2) (b) Нью-Йоркської конвенції, згідно з якими «у визнанні і приведенні до 

виконання арбітражного рішення може бути відмовлено, якщо компетентна влада 

країни, в якій запитується визнання і приведення до виконання, знайде, що: а) 

об'єкт спору не може бути предметом арбітражного розгляду за законами цієї 

країни». Таким чином у цій частині стаття 478 не узгоджується не лише зі ст. 36 ЗУ 

«Про МКА», але й зі ст. V Нью-Йоркської конвенції. 

Крім того, на відміну від ст. 36 ЗУ «Про МКА», згідно з якою «якщо в суді (що 

ухвалив рішення – уточнено нами) заявлено клопотання про скасування або 

зупинення виконання арбітражного рішення, суд, в якому запитується визнання або 

виконання, може, якщо визнає це за належне, відкласти винесення свого рішення і 

може також, за клопотанням тієї сторони, яка просить про визнання або виконання 

арбітражного рішення, зобов'язати іншу сторону надати належне забезпечення», у 

ст. 478 ЦПК відсутнє таке важливе з точки зору визнання і надання дозволу на 

виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу положення. 

Крім того, варто звернути увагу на те, що ч. 2 ст. 459 ЦПК, яка встановлює 

підстави для скасування судом рішення міжнародного комерційного арбітражу, у 

тому числі у випадку, коли арбітражне рішення суперечить публічному порядку 

України, дублює статтю 34 ЗУ «Про МКА», а відтак необґрунтовано збільшує 

законодавчий масив.  

Тому, на наш погляд, стаття 459 ЦПК, не дивлячись на те, що її частина перша 

передбачає, що рішення міжнародного комерційного арбітражу може бути 

скасоване судом лише у випадках, передбачених цією статтею, якщо інше не 

передбачено міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана 

Верховною Радою України, або ЗУ «Про МКА», також підлягає виключенню.   

Таким чином, міжнародні уніфіковані документи та національне 

законодавство встановлюють певні підстави для відмови у визнанні і виконанні 
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іноземних арбітражних рішень. Більшість з них можуть бути використані судом 

держави, де запитується визнання і виконання іноземних арбітражних рішень, 

лише з ініціативи сторони, проти якої винесене рішення. І лише дві підстави 

можуть бути використані з ініціативи суду – суперечність рішення публічному 

порядку держави, у якій запитується визнання і виконання, та неарбітрабельність 

спору, з приводу якого винесене рішення. 

Відмова у визнанні і виконанні арбітражних рішень, якщо вони присуджують 

способи захисту, використання яких прямо було виключено контрактом, 

укладеним між сторонами, або присуджують спосіб захисту, про який сторона не 

просила на підставі ст. V (1) (c) Нью-Йоркської конвенції заслуговує підтримки,  

оскільки визнання таких рішень порушуватиме принцип свободи сторін 

арбітражної угоди.  

Одні й ті самі факти можуть стати підставою для застосування ст.  V (1) (d) 

(невідповідність арбітражного складу чи арбітражної процедури угоді сторін чи 

праву країни, де мав місце арбітраж) та ст.  V (2) (b) Нью-Йоркської конвенції 

(суперечність рішення публічному порядку держави, де запитується визнання і 

виконання арбітражного рішення). Водночас необхідно пам’ятати про те, що ст. V 

(1) (d) Нью-Йоркської конвенції застосовується виключно з ініціативи сторони, 

проти якої винесене арбітражне рішення, а ст.  V (2) (b) Нью-Йоркської конвенції 

може використовуватися судом з власної ініціативи. 

Незважаючи на те, що окремі норми, які визначають арбітрабельність спорів, 

входять до публічного порядку держави, де запитується визнання і виконання 

арбітражних рішень, Нью-Йоркська конвенція визначає неарбітрабельність спорів 

та суперечність рішення публічному порядку як окремі  підстави для відмови у 

визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень. Це пояснюється тим, що не 

усі норми, що визначають арбітрабельність, піднімаються до рівня публічного 

порядку.  

Останнім часом існує тенденція до звуження кола спорів, що є 

неарбітрабельними міжнародним комерційним арбітражам.  
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Висновки до Розділу 1 

 

1. Іноземне арбітражне рішення – це рішення арбітра (арбітражного складу), 

винесене на території іншої держави, ніж та, де запитується визнання і приведення 

до виконання такого рішення, що містить остаточне вирішення матеріальної 

вимоги (матеріальних вимог), випливає з арбітражної угоди, відповідає вимогам 

щодо змісту і форми арбітражного рішення, встановлених правом держави, на 

території якої рішення було винесене.  

2. У законодавстві окремих держав до іноземних арбітражних рішень 

прирівнюються рішення, винесені міжнародними комерційними арбітражами на їх 

території. Такі рішення не вважаються «внутрішніми арбітражними рішеннями» у 

розумінні Нью-Йоркської конвенції у державі, де вони були винесені. 

3. Вимоги, яким повинно відповідати арбітражне рішення, поділяються на ті, 

які стосуються його форми та ті, яким має відповідати його зміст.  

4. Законодавство багатьох країн вимагає, щоб арбітражне рішення виносилося 

у письмовій формі. Законодавство окремих країн (Англія, Швейцарія) допускає, що 

сторони можуть домовитися про форму, в якій має бути винесене арбітражне 

рішення. 

5. Міжнародні конвенції, що регулюють визнання і виконання іноземних 

арбітражних рішень, прямо не встановлюють вимог щодо форми арбітражного 

рішення. Проте їх тлумачення є підставою для висновку, що вони передбачають 

письмову форму арбітражного рішення. 

6. У національному праві окремих держав вимоги щодо змісту арбітражного 

рішення можуть бути сформульовані широко або вузько. Законодавство окремих 

країн не вимагає, щоб арбітражне рішення було вмотивованим, в інших – рішення 

має містити мотиви винесення. 

7. В усіх країнах вимагається, щоб арбітражне рішення містило дату винесення 

та місце проведення арбітражу. Вимоги щодо наявності інших складових 

арбітражного рішення різняться від країни до країни. 
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8. Постанови арбітражного складу з приводу його компетенції не є 

арбітражними рішеннями, хоча можуть оскаржуватися у державних судах, а 

вирішення справи арбітражем, що не мав компетенції, є підставою для відмови у 

визнанні і виконанні іноземного арбітражного рішення. 

9. Залежно від кола питань, вирішення яких зафіксовано у арбітражному 

рішенні, їх можна поділити на: остаточні, часткові (іноді їх називають окремі 

арбітражні рішення ), попередні, проміжні. 

10. Вимоги до арбітражного рішення на узгоджених умовах у ЗУ «Про МКА» 

сформульовано не зовсім вдало.  Відтак, необхідно ст. 30 (2) ЗУ «Про МКА» 

викласти у новій редакції, а саме доповнити наступними реченнями: «Арбітражне 

рішення на узгоджених умовах має бути підписане сторонами. В арбітражному 

рішенні на узгоджених умовах можуть не зазначатися мотиви його винесення.  

Арбітражне рішення на узгоджених умовах може бути скасовано лише у випадку, 

передбаченому абзацом другим пункту 2 ст. 34 цього Закону».  

11. Законодавство деяких держав встановлює обов’язок арбітражу передати 

сторонам саме рішення (ФРН, Швеція). Законодавство інших держав передбачає 

передачу копії рішення, підписаного арбітрами (Україна, Нідерланди (у 

Нідерландах копія арбітражного рішення може підписуватися арбітром або 

секретарем арбітражного суду). 

12. У законодавстві окремих держав (Україна, Нідерланди) арбітражне 

рішення вважається винесеним у «місці арбітражу». В свою чергу «місце 

арбітражу» може визначатися: 1) за згодою сторін; 2) арбітражем за відсутності 

угоди сторін. 

13. Термін «арбітражні рішення, котрі не вважаються внутрішніми на 

території тієї держави, де запитується їх визнання і виконання», вживаний у Нью-

Йоркській конвенції, по-різному застосовується в окремих юрисдикціях. В одних 

державах він сприймається як «дублікат» поняття «іноземних арбітражних 

рішень». В інших країнах під ними розуміються арбітражні рішення, винесені 

відповідно до права іншої країни, або із спору між сторонами, що мають доміциль 
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або основне місце ведення бізнесу за межами юрисдикції, де запитується 

виконання. 

14. В Україні рішеннями, «які не вважаються внутрішніми» у розумінні Нью-

Йоркської конвенції, є рішення МКАС та МАК при ТПП України. 

15. Визнання арбітражного рішення  полягає у тому, що сторона, на користь 

якої винесене арбітражне рішення, звертається до компетентного органу країни, у 

якій вона має намір виконати рішення, з тим, щоб він визнав рішення таким, що 

зобов’язує сторону, проти якої воно винесене. Виконання арбітражного рішення 

полягає у вчинені певних дій стороною, проти якої воно винесене, чи особами, що 

здійснюють примусове виконання рішень у певній державі. 

16. Хоча ст. IV Нью-Йоркської конвенції зазначає, що арбітражне рішення і 

арбітражна угода (чи їх копії) повинні надаватися разом із клопотанням про 

визнання і приведення до виконання арбітражного рішення, суди окремих держав, 

як правило, не відмовляють у визнанні рішення лише тому, що заявник не подав 

арбітражну угоду разом із клопотанням. 

17. «Засвідчення» (англ. – «authentication»)  арбітражного рішення є 

формальністю, за допомогою якої підтверджується справжність підпису на ньому. 

«Завірення» (англ.  «certification») арбітражного рішення є формальністю, яка 

підтверджує те, що копія є точною копією оригіналу. «Засвідчення» стосується 

підпису, а «завірення»  усього документа. 

18. Завірення арбітражного рішення повинно відповідати праву країни, де 

запитується визнання і виконання, або праву країни, де воно було винесено. 

Надання альтернативної можливості визначити право, що регулює питання вимог 

до засвідчення оригіналу арбітражного рішення чи завірення його копії, підвищує 

шанси на визнання такого рішення, а отже забезпечує «про-виконавчий підхід» до 

арбітражних рішень. 

19. Нью-Йоркська конвенція має пріоритет над національним законодавством 

України, оскільки незважаючи на існування ст. VII Нью-Йоркської конвенції, ст. 

19 (2) Закону України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 № 
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1906 встановлює пріоритет норм міжнародних договорів над положеннями 

національного законодавства. 

 20. Конфлікт між положеннями Нью-Йоркської конвенції та Київської угоди 

має вирішуватися на користь першої, оскільки Київська угода ускладнює визнання 

і виконання іноземних арбітражних рішень. Визнаним є й те,  що згадка в Київській 

угоді про третейські суди є помилкою авторів, ніж справжнім наміром держав. 

21. У зв’язку із тим, що законодавство України містить суперечливі норми 

щодо можливості перекладу документів, які додаються до клопотання про 

визнання і виконання іноземного арбітражного рішення російською мовою, і не 

відомо яким чином дана колізія буде вирішена судом, що розглядає питання про 

визнання, на наш погляд, доцільніше перекладати документи українською мовою. 

22. Міжнародні уніфіковані документи та національне законодавство 

встановлюють певні підстави для відмови у визнанні і виконанні іноземних 

арбітражних рішень. Більшість з них можуть бути використані судом держави, де 

запитується визнання і виконання іноземних арбітражних рішень, лише з ініціативи 

сторони, проти якої винесене рішення. Дві підстави можуть бути використані з 

ініціативи суду – суперечність рішення публічному порядку держави, у якій 

запитується визнання і виконання, та неарбітрабельність спору, з приводу якого 

винесене рішення. 

23. Одні й ті самі факти можуть стати підставою для застосування ст. V (1) (d) 

(невідповідність арбітражного складу чи арбітражної процедури угоді сторін чи 

праву країни, де мав місце арбітраж) та ст.  V (2) (b) Нью-Йоркської конвенції 

(суперечність рішення публічному порядку держави, де запитується визнання і 

виконання арбітражного рішення). Водночас необхідно пам’ятати про те, що      ст. 

V (1) (d) Нью-Йоркської конвенції застосовується виключно з ініціативи сторони, 

проти якої винесене арбітражне рішення, а ст.  V (2) (b) Нью-Йоркської конвенції 

може використовуватися судом з власної ініціативи. 
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РОЗДІЛ 2 

ІНСТИТУТ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ У ПРИВАТНОМУ ПРАВІ 

 

2.1 Розвиток інституту публічного порядку у приватному праві 

окремих країн 

 

Основою будь-якого людського суспільства є певні цінності, тобто «те, що 

почуття людей диктують визнати таким, що стоїть над усім і до чого необхідно 

прагнути, ставитися з повагою, визнанням, шаною» [78, c. 507]. Право з давніх часів 

використовувалося задля того, щоб запобігти їх порушенню, оскільки «цінності 

виражають уявлення про хороше» [79, c. 60].  

Історично спочатку такі ціннісні, моральні обмежувачі використовувалися для 

заперечення ефекту окремих договорів. Так, наприклад, у Римському праві 

суперечність добрим нравам тягнула за собою недійсність договору [80]. Пізніше, 

у середні віки вони починають використовуватися також для відмови у 

застосуванні іноземного права до приватних відносин, яке за інших обставин 

повинно було застосовуватися. 

Сучасні дослідники знаходять сліди ідей про те, що іноземне право не повинно 

порушувати загальні принципи справедливості і концепцію добрих нравів країни 

суду, у працях основоположника теорії статутів, відомого італійського 

середньовічного вченого Бартола [81, c. 653]. 

Дійсно, як відомо, Бартол поділяв усі статути на заборонювальні, дозвільні та 

каральні. Заборонювальні статути, в свою чергу, охоплюють «ті, що сприяють 

благу»  (statuta favorabilia) та  одіозні (statuta odiosa). За ствердженням Бартола, на 

відміну від одіозних статутів, статути, «які сприяють благу», діють всюди [82, c. 

23]. (У якості прикладу статутів «які сприяють благу» Бартол наводив статути, що 

забороняють особі, молодшій 15 років, складати заповіт, оскільки вони можуть 

бути введені в оману; статути, що забороняють особі розпоряджатися власністю, 

оскільки вони запобігають марнотратству [82, c. 23]). 
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Іншим вченим, який сприяв розвитку думки про те, що іноземні закони не 

повинні застосовуватися, якщо їх застосування призводить до порушення певних 

суспільних цінностей, був  відомий голландський дослідник Ульріх Губер, на 

думку якого іноземні закони можуть бути визнані лише, якщо вони не спричиняють 

шкоди правлінню на певній території. У визнанні іноземних законів потрібно 

відмовляти, якщо їх дотримання є огидним або призводить до ухилення від 

місцевого права [83, c. 202].  

У ХІХ ст. ці ідеї набули подальшого розвитку у працях Ф.К. фон Савіньї,  

Дж. Сторі та Ф. Манчіні, погляди яких стали основою для розуміння інституту 

публічного порядку у сучасних правових системах.  

Взагалі Савіньї вважав, що держава не має права відмовляти у застосуванні 

іноземного права, зокрема, посилаючись на свій суверенітет, і приватні відносини, 

які базуються на іноземному праві, повинні регулюватися саме ним. Проте він 

стверджував, що існують певні види норм, яких судді повинні дотримуватися 

завжди, не зважаючи на необхідність застосування іноземного права [84, c. 31].  

На думку Савіньї, у будь-якій правовій системі існують норми абсолютного 

імперативного характеру (jus cogens), які поділяються на два види. По-перше, це 

норми, які вводяться лише в інтересах осіб, яким належать певні права. Наприклад, 

норми, що обмежують дієздатність за віковою ознакою. По-друге, норми, 

встановлені не лише в інтересах певних осіб, але засновані на моральних засадах 

чи «суспільному благу» (publica utilitas). Норми першої групи не можуть 

відмінятися приватними угодами. Разом із тим вони не застосовуються, коли 

відповідно до норм міжнародного приватного права відносини регулюються 

іноземним правом. Норми другої групи повинні застосовуватися завжди, навіть у 

тих випадках, коли відносини регулюються іноземним правом і тоді, коли вони не 

відомі застосовуваному іноземному праву [85, c. 188]. 

На американському континенті близькі до поглядів Савіньї ідеї висловлював 

суддя Верховного Суду США, один із основоположників сучасного міжнародного 

приватного права Дж. Сторі [86, c. 215].  
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Вагомий внесок у розвиток концепції публічного поряду у ХІХ ст. вніс 

відомий італійський політик Ф. Манчіні [87, c. 83].  

Погляди Ф. Манчіні були підтримані і розвинені італійськими, французькими 

та бельгійськими науковцями, у зв’яку із чим у науці міжнародного приватного 

права навіть стали виділяти «романську школу» доктрини публічного порядку. 

Погляди науковців цієї школи сприяли значному розширенню сфери виключення 

застосовування іноземного права і за висловлюванням М. Вольфа «посилило 

небезпеку того, що суди стануть розглядати закони, які відрізняються від норм 

країни суду, як несумісні з публічним порядком, і стануть заперечувати їх на цій 

підставі»  [88, c. 751].  

У Франції концепція публічного порядку отримала нормативне закріплення на 

початку 19 ст. у ФЦК, ст. 6 якого встановила, що: «Не можна порушувати 

приватними угодами закони, які зачіпають публічний порядок і добрі нрави». 

Традиційно вона розглядалася як така, що встановлює обмеження свободи сторін 

внутрішніх приватних договорів [89]. Незважаючи на те, що ст. 6 не була створена 

для того, щоб вирішувати проблеми міжнародного приватного права [90, c. 38], з 

часом французькі суди почали використовувати її як перешкоду у застосуванні 

іноземного права до приватних відносин міжнародного характеру [91, c. 596]. При 

цьому історично французькі суди були відомі як такі, котрі «заходять особливо 

далеко» у застосуванні концепції публічного порядку [85, c.190].  

Сьогодні у французькому праві концепція публічного порядку 

використовується також як підстава для відмови у визнанні і виконанні іноземних 

судових рішень. Так, відповідно до ст. 509 ЦПК Франції рішення, винесені 

іноземними судами, підлягають виконанню на території Франції у порядку і за 

обставин, передбачених законом. Тлумачачи цю статтю, Перша цивільна палата 

Касаційного суду Франції у так званій «справі Корнелізен» (Cornelissen case) 20 

лютого 2007 року встановила, що французькі суди повинні підтвердити, що 

іноземне судове рішення відповідає трьом умовам: 1) відповідно до французького 

права іноземний суд мав юрисдикцію на вирішення  справи, у якій винесено 

рішення; 2) іноземне судове рішення відповідає французькому процесуальному та 
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матеріальному публічному порядку; 3) іноземне судове рішення винесено «без 

шахрайства у виборі суду» [92, c. 3]. 

Крім того, законодавство Франції використовує концепцію публічного 

порядку для обмеження кола спорів, які є арбітрабельними. Так, відповідно до  

ст. 2060 ЦК Франції: «Не можна укладати арбітражні угоди з питань, які 

стосуються статусу та дієздатності осіб, розлучень, окремого проживання 

подружжя, або спорів, які стосуються державних органів та інституцій або, більш 

загально, з усіх питань, які стосуються публічного порядку» [93] (курсив наш). 

Проте судова практика обмежила використання ст. 2060 ЦК Франції, особливо 

щодо передачі спорів до міжнародних комерційних арбітражів. І сьогодні широко 

визнаним є те, що спори, які зачіпають публічний порядок, є арбітрабельними у 

міжнародних комерційних арбітражах [94, c. 8].  

Особливістю французького законодавства є те, що воно на законодавчому 

рівні закріплює концепцію міжнародного публічного порядку. Зокрема, відповідно 

до ст. 1514 ЦПК Франції «арбітражне рішення може бути визнане і виконане у 

Франції, якщо сторона яка покладається на нього може довести його існування, а 

також якщо воно не суперечить міжнародному публічному порядку» [3]. Так само, 

рішення міжнародного комерційного арбітражу, винесене у Франції, може бути 

відмінене, якщо воно суперечить міжнародному публічному порядку (ст. 1520 (5) 

ЦПК Франції) [3].   

Використання концепції публічного порядку передбачене й у сучасному 

німецькому праві. Так само, як і у Франції, публічний порядок може 

використовуватися для обмеження договірної свободи сторін приватного договору 

внутрішнього характеру. Зокрема, відповідно до §138 НЦУ правочин, що 

суперечить публічному порядку, є недійсним.  

У сфері міжнародних приватних відносин німецьке право дотримується 

підходу Савіньї про те, що відмова у його застосуванні допускається лише як 

виключення [85, c. 191]. Так, відповідно до ст. 6 Ввідного закону до НЦУ: 

«Положення права іншої країни не застосовується, якщо його застосування 

призведе до результату явно несумісного із фундаментальними принципами  
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німецького права. Зокрема, несумісність виникає, якщо застосування іноземного 

права буде несумісним із цивільними правами» [95]. 

При цьому хоча цивільні або основні права, закріплені Конституцією ФРН, є 

важливою частиною фундаментальних принципів німецького права [96, c. 92], вони 

вважаються порушеними у розумінні ст. 6 Ввідного закону до НЦУ лише, якщо 

«наявна значна внутрішня прив’язка»  [97, c.131], тобто, якщо відносини тісно 

пов’язані із Німеччиною.    

Разом із тим в силу ст. 3 Ввідного закону до НЦУ положення ст. 6 цього Закону 

застосовуються, якщо міжнародні конвенції та акти ЄС, зокрема, Регламент Рим І, 

Рим ІІ, Брюсельські Регламенти не підлягають застосуванню. 

Можливість використання застереження про публічний порядок під час 

визнання і виконання іноземних судових рішень передбачена ст. 328 (4) ЦПК 

Німеччини, відповідно до якої у визнанні і виконанні іноземного судового рішення 

може бути відмовлено, якщо визнання призведе до «результатів явно несумісних з 

істотними принципами німецького права і, зокрема, фундаментальними правами» 

[4]. 

У сфері міжнародного комерційного арбітражу концепція публічного порядку 

у Німеччині використовується для визначення арбітрабельності спору. Загалом 

слід відзначити, що у Німеччині арбітрабельність спорів визначається дуже 

широко. Зокрема, відповідно до ст. 1030 ЦПК Німеччини будь-яка вимога 

майнового характеру є арбітрабельною. Проте арбітрабельність спорів між 

споживачами та підприємцями є обмеженою, зокрема, через те, що таких обмежень 

вимагає публічний порядок ЄС [98, c. 215]. 

 Порушення публічного порядку є підставою для скасування арбітражного 

рішення відповідно до ст. 1059 (2) (b) ЦПК Німеччини. Крім того, в силу ст. 1060 

(2) та ст. 1061 (1) ЦПК Німеччини застереження про публічний порядок може 

використовуватися для відмови у визнанні і виконанні арбітражних рішень, 

винесених у ФРН та за кордоном відповідно. 

Англійське право визнавало концепцію публічного порядку з XIV століття, 

коли воно сприймалося тотожним справедливості, природному праву, «праву 
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розумності», Божественному праву. Вже у той час англійському праву була відома 

концепція, близька до сучасного розуміння публічного порядку, яка базувалася на 

«розумовому праві» (law of reason), яке «написано у серці кожної людини і говорить 

йому, що робити, а чого уникати» [99, c. 6]. Керуючись такими поглядами,  суди 

загального права на початку XVII ст., наприклад, оголошували заповіти 

недійсними, якщо вони були «проти блага суспільства» [100, c. 9]. Однак уявлення 

про публічний порядок у Англії від  XIV ст. до XVII ст. суттєво відрізнялися від 

сучасного сприйняття. Для ілюстрації цієї думки дослідники англійської концепції 

публічного порядку наводять рішення Зоряної Палати, винесене у 1641 році, яким 

цей орган відмінив угоду, оскільки вона суперечила «загальному благу», 

незважаючи на те, що не було жодної заборони укладати такі договори ні у 

писаному праві, ні у звичаях [100, c. 9]. З XVIII ст. публічний порядок почав 

використовуватися так, як він використовується у сучасному англійському праві: 

для вказівки на повноваження суду відмовити у позові за відсутності прецеденту 

чи закону [91, c. 592]. 

Першим прикладом використання терміна «публічний порядок» у 

англійському праві називають справу Mitchel v. Reynolds (1711 р.). Ця справа 

стосувалася обмежень у торгівлі, встановлених договором. І хоча договір, з 

приводу якого виник спір, був визнаний дійсним, лорд Маклесфілд (Macclesfield) у 

рішенні серед іншого зазначив, що договори, які обмежують торгівлю взагалі (на 

противагу тих, що обмежують її у певній місцевості чи стосовно конкретної особи), 

суперечать публічному порядку [101, c. 692].  

Вважається, що одне із перших визначень публічного порядку в англійському 

праві було запропоновано лордом Хардвіком (Hardwicke) у 1750 році. Дане 

визначення публічного порядку використовувалося для визнання договору 

недійсним. За твердженням лорда Хардвіка договори, які суперечать публічному 

порядку, не мають жодного ефекту не тому, що вводять в оману одну із сторін, а з 

тієї причини, що є «загальним злом» для суспільства. Крім того, лорд Хардвік 

вважав, що порушення публічного порядку спрямоване не просто проти 

суспільства, а й проти державних справ (public affairs). Саме тому дослідники 
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концепції публічного порядку в Англії звертають увагу на те, що лорд Хардвік 

політизував концепцію публічного порядку. Проте, незважаючи на це, його 

погляди стали основою сучасного підходу до розуміння публічного порядку в 

Англії [101, c. 692693]. З іншого  боку,  концепція публічного порядку в Англії 

базується на тлумаченні доктрини ex dolo malo non oritur actio  лордом Мансфілдом, 

в результаті якої він дійшов висновку, що суди не повинні використовувати свої 

ресурси для того, щоб допомогти людині, чия підстава для позову базується на 

незаконній або аморальній підставі [101, c. 693]. 

Подальші спроби окреслити межі публічного порядку характеризуються як 

такі, яким не вистачало точності. Зрештою переважною стала точка зору про те, що 

зміст публічного порядку визначається судом.  

Аморфний характер публічного порядку та можливість зловживання ним вже 

протягом тривалого часу визнається у англійській доктрині та судовій практиці. 

Нерідкими є заклики виявляти обережність під час вирішення справ із посиланням 

на порушення публічного порядку. У зв’язку із цим найбільш відомим є вислів 

судді Берроу (Burrough): «Я протестую проти аргументування позиції шляхом 

занадто сильного посилання на публічний порядок. Він є  необ’їдженим конем, і як 

тільки ви сядете на нього верхи, ви ніколи не знаєте, куди він вас віднесе» [102, c. 

396]. Однак, не усі судді були стурбовані некерованістю публічного порядку і 

поступово у англійському праві з’явилася низка рішень, у яких були використані 

застереження про публічний порядок. На початку ХХ ст. була висловлена думка 

про те, що розширення меж публічного порядку має бути припинено. Обов’язок 

суду стосовно розуміння публічного порядку був сформульований як «пояснювати, 

але не розширювати». У зв’язку із цим слід навести відоме висловлювання лорда 

Аткіна, у якому він зазначив, що «Доктрина публічного порядку повинна 

використовуватися лише тоді, коли є очевидно, що шкода, яка заподіюється 

суспільству, є безспірною і не залежить від ідіосинкратичних висновків кількох 

судових розумів» [91, c.592]. 

Концепція публічного порядку в англійському праві починаючи з ХХ ст. 

різниться залежно від того, чи вона застосовується до внутрішніх відносин, чи до 
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справ, що містять іноземний елемент [103, c. 41]. Зокрема, не кожне правило 

внутрішнього англійського права, яке повинно застосовуватися до певних 

відносин, незалежно від намірів їх учасників, може бути використане, якщо 

застосуванню підлягає іноземне право [103, c. 41]. У якості одного із прикладів 

наводиться договір, умови якого не передбачають зустрічного задоволення 

(consideration). Відповідно до англійського внутрішнього права ніхто не може 

укласти дійсний договір, який би не передбачав зустрічного задоволення. Проте 

договір, який регулювався італійським правом і не передбачав зустрічного 

задоволення, був визнаний дійсним у одному з рішень Апеляційного суду [103, c. 

41].  

Разом із тим,  М. Вольф відмічає, що публічний порядок, як обмежувач у 

застосуванні іноземного права в Англії, традиційно відіграв менш важливу роль, 

ніж на континенті. Це обумовлено тим, що потреба у використанні обмежень у 

застосуванні права іноземної держави в Англії була нижчою, оскільки  багато 

відносин, до яких на континенті могло застосовуватися іноземне право, в Англії 

регулювалися виключно англійським правом. Причиною цього є те, що багато 

правових інститутів, які у континентальних правових системах розглядаються як 

матеріальні, в Англії вважаються  процесуальними або взагалі підпадають під 

сферу дії кримінального права [85, c. 190]. 

За англійським правом концепція публічного порядку може також 

використовуватися для оскарження арбітражного рішення (ст. 68 (2) (g) Закону 

Англії «Про арбітраж», а також для відмови у визнанні і виконанні арбітражних 

рішень (ст. 103 (3)  Закону Англії «Про арбітраж» [5]. 

При цьому, як правило, англійські суди з великим небажанням відмовляють у 

визнанні і виконанні арбітражного рішення через його суперечність публічному 

порядку. Звернення до публічного порядку, зазвичай, розглядається як «крайній 

захисний засіб». Клопотання про відмову у визнанні і виконанні арбітражного 

рішення на підставі його порушення задовольняються в рідкісних випадках [104, c. 

3].  



80 
 

У США посилання на публічний порядок зустрічаються у судових рішеннях у 

«внутрішньоштатному», «міжштатному» та міжнародному контексті [91, c. 594]. 

При цьому використання концепції публічного порядку до внутрішніх 

відносин, зокрема, як підстави для визнання договору недійсним,  є подібним до 

його використання в англійському праві [91, c. 594].  Це пояснюється тим, що 

американське договірне право походить від англійського [100, c. 22]. Разом із тим 

використання цієї концепції у США до внутрішніх відносин має свої особливості 

[100, c. 23].  

Інститут публічного порядку у США до «міжштатних» та міжнародних 

відносин  використовується для регулювання  питань, пов’язаних з: 1) вибором 

застосовуваного права; 2) вибором форуму; 3) арбітражними угодами;                      4) 

виконанням судових та арбітражних рішень [102, c. 401]. 

Роль публічного порядку під час вибору застосовуваного права у США 

пов’язана із традиційною концепцією вирішення колізійних проблем у цій країні. 

Тут вона традиційно базувалася на принципі територіального суверенітету [102,  

c. 403]. Відповідно до нього  кожна незалежна суверенна держава повинна володіти 

юрисдикцією стосовно усіх осіб та речей у своїх територіальних межах стосовно  

усіх цивільних та кримінальних справ. Якщо держава  бере на себе юрисдикцію, 

що виходить за її територіальні межі, вона вступає у конфлікт з іншими державами, 

які не повинні страждати через посягання на свій суверенітет [105, c. 632].  

Якщо перед судом поставала необхідність розглянути справу з іноземним 

елементом, він повинен був знайти рішення, яке б відповідало цим територіальним 

принципам. Одне із можливих вирішень полягало у тому, щоб не застосовувати 

іноземне право на своїй території, а визнавати суб’єктивні права (vested rights), які 

на ньому засновані. Такий підхід був запропонований   Д. Білем і ліг в основу 

Першого Конфліктного Зводу. Відповідно до цього документа для того, щоб 

визначити застосовуване право суд повинен був просто визначити юрисдикцію, у 

межах якої сталася певна подія чи явище. Якщо закони цієї юрисдикції створювали 

права для учасника (учасників) спору, суд повинен був прийняти рішення про їх 

виконання [102, c. 404].  
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Можливість використання концепції публічного порядку передбачалася  

§ 612 Першого Конфліктного Зводу, який встановлював, що: «ніякий позов не може 

бути підтриманий, якщо він базується на підставі, створеній в іншій державі, яка 

суперечить «сильному публічному порядку» (strong public policy) суду.  

Як зазначив суддя Кардозо у своєму класичному висловлюванні по справі 

Loucks v. Standard Oil Co. of  New York, застереження про публічний порядок може 

бути використано, якщо «підстава для позову за своєю природою ображає наше 

почуття справедливості або загрожує суспільному добробуту». «Суди не мають 

права відмовляти у реалізації суб’єтивного права, яке виникло на підставі 

іноземного права, …якщо воно не порушує фундаментальних принципів 

справедливості, переважаючої концепції доброї моралі, глибоко вкорінених 

традицій спільного блага». При цьому «система нашого законодавства може бути 

іншою. Ми навіть можемо не мати законодавства з цього питання. Однак цього 

недостатньо для того, щоб відмовити у реалізації права, що виникло на підставі 

іноземного законодавства» [106]. 

Разом із тим суди деяких штатів дотримувалися інших підходів щодо 

застосування іноземного права і, відтак, використання застереження про публічний 

порядок як підстави для його незастосування. Наприклад, застосування іноземного 

права судами Каліфорнії традиційно базувалося на вченні Дж. Сторі [102, c. 405].  

Як зазначає відомий американський дослідник С. Симеондіс, ці традиційні 

підходи відрізняли від сучасних тим, що згідно них «публічний порядок не був 

правилом вибору права, а був швидше виключенням із правил вибору права» [107, 

84]. Згідно сучасних уявлень «публічний порядок  це невід’ємний позитивний 

фактор для прийняття судом рішення про те, застосовувати чи не застосовувати 

право суду» [107, c. 8485]. 

Так, згідно з §6 (1) та (2) (b), (e) Другого Конфліктного Зводу: « (1) Суд, за 

умови дотримання конституційних обмежень, буде слідувати «керівними  

законодавчими положеннями свого штату» (a statutory directive of its own state) 

щодо вибору права. (2) Якщо таких вказівок немає, фактори, які стосуються вибору 

застосовуваного права включають:.. (b) «важливі політики суду» (relevant policies 
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of the forum)… (е) основні політики (basic policies), що лежать в основі тієї чи іншої 

галузі права» [108].  

Як зазначалося, застереження про публічний порядок у США також може 

використовуватися задля заперечення юрисдикції суду, обраного для вирішення 

спору на підставі угоди сторін. Можливість використання застереження про 

публічний порядок щоб анулювати чи змінити волю сторін у цьому випадку 

залежить значною мірою від причин, через які такий вибір був здійснений, 

предмету спору, якостей сторін і характеристик обраного форуму [102, c. 420].  

Сторони міжнародного спору можуть мати серйозні сумніви щодо 

нейтральності судів держав, з якими пов’язані сторони. Крім того, під час 

вирішення міжнародних спорів постає комплекс складних процесуальних та 

матеріальних питань, які національні суди, особливо нижчих інстанцій, 

неспроможні вирішити. Проте натхненні протекціоністським і патерналістським 

ставленням до місцевих жителів американські суди історично виявляли невелику 

терпимість до угод про вибір форуму. «Захисні політики» (protective policies) 

держави вважалися настільки важливими, що суди розглядали їх як такі, котрі не 

можуть бути змінені приватними угодами. Угоди про вибір суду вважалися такими, 

котрі суперечать захисним політикам, оскільки вони «звільняли суди від 

юрисдикції» [102, c. 421].  

У рішенні по справі   Bremen v. Zapata Off-Shore Co. Верховний Суд США 

засудив цю ворожість. Суд постановив, що угоди про вибір суду є дійсними  prima 

facie  і повинні виконуватися, якщо тільки сторона, яка заперечує проти їх 

виконання, не доведе, що воно буде нерозумним за даних обставин. 

Також слід відзначити, що Верховний США у справі Scherk v. Alberto-Culver 

Co визначив  арбітражу угоду як різновид угоди про вибір суду, на яку 

розповсюджується висновки Суду, зроблені по справі  The Bremen v. Zapata Off-

Shore Co. 

(Обставини справи були наступними. Шерк, громадянин Німеччини і 

американська компанія «Alberto-Culver Co», уклали договір про передачу права 

власності на підприємства, а також торгові марки на косметичні товари, що 
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належали Шерку, до компанії «Alberto-Culver Co». У договорі містилося 

арбітражне застереження, яке передбачало, що спори із договору будуть 

вирішуватися арбітражем Міжнародної Торгової Палати у Парижі. Не зважаючи на 

існування арбітражного застереження, компанія «Alberto-Culver Co», звернулася до 

Федерального окружного суду Іллінойса із позовом про відшкодування збитків. 

Шерк, в свою чергу подав клопотання до суду припинити провадження до 

вирішення справи арбітражем у Парижі. Федеральний окружний суд Іллінойса 

виніс попереднє рішення, яким відмовив Шерку у клопотанні. Це рішення було 

підтверджене Апеляційним судом США для сьомого округу. Верховний Суд США 

скасував рішення Апеляційного суду. При цьому він зазначив, що арбітражна угода 

підлягає виконанню, оскільки ратифікація США Конвенції про визнання та 

виконання іноземних арбітражних рішень від 10 червня 1958 року (далі - Нью-

Йоркська конвенція) та її стаття ІІ (1) є переконливими доказами про те, що 

політика Конгресу полягає у тому, щоб забезпечувати виконання міжнародних 

арбітражних угод. Крім того, угода сторін про передачу до арбітражу спору, що 

випливає з їх міжнародної комерційної угоди повинна поважатися і виконуватися 

федеральними судами)  [109]. 

Як зазначалося, категорія «публічний порядок» може використовуватися у 

США з метою невизнання і невиконання іноземних судових та арбітражних рішень.  

 Взагалі у США визнання і виконання іноземних арбітражних рішень 

регулюється Нью-Йоркською конвенцією [17], частиною ІІ ФАА [21], яка визначає 

порядок застосування Конвенції у США. Крім того, у США застосовується 

Панамська конвенція [110], правила використання якої визначаються частиною ІІІ 

ФАА.  

Суперечність рішення публічному порядку є підставою для відмови у визнанні 

і виконанні рішення відповідно до ст. 5 (2) (b) Панамської конвенції та  

ст. V (2) (b) Нью-Йоркської конвенції. 

Іноземне арбітражне рішення вважається таким, що порушує публічний 

порядок, тільки «якщо воно порушує певний явно виражений суспільний порядок, 

який є чітко визначеним і домінуючим, і встановлений із посиланням на закони, 
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правові прецеденти, а не на загальні міркування уявних публічних інтересів» [111]. 

Більш широке розуміння змісту публічного порядку, яке може застосовуватися для 

вирішення питання про виконання внутрішніх арбітражних рішень, не 

застосовується, якщо мова йде про іноземні арбітражні рішення [48].  

На відміну від визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних 

рішень, визнання і виконання іноземних судових рішень у США віднесено до 

компетенції штатів [112].  Наприклад, у штаті Нью-Йорк дане питання регулюється 

ст. 53 Закону про цивільно-правову практику штату Нью-Йорк (New York Civil 

Practice Law and Rules). Згідно із § 5304 (b) (4) цього Закону однією із підстав для 

відмови у визнанні іноземного судового рішення є суперечність підстави позову, з 

приводу якого винесено рішення, публічному порядку штату Нью-Йорк [113]. 

Судове рішення вважається таким, що суперечить публічному порядку, якщо воно 

«суперечить фундаментальним поняттям про те, що є гідним і справедливим у 

Державі, де запитується виконання» [114]. 

В Україні концепція публічного порядку використовується у регулюванні 

внутрішніх та міжнародних приватних відносин. У внутрішніх відносинах – як 

підстава нікчемності правочину (ст. 228 ЦК України). У відносинах міжнародного 

характеру – як перешкода для застосування права іноземної держави (ст. 12 Закону 

України «Про міжнародне приватне право»), а також як перешкода у визнанні і 

виконанні рішень міжнародного комерційного арбітражу (ст. 478 (1) (2) («б») 

Цивільного процесуального кодексу України, ст. 36  Закону України «Про 

міжнародний комерційний арбітраж»).   

Також варто згадати, що в силу ст. 34 (2) Закону України «Про міжнародний 

комерційний арбітраж» суперечність рішення публічному порядку України є 

підставою для його оспорювання. 

На законодавчому рівні поняття порушення публічного порядку визначене 

лише для регулювання внутрішніх відносин. Так, зокрема, в силу ст. 228 (1) ЦК 

України внутрішній правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, 

якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і 

громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, 
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держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне 

заволодіння ним. 

 Зміст концепції публічного порядку для використання її як бар’єру проти 

застосування іноземного права у міжнародних приватних відносинах, як підстави 

для відмови у визнанні і виконанні іноземних судових і арбітражних рішень на 

законодавчому рівні в Україні не визначений. У зв’язку із цим особливого значення 

набувають доктринальні підходи та підходи судової практики до розуміння 

публічного порядку і механізму використання застереження про нього у 

міжнародних приватних відносинах, відносинах міжнародного комерційного 

арбітражу та визнанні і виконанні іноземних судових і арбітражних рішень.     

Стосовно розуміння використання публічного порядку як обмежуючого 

фактору для застосування іноземного права, безумовної підтримки заслуговує 

позиція проф. В.І. Кисіля, який зазначає, що «застереження про публічний 

порядок…це лише окремий і дуже винятковий випадок неможливості норми 

іноземного права, який вимагає ретельного обґрунтування» [115, c. 203] і що 

«вирішуючи питання про необхідність скористатися механізмом публічного 

порядку, суд повинен виходити не з наявності суперечностей змісту іноземної 

норми і основ українського правопорядку, а із факту неможливості нашої правової 

системи прийняти чи визнати наслідки застосування іноземного права» [115, c. 

199].  

Схожим чином визначає механізм використання застереження про публічний 

порядок як обмеження у застосуванні колізійних норм                           Є.Д. Боярський, 

який, зокрема, зазначає, що «Застереження про публічний порядок у міжнародному 

приватному праві є виключним та екстраординарним засобом обмеження 

застосування колізійних норм» [116, c.104]. 

Таким чином, публічний порядок як правовий інститут має давню історію. 

Історично спочатку він використовувався для обмеження свободи сторін суто 

внутрішніх договорів приватного характеру, зокрема, його порушення призводило 

до недійсності таких договорів. З часом сфера використання публічного порядку 

розширилася. Сьогодні у різних правових системах інститут публічного порядку 
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може використовуватися не лише як  підстава для визнання правочину недійсним, 

але й  як бар’єр проти застосування іноземного права, як підстава для скасування 

арбітражного рішення, як підстава для відмови у визнанні і виконанні іноземного 

арбітражного або судового рішення, а також у деяких інших випадках. У сучасному 

праві спостерігається обережний підхід до використання застережень про 

публічний порядок у сфері міжнародних приватних відносин, особливо щодо 

визнання і виконання іноземних арбітражних рішень. 

 

2.2 Зміст публічного порядку 

 

2.2.1 Загальні положення 

 

Можливість застосування застереження про публічний порядок породжує 

декілька запитань, серед яких, важливе місце посідає питання про те,  які саме 

цінності охоплюються цим поняттям. Крім того, вказівка законодавств деяких 

країн [117, c. 11], окремих авторів [118, c. 73] та судових рішень (наприклад 

Верховний Суд Люксембургу у рішенні від 24 листопада 1993 року зазначив, що: 

«Публічний порядок держави, де запитується визнання і виконання арбітражного 

рішення не є внутрішнім порядком цієї держави, але її міжнародним публічним 

порядком, який визначається як все, що впливає на найбільш значущі принципи 

управління справедливістю чи виконання договірних зобов’язань» [118, c. 74]) на 

необхідність використання концепції міжнародного публічного порядку або навіть 

«справді міжнародного публічного порядку» для відмови у визнанні і виконанні 

іноземних арбітражних рішень, обумовлює необхідність проведення відмежування 

між внутрішнім, міжнародним та справді міжнародним публічними порядками. На 

додаток слід зазначити про те, що документи, які стосуються використання 

публічного порядку (як доктринальні, так і матеріали судової практики) часто 

оперують поняттями «процесуальний», «матеріальний» публічний порядок. Тому 

необхідно визначитися із тим, які саме явища охоплюються цими поняттями.  

Зрештою, звертає увагу на себе те, що у доктрині поряд із словосполученням 

«публічний порядок» вживаються різні терміни. Так, одні автори говорять про 
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«концепцію публічного порядку» [101], [119, c. 26], інші   про «правовий інститут 

публічного порядку» [120], [121, c.260],  «категорію публічного порядку» [122, c. 

3], [123]. Багато дослідників вживають термін «застереження про публічний 

порядок» [124], [125]. (Оскільки термін «концепція»  означає те або інше розуміння 

явищ, у цій роботі ми вживатимемо термін «концепція публічного порядку» для 

позначення його внутрішнього змісту. Термін «застереження про публічний 

порядок» вживатиметься як зовнішній вираз його змісту у міжнародних 

уніфікованих документах, внутрішньому законодавстві окремих держав, а також 

судових рішеннях. «Інститут публічного порядку» буде означати систему 

принципів і норм застосування застереження про публічний порядок до конкретних 

ситуацій). 

Публічний порядок традиційно вважається одним із найбільш невизначених 

правових інститутів. Дослідники, які вивчають його, як правило, вказують на його 

аморфний характер [91, c. 592], [126, c.402], непередбачуваність [101, c. 695], 

змінюваність [127, c. 5].  

Більшість теоретиків і практиків вважають, що поняття «публічний порядок» 

охоплює надзвичайно важливі для даного суспільства цінності. У зв’язку із цим 

варто згадати часто цитоване визначення публічного порядку англійських вчених 

Дж. Чешира і П. Норта, згідно з яким  «публічний порядок відображає певні 

моральні, соціальні, економічні чи правові принципи, які є настільки священними, 

щоб вимагати їх дотримання будь-якою ціною без жодних виключень» [128, c. 123]. 

Водночас їх розуміння відрізняється залежно від розвитку суспільства, в якому 

вони застосовуються [129, c. 88]. 

У країнах континентального права посилання на публічний порядок, як 

правило, можна зустріти у цивільних кодексах чи законах, що регулюють 

міжнародні приватні відносини. І хоча законодавство при цьому не визначає змісту 

публічного порядку, його зміст можна зрозуміти, досліджуючи судову практику із 

застосування відповідних норм. 

Наприклад, Верховний суд Люксембургу розуміє публічний порядок як «все, 

що впливає на істотні принципи управління правосуддям або виконання 
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договірних зобов’язань» [129, c. 94]. Федеральний суд Швейцарії зазначає, що 

«рішення суперечить публічному порядку, якщо воно порушує фундаментальні 

принципи таким чином, що є несумісним з нашим правовим порядком і системою 

цінностей» [130, c. 513]. У Бельгії публічний порядок стосується цінностей, 

«істотних інтересів держави чи суспільства, чи приватних законів, що 

встановлюють правові основи, на яких базується економічний чи моральний 

порядок суспільства» [129, c. 94]. 

Публічний порядок («public policy»), відомий у країнах загального права, 

вважається аналогом «ordre public» у країнах континентального права. Однак 

насправді ці терміни не зовсім збігаються. «Ordre public» є подібним до «public 

policy» у тому розумінні, що він охоплює фундаментальні національні концепції 

права, справедливості і моралі. Однак, «ordre public» також включає певні норми 

законодавства, які є категоричними за своєю природою і не можуть бути усунені за 

допомогою угоди сторін. Крім того, він також охоплює елементи «належного 

процесу», в той час як, наприклад, у США належність судового процесу 

гарантується Конституцію і не входить до категорії публічного порядку [131, 395].  

 

2.2.2 Внутрішній та міжнародний публічний порядок 

 

Специфіка справ з іноземним елементом, у яких може використовуватися 

застереження про публічний порядок, обумовила потребу у проведенні 

відмежування між внутрішнім та міжнародним публічним порядком.  

Вперше відмежування між внутрішнім і міжнародним публічним порядками 

було здійснено Ч. Брохером (Charles Brocher). Зокрема, він стверджував, що 

внутрішній публічний порядок включає норми, які не можуть бути змінені угодою 

сторін, але на які не потрібно зважати, якщо згідно з нормами колізійного права 

відносини регулюються правом іноземної держави. На відміну від них правила 

міжнародного публічного порядку не можуть бути змінені ні угодою сторін, ні 

правом, визначеним за допомогою колізійних норм [132, c. 90]. 
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Внутрішній публічний порядок визнається як публічний порядок, що 

застосовується до правовідносин, які не містять іноземного елементу. 

Міжнародний публічний порядок застосовується до відносин, що містять 

іноземний елемент [133, c. 34]. Інші відмінності міжнародного та внутрішнього 

публічних порядків полягають у тому, що міжнародний публічний порядок є 

частиною міжнародного приватного права, внутрішній  - частиною внутрішнього 

приватного права держави. Крім того, вирішуючи питання про відповідність 

якогось правочину міжнародному публічному порядку, судді можуть 

використовувати принципи та норми публічного порядку, що належать до інших 

галузей права. Оцінка правочину на предмет відповідності внутрішньому 

публічному порядку передбачає взяття до уваги лише  публічного порядку 

відповідної галузі права [133, c. 80]. 

При цьому варто зазначити, що концепція міжнародного публічного порядку 

розвинулася значною мірою завдяки використанню так званого вузького підходу 

до тлумачення публічного порядку. Його виникнення в свою чергу стало можливим 

у зв’язку із відмежуванням між публічним порядком та імперативними нормами.  

У зв’язку із цим варто коротко оглянути характеристики імперативних норм. Одне 

із їх можливих визначень полягає у тому, що це норми, встановлені у публічному 

інтересі, які підлягають обов’язковому застосуванню до усіх відносин, які мають 

зв’язок із правовою системою, до якої належать імперативні норми і які мають 

переважну силу над будь-якою колізійною нормою, що підлягає застосуванню 

[134, c. 505].  

Прийнято виділяти такі характеристики імперативних норм. По-перше, ці 

норми приймаються задля того, щоб захистити певну лінію поведінки, яка є 

надзвичайно важливою для даної держави. По-друге, їх застосування відбувається 

незважаючи на визначення права, застосовуваного до відносин, які необхідно 

врегулювати. Відтак вважається, що усі правила публічного порядку є 

імперативними нормами, проте не усі норми піднімаються до рівня публічного 

порядку, тому що інтереси, які захищаються ними, можуть не досягати 

фундаментальних цінностей суспільства. Крім того, механізм застосування 
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імперативних норм відрізняється від механізму застосування застереження про 

публічний порядок. Зокрема, застереження про публічний порядок застосовується 

після того, як визначене застосовуване право, в той час як імперативні норми 

підлягають застосуванню ще до визначення застосовуваного права [118, c. 72].  

Вузький підхід до тлумачення публічного порядку можна простежити, 

наприклад, у рішенні Верховного Суду Швейцарії, у якому суд, зокрема, зазначив, 

що порушення імперативної норми швейцарського права, яка забороняє 

нарахування складених процентів, необов’язково тягне за собою порушення 

публічного порядку Швейцарії [135, c. 789].   

Широкий підхід до тлумачення публічного порядку передбачає, що до нього 

крім основоположних принципів, цінностей того чи іншого суспільства 

включаються також імперативні норми певної держави. 

В основі внутрішнього публічного порядку – широкий підхід до тлумачення 

публічного порядку. Тому внутрішній публічний порядок включає імперативні 

норми, які регулюють укладення договорів.  

Міжнародний публічний порядок базується на вузькому підході до 

тлумачення публічного порядку, а тому дозволяє правозастосовчому органу 

відмовити у застосуванні іноземного права чи визнанні іноземного рішення тільки, 

якщо застосування права чи визнання рішення порушить основні принципи певної  

держави, які забезпечують соціальний порядок і правопорядок [131, c. 396]. 

 

2.2.3 Національний, мультинаціональний, транснаціональний публічний 

порядок. Публічний порядок ЄС 

 

Частина авторів вважає, що як міжнародний, так і внутрішній публічний 

порядок входять до так званого національного публічного порядку, тобто 

публічного порядку, застереження про який закріплене у національному 

законодавстві окремих держав. Ці автори класифікують публічний порядок,  

залежно від того, у яких документах (національних, міжнародних чи регіональних) 

закріплено застереження про нього. Зокрема, за цією ознакою виділяють: 
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національний публічний порядок, мультинаціональний публічний порядок (або 

регіональний, публічний порядок спільноти (community public policy), 

транснаціональний публічний порядок або справжній міжнародний публічний 

порядок [133, c. 34].  

У свою чергу національний публічний порядок поділяється на «внутрішній 

публічний порядок» («internal public policy», «ordre public interne») та 

«міжнародний публічний порядок» («international public policy», «external public 

policy», «ordre public international») [133, c. 34]. 

Прикладами мультинаціонального публічного порядку називають 

Європейський публічний порядок та публічний порядок мусульманських країн, як 

він виражений у Шаріаті. 

Дискусійним є питання про те, які саме принципи включає у себе 

Європейський публічний порядок: базові принципи внутрішнього права держав-

членів чи Європейські принципи. Поширеною також є позиція, що Європейський 

публічний порядок включає як фундаментальні принципи національного 

законодавства держав-членів, так і принципи права ЄС, зокрема ті, що виражені у 

Європейській конвенції з прав людини [136, c. 28].  

Цікаво, що до обговорення Регламенту Рим ІІ у  першому читанні у 

Європейському парламенті був поданий його проект, який у ст. 26 містив перелік 

обставин, які б дозволяли застосувати застереження про публічний порядок. 

Зазначений перелік відсилав до Європейської конвенції з прав людини, 

національних конституційних норм та міжнародного гуманітарного права. Однак 

Європейська комісія відхилила цю пропозицію, оскільки існує багато відмінностей 

у публічному порядку держав-членів. Ця точка зору була підтримана Радою і в 

остаточному варіанті ст. 26 Регламенту Рим ІІ не містить переліку ситуацій, до яких 

можна застосувати застереження про публічний порядок. Проте безспірним є те, 

що Європейська конвенція з прав людини і Хартія фундаментальних прав ЄС 

значною мірою визначають зміст Європейського публічного порядку [136, c.29]. 
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Вважається, що батьки-засновники ЄС мали на увазі, щоб держави-члени 

самостійно визначали зміст публічного порядку. Відтак ні Договір про 

функціонування ЄС, ні Договір ЄС не регулювали цього питання [137, c. 17].  

Більше того, у справі Yvonne van Duyn v. Home Office Суд ЄС відзначив, що 

публічний порядок є територіальною концепцією, яка може змінюватися із плином 

часу [138]. 

Однак у 1977 році Суд ЄС виніс нове рішення у справі Regina v. Pierre 

Bouchereau, у якому, зокрема, зазначив, що  «тією мірою, якою обмеження вільного 

руху осіб може бути виправдано відповідно до права Спільноти, національна влада 

може звернутися до концепції публічного порядку, яка передбачає існування… 

реальної і значної загрози одному із фундаментальних інтересів суспільства» [139]. 

Вважається, що з моменту прийняття цього рішення Суд ЄС почав обмежувати 

свободу держав-членів визначати зміст публічного порядку. Зокрема, тепер існує 

два уніфікованих критерії для того, щоб віднести певне правило до одного з тих, 

що складають зміст публічного порядку. По-перше, воно повинно стосуватися 

реальної і достатньо серйозної небезпеки. По-друге, метою правил публічного 

порядку має бути захист фундаментальних інтересів відповідного суспільства [119, 

c. 29]. 

Крім того, рішення у справі Regina v. Pierre Bouchereau породило дискусію з 

приводу того, чи існує «публічний порядок ЄС».  

Необхідність існування публічного порядку ЄС доводиться Т. Кортаутом (Tim 

Corthaut). Він, зокрема, відзначає, що незважаючи на те, що національне право усіх 

держав-членів знає концепцію публічного порядку, держави-члени, обмежили 

частину своїх суверенних прав, сформувавши Європейське економічне 

співтовариство (з якого виросло сучасне ЄС). Звідси випливає, що у тих сферах, де 

відбулася передача суверенітету, держави-члени не можуть більше самостійно 

забезпечувати повний захист цінностей, які традиційно охоплювалися 

національною концепцією публічного порядку. Пояснюючи свою думку, Кортаут 

наводить декілька прикладів, у тому числі стосовно міжнародних комерційних 

арбітражів, на рішення яких справляє істотний вплив конкурентне право ЄС. Також 
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він звертає увагу на те, що навіть внутрішній порядок держав-членів сьогодні 

зазнає істотного впливу права ЄС (зокрема норм щодо дійсності деяких договорів).  

Крім того, політика ЄС призвела до знецінювання окремих складових 

національного публічного порядку, зокрема економічного порядку. Так, сьогодні 

принцип Lex monetae (відповідно до якого кожна суверенна держава самостійно 

визначає, яку валюту вона використовує) перестав бути суто національним у світлі 

вільного руху капіталів і введення євро. 

Корхаут також наголошує, що усі держави-члени є учасницями Європейської 

конвенції з прав людини, і виконання ними їх обов’язків за Конвенцією вимагає 

врахування Європейського публічного порядку, концепція якого розроблена у 

рішеннях Європейського суду з прав людини [140, c. 29-30].     

Водночас Кортаут звертає увагу на те, що обґрунтування існування публічного 

порядку ЄС вимагає визначення  його співвідношення із національними 

публічними порядками держав-членів. У зв’язку із цим він виділяє публічний 

порядок ЄС як певну систему цінностей, що має автономний характер. Крім того, 

існують цінності, спільні для публічного порядку ЄС та публічних порядків 

держав-членів,  які пов’язані із основними статтями Договору про ЄС. Третя 

категорія цінностей, що входять до національних публічних порядків держав-

членів, і які «публічний порядок ЄС готовий терпіти, не заявляючи своїх прав». 

Четверта група цінностей – це цінності національних порядків держав-членів, які є 

несумісними із членством у ЄС [140, 38-39]. 

 Ідея про публічний порядок ЄС як автономну систему пов’язана із тим, що 

право ЄС як окремий правопорядок має певні унікальні інститути, які мають на 

меті захист політичних основ ЄС. У зв’язку із цим ЄС, наприклад, створив власний 

перелік терористичних організацій, що не збігається з переліками держав-членів  

ООН. Крім того, Кортаут звертає увагу на те, що Суд ЄС систематично розглядає 

питання щодо функціонування інституцій ЄС, зокрема, їх компетенції та певних 

процедурних вимог, які вважаються частиною публічного порядку ЄС. 

 Крім того, існують певні норми, які хоча й мають еквівалент у національних 

правопорядках, є нормами права ЄС. По-перше, це норми, що випливають із 
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принципу Lex monetae, і які мають на меті захищати євро. По-друге, це 

основоположні норми конкурентного права (зокрема, норми статей 81, 82 Договору 

ЄС), що є частиною економічного порядку Співтовариства. По-третє, це норми про 

державну допомогу. По-четверте, це норми права ЄС, що забезпечують вільний рух 

осіб. Крім того, до публічного порядку ЄС як автономної системи цінностей 

належать норми, що стосуються громадянства ЄС, у зв’язку із тим, що останнє 

може мати фундаментальний вплив на статус людини [140, 40]. 

 Підсумовуючи, зазначимо, що з’ясування змісту публічного порядку держав-

членів ЄС, суперечність якому є підставою для відмови у визнанні і виконанні 

арбітражного рішення у країнах ЄС ( чи підставою для його відміни у цих країнах), 

не може обмежуватися вивченням суто національних джерел відповідних держав, 

які визначають концепцію публічного порядку. Воно обов’язково повинно 

охоплювати дослідження публічного порядку ЄС [141, c.333]. 

 Розвиток вузького підходу до тлумачення змісту міжнародного публічного 

поряду призвів до виникнення доктрини транснаціонального або «дійсно 

міжнародного» публічного порядку (англ. – «truly international public order»). 

Транснаціональний публічний порядок включає універсальні стандарти чи 

прийняті норми поведінки, спільні для усієї міжнародної спільноти [142, c. 266]. 

Вважається, що транснаціональний публічний порядок має свої витоки у 

природному праві [129, c.106]. Його розвиток у ХХ ст. завдячує виникненню 

доктрини транснаціонального права, запропонованої П. Джесапом (P. Jessup). Він, 

зокрема, стверджував, що люди, починаючи з окремого індивіда, закінчуючи 

сім’єю народів, формують угрупування зростаючої складнощі, які, засновуючись 

на історії, географії, зручності або необхідності, поширили правила життя для 

людей. Такі правила можуть походити від релігійних авторитетів, глави сім’ї чи 

племені, корпорацій, секретних товариств, міст, держав чи міжнародних 

організацій. Транснаціональним правом є усе право, що регулює дії і події, що 

виходять за межі національних кордонів. При цьому для віднесення правил до 

транснаціональних не є важливим те, звідки вони походять, якщо сторони 

відповідного відношення визнають їх обов’язковими [143, c. 2, 9, 92]. 
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Відповідно до теорії транснаціонального публічного порядку арбітри мають 

виносити рішення, керуючись цінностями, схваленими міжнародною спільнотою, 

а не якимось окремо взятим національним публічним порядком. 

Транснаціональний публічний порядок пов’язаний із цілями міжнародної 

спільності і застосовується незалежно від пов’язаності фактів із конкретною 

країною. В усьому іншому характеристики транснаціонального публічного 

порядку є аналогічними національному публічному порядку [129, c. 114]. 

Концепція транснаціонального публічного порядку «має бути універсальною 

у своєму застосуванні, хоча й дуже обмеженою за своїм змістом, та включати: 

основні норми природного права, принципи всесвітньої справедливості, jus cogens 

міжнародного публічного права, загальні принципи моралі, прийняті 

«цивілізованими народами» [144, c. 9]. Інші автори складовими 

транснаціонального публічного порядку також називають права людини (як 

протилежність расової, статевої та релігійної дискримінації і рабства), добрі нрави 

(включаючи протилежність корупції, тероризму, геноциду і  педофілії), 

справедливий судовий розгляд [145, c. 14]. 

Однією із характеристик транснаціонального публічного порядку є його 

обов’язковість, яка можлива тільки тоді, коли конкретний принцип, що входить до 

транснаціонального публічного порядку, є значущим для міжнародної спільноти. 

Чи є він таким, залежить від потреб міжнародної спільноти, через призму 

сприйняття її середнього члена у даний період часу. Відтак використання 

транснаціонального публічного порядку вимагає з’ясування його змісту у світлі 

сучасних (на момент вирішення відповідного питання) вимог міжнародної 

спільноти, а не тих, що мали місце, коли відбувалися певні факти, що стали 

підставою для заявлення тих чи інших вимог [129, c. 115]. 

Крім того, транснаціональний публічний порядок може бути визначений лише 

у світлі фактів, встановлених правозастосовчим органом. З цієї причини 

транснаціональний публічний порядок завжди є гнучким і непостійним. 

Відмічається, що невизначеність і нечіткість транснаціонального публічного 
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порядку є його істотною ознакою. Але при цьому ця невизначеність створює 

потенціал для вирішення непередбачуваних юридичних проблем [129, c. 115]. 

Для застосування транснаціонального порядку під час арбітражного процесу 

чи у процедурі визнання арбітражного рішення правозастосовчий орган має бути 

переконаний, що існує реальне або передбачуване порушення одного чи більше 

принципів, що складають транснаціональний публічний порядок. Крім того, 

загальновизнаним є те, що транснаціональний публічний порядок як бар’єр проти 

застосовуваного права чи визнання і виконання арбітражного рішення 

використовується у виняткових випадках [129, c. 216].  

Вважається, що концепція транснаціонального публічного порядку знаходить 

мало підтримки серед національних судів. Однак Комітет з міжнародного 

комерційного арбітражу згадує декілька рішень, у яких суди визнавали цю 

концепцію. Серед них рішення Федерального трибуналу Швейцарії 1994 року як 

«універсальної концепції, відповідно до якої рішення не відповідатиме публічному 

порядку, якщо воно суперечить фундаментальним моральним чи правовим 

принципам, визнаним цивілізованими країнами» [146, c.7]. Зрештою, Комітет з 

міжнародного комерційного арбітражу наводить приклади  рішень, у яких суди, 

перераховуючи певні явища (наприклад тероризм, контрабанда тощо), зазначали, 

що вони є незаконними в усьому світі [146, c.7]. 

Методологія визначення принципів транснаціонального публічного порядку 

була запропонована П’єром Лалів (Pierre Lalive). Згідно з його вченням 

транснаціональні, загальновизнані принципи виводяться внаслідок аналізу 

міжнародних уніфікованих документів та практики держав з їх застосування. Лише 

ці принципи, які насправді є істотними і широко підтримуваними, заслуговують на 

те, щоб належати до транснаціонального публічного порядку [142, c.308]. Він 

зазначає, що так само як традиційна концепція «міжнародного публічного 

порядку» певної держави у міжнародному приватному праві значною мірою 

базується на відчутті права та справедливості у певному суспільстві, так само 

концепція транснаціонального публічного порядку міжнародного суспільства 
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засновується багато в чому (якщо не у всьому) на особистому відчутті, чуйності, 

світосприйнятті [142, c. 310]. 

Разом із тим, як зазначають окремі дослідники, свідомість арбітра зазвичай 

обмежується національною культурою або правовою традицією, тому 

встановлення транснаціональних цінностей вимагає посилання на наднаціональні 

джерела. Однак при цьому важливо визначитися із тим, які джерела мають важливе 

значення для міжнародної спільноти. 

Визнаючи цінності, які складають національний публічний порядок держави, 

суддя виводить їх із фундаментальних цінностей певного суспільства. Вони 

випливають із конституції певної держави, історії, моралі та усіх аспектів життя 

суспільства, що визначає їх основоположний характер. Так само, визначаючи 

транснаціональний публічний порядок, арбітраж визначає цінності, які мають 

переважне значення, але вже без прив’язки до якоїсь національної або релігійної 

системи. Таким чином, транснаціональний публічний порядок визначається за 

допомогою відсилання до транснаціональних цінностей та їх соціальної функції у 

міжнародному співтоваристві шляхом встановлення того, що розумний член цієї 

спільноти вважав би таким, що має істотне значення [129, c. 141-142].  Мета і зміст 

транснаціонального публічного порядку виражаються в універсальних правилах 

етики, авторитетних арбітражних рішеннях та преамбулах міжнародних конвенцій. 

Із цих джерел виводяться стандарти універсального значення. Потім формується 

конкретне правило, яке обмежує зміст публічного порядку відносно фактів 

конкретної справи [129, c. 142].   

При цьому вважається, що неможливо встановити вичерпний перелік джерел, 

з яких можна було б виводити цінності, що складають транснаціональний 

публічний порядок. Таким чином, правила транснаціонального публічного порядку 

можуть бути виведені із множинності джерел залежно від вимог міжнародної 

спільноти.  

Ж. Расін (J.Racine) проводить відмежування між публічними і приватними 

джерелами транснаціонального публічного порядку. Публічні джерела включають 

норми jus cogens, що застосовуються у відносинах між державами, загальні 
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принципи міжнародного права, виведені зі ст. 38 Статуту Міжнародного Суду 

Справедливості та застосовувані арбітрами, міжнародні конвенції, які містять 

загальновизнані принципи та міжнародні ембарго. Приватні джерела 

транснаціонального публічного порядку включають імперативні торгові звичаї та 

кодекси поведінки, прийняті міжнародними організаціями [147, c. 368]. 

Однак, як відмічає Гуі Ж. Конде е Сільва (Gui J. Conde e Silva), така постановка 

питання породжує певні проблеми, адже джерела транснаціонального публічного 

порядку мають змішаний характер. Це очевидно особливо у міжнародних 

інвестиційних арбітражах, які, як правило, вимагають застосування як публічних, 

так і приватних стандартів. Крім того, одне й те саме джерело може бути приватним 

чи публічним залежно від фактів і від сторін спору. Тому він пропонує виділяти не 

приватні і публічні джерела транснаціонального порядку, а первинні і вторинні. 

Автор наголошує на тому, що первинні чи прямі джерела зустрічаються у 

кожному правовому чи неправовому документі, який містить стандарти з ознаками 

транснаціонального публічного порядку. Прикладами первинних джерел Гуі Ж. 

Конде е Сільва називає принципи соціальної чи бізнес етики та моралі, що 

містяться в керівництвах, доповідях та резолюціях міжнародних організацій, 

природне право, транс-релігійні принципи, загальні принципи права, згадані в ст. 

38 Статуту Міжнародного Суду Справедливості, преамбули і окремі положення 

міжнародних конвенцій, Jus Cogens, міжнародні звичаї та авторитетні рішення 

міжнародних арбітражів. Первинні джерела є обов’язковими. 

Вторинні або непрямі джерела транснаціонального публічного порядку 

підтверджуються застосуванням порівняльного методу. Приклади вторинних 

джерел можуть бути знайдені у національних принципах права та публічного 

порядку, регіональних конвенціях, загальних імперативних положеннях 

національного законодавства та судових рішеннях, в яких застосовувалися 

міжнародні стандарти. Незважаючи на те,  що стандарти вторинних джерел є доволі 

переконливими, вони є обов’язковими лише, якщо  базуються на первинному 

джерелі транснаціонального публічного порядку [129, c. 141-142]. 



99 
 

При цьому транснаціональні етичні стандарти, що впливають на соціальне і 

бізнес-життя, є одним із найбільш важливих джерел транснаціонального 

публічного порядку. Значення етики для визначення транснаціонального 

публічного порядку полягає у тому, що за відсутності чітких нормативних 

критеріїв вона є компасом для застосування основних стандартів. Застосування 

транснаціонального публічного порядку в кінцевому рахунку базується на 

максимумі: діяти відповідно до інтересів міжнародної спільноти або, наприклад, 

слідувати стандартам, які б стали для більшості людей у більшості юрисдикцій 

універсальним правом. Кожен стандарт транснаціонального публічного порядку 

має на меті досягти загального блага шляхом виділення обов’язку для збереження 

основних цінностей. 

При цьому виділяють два види стандартів: умовні та безумовні. Умовні – це 

стандарти, що вважаються хорошими для досягнення певної мети, яка часто є 

технічною або прагматичною. Безумовні – ті, що вказують на необхідність якоїсь 

поведінки, але не для досягнення якоїсь егоїстичної мети, а просто тому, що це 

хороша поведінка. До безумовних стандартів відносять збереження вільної 

торгівлі, захист навколишнього середовища, принцип добрих нравів у договірних 

відносинах. До транснаціонального публічного порядку належать тільки безумовні 

стандарти. 

Прикладами керівництв, доповідей та резолюцій міжнародних організацій, що 

належать до первинних джерел транснаціонального публічного порядку, 

називають Норми відповідальності транснаціональних корпорацій та інших 

підприємств у галузі  прав людини (Norms on the Responsibilities of Transnational 

Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights) [148], а 

також Керівництво для мультинаціональних підприємств Комітету з міжнародних 

інвестицій та мультинаціональних підприємств організації економічного 

співробітництва та розвитку (OECD Guidelines for Multinational Enterprises) [149], 

оскільки вони виражають значущі цінності [129, c. 145-146]. 
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Прикладом транснаціонального публічного порядку, що виражається у 

преамбулі міжнародної конвенції називають преамбулу до Статуту ООН [150], 

оскільки вона встановлює місію міжнародної спільноти.  

Норми Jus Cogens, які, як зазначалося, також належать до первинних джерел 

транснаціонального публічного порядку, виводять із практики Міжнародного Суду 

Справедливості у справі Barcelona Traction [151]. У результаті до порушень 

транснаціонального публічного порядку відносять серйозні порушення 

міжнародних зобов’язань, що мають істотне значення для: а) підтримки 

міжнародного миру і безпеки, зокрема таких, що забороняють агресію;  

б)  забезпечення права на самовизначення народів, зокрема таких, що забороняють 

колоніальне панування; в) захисту людської особистості, зокрема таких, що 

забороняють апартеїд чи расову дискримінацію, геноцид або рабство;  

г) забезпечення збереження навколишнього середовища, у тому числі норм, що 

забороняють  забруднення моря та атмосфери. 

Причиною включення природного права до складу первинних джерел 

транснаціонального публічного порядку є те, що воно відображає основні 

принципи міжнародного співтовариства. Його зміст може бути підтверджений 

шляхом посилання на позитивне право і прецеденти. Водночас існують аргументи 

проти включення природного права до джерел транснаціонального публічного 

порядку. Одним із них є, наприклад, те, що зміст природного права доволі 

невизначений. У той час як у країнах континентального права природне право 

використовується для визначення матеріальних стандартів, у країнах загального 

права – для визначення процесуальних стандартів [129, c. 149-151]. 

До транс-релігійних принципів, тобто принципів, що поділяються усіма 

релігіями, а також є первинним джерелом транснаціонального публічного порядку, 

відносять проведення відмежування між добром і злом, заборона неправди, обману, 

крадіжки, повага до життя та природи [129, c. 151-152]. 

Як зазначалося, ще одним первинним джерелом транснаціонального 

публічного порядку є арбітражні рішення, які вважаються авторитетними. При 

цьому рішення вважається таким, якщо воно містить транснаціональні стандарти, 
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що вважаються обов’язковими для міжнародних арбітражів. Прикладом такого 

авторитетного рішення є, наприклад, арбітражне рішення, винесене в рамках глави 

11 Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA) по справі S.D. Myers 

v. Canada [152, c. 197]. У цій справі арбітраж вирішив, що преамбула до  NAFTA та 

Північноамериканської угоди з екологічного співробітництва (NAAEC) та 

міжнародних угод, затверджених Комісією із співробітництва, повинні 

тлумачитися у світлі таких принципів: сторони мають право встановити високий 

рівень екологічного захисту, вони не повинні йти на компроміс щодо їх стандартів 

для того, щоб задовольнити політичні чи економічні інтереси інших держав; 

сторони повинні уникати диспропорцій у торгівлі; охорона навколишнього 

середовища та економічний розвиток повинні бути взаємодоповнюючими [129, c. 

152]. 

Що стосується вторинних джерел транснаціонального публічного порядку, 

якими, як зазначалося, є джерела національного права, то в принципі, з огляду на 

контролюючу функцію транснаціонального публічного порядку, вони повинні 

бути виключені із кола його джерел, оскільки порівняльний аналіз національних 

джерел є складним процесом, крім того, він може і не дозволити встановити зміст  

транснаціонального публічного порядку. Однак вторинні джерела відіграють 

важливу роль, оскільки вони підтверджують дотримання транснаціональних 

принципів у національних правових системах. Їх зміст має відповідати розумінню 

транснаціонального публічного порядку у первинних джерелах. Із цим 

застереженням транснаціональний публічний порядок може бути виражений у 

принципах права, що визнаються більшістю правових систем і перераховані, 

наприклад, у документах УНІДРУА. 

Правила транснаціонального публічного порядку можуть міститися у 

публічних законах певних держав, хоча на перший погляд вони не відображають 

інтересів міжнародної спільноти, а регулюють діяльність певної держави чи 

відносини між приватними особами і державою, які обмежені ідеєю 

територіальності. І все ж за певних обставин  норми публічних законів можуть бути 

віднесені до таких, що входять до транснаціонального публічного порядку. Це 
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стосується певних стандартів, виражених у національних конституціях, і положень, 

спрямованих на охорону навколишнього середовища та міжнародної торгівлі, 

оскільки вони можуть бути «чутливі» до інтересів міжнародної спільноти. 

Судова практика також може бути вторинним джерелом транснаціонального 

публічного порядку. Ступінь, до якого національні судові рішення є джерелом 

транснаціонального публічного порядку, залежить від того, чи переслідують вони 

транснаціональні інтереси [129, c. 153-156]. 

 

2.2.4 Матеріальний та процесуальний публічний порядок 

 

Крім того, як зазначалося публічний порядок часто поділяють на матеріальний 

та процесуальний. Матеріальний публічний порядок охоплює надзвичайно важливі 

для певного суспільства цінності, принципи, які належать до сфери матеріального 

права, процесуальний – до сфери процесуального.  

У зв’язку з тим, що у контексті міжнародного приватного права про 

матеріальне право говорять тоді, коли йдеться про вибір застосовуваного права, то 

окремі автори матеріальний публічний порядок називають ще «колізійним», 

зазначаючи при цьому, що він може бути застосованим тоді, коли відповідний 

орган наділений певними повноваженнями «з приводу корекції можливих 

негативних наслідків із застосування іноземного права у вітчизняному середовищі» 

[153, c. 599].  

Натомість процесуальний публічний порядок є предметом регулювання 

міжнародного процесуального права. Вивчення того, чи він не порушується, 

передбачає дослідження процесуальної дії того чи іншого документа в процесі 

прийняття рішення про його визнання (виконання) [153, c. 610]. 

Водночас у сфері визнання і виконання іноземних арбітражних рішень поняття 

матеріального і процесуального публічного порядку має дещо інше значення.  

 Зокрема, про порушення матеріального публічного порядку говорять тоді, 

коли зміст арбітражного рішення порушує певні цінності, принципи що складають 

публічний порядок держави, де запитується визнання і виконання. Процесуальний 
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публічний порядок вважається порушеним тоді, коли порушення важливих для 

даного суспільства цінностей виявилося у самій процедурі розгляду справи.   

Комітет з міжнародного комерційного арбітражу, спираючись на судову 

практику різних країн, до принципів, які складають матеріальний публічний 

порядок, відносить принцип добросовісності; pacta sunt servanda; заборону 

експропріації без виплати компенсації; заборону дискримінації; заборону 

діяльності, що суперечить добрим нравам (наприклад,  піратство, тероризм,  

геноцид, рабство, контрабанда, незаконний обіг наркотиків). 

 До принципів, що складають процесуальний публічний порядок, відносять 

принцип неупередженості арбітрів. Як приклади порушень процесуального 

порядку Доповідь називає винесення рішення в результаті або під впливом обману 

чи корупції, порушення правил природної справедливості; нерівність становища 

сторін у призначенні арбітражного складу. При цьому процесуальний публічний 

порядок не включає у себе ігнорування права або фактів. Процесуальний публічний 

порядок також включає в себе вимоги належного процесу, встановлені ст. V 1 (b) 

Нью-Йоркської конвенції [144, c. 7]. 

Переліки складових публічного порядку, суперечність якому може стати 

підставою для відмови у визнанні та виконанні іноземного арбітражного рішення, 

пропонуються також у доктринальних джерелах. У цьому контексті особливо 

цікавим видається визначення складових публічного порядку  Гуі Ж. Конде е 

Сільва. 

Зокрема, усі складові публічного порядку він поділяє на процесуальні та 

матеріальні. Процесуальні охоплюють: принцип належного процесу, який вимагає 

рівного ставлення до сторін і права бути почутим. При визначенні того, чи було 

ставлення до сторін рівним, до уваги береться, наприклад, те, чи передавалася 

кореспонденція, яка стосується арбітражу, сторонам одночасно; чи мала одна 

сторона можливість представити принаймні ту ж кількість свідків, що й інша 

сторона. Правила рівного ставлення до сторін також забороняють позивачеві чи 

відповідачеві мати завжди останнє слово. Разом із тим, принцип рівного ставлення 
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до сторін не поширюється на рішення по суті спору, однак він може мати непрямий 

вплив на рішення по суті [129, c. 185-186]. 

Право бути почутим включає право подавати заяви та надавати всі аргументи 

на їх підтримку, тобто воно дозволяє кожній стороні адекватно реагувати на 

пояснення та докази іншої сторони. Разом із тим, обов’язок арбітражу забезпечити 

це право обмежується тим, що він лише повинен створити для сторін можливість  

його реалізації [129, c. 187]. Таким чином, у випадку, якщо сторона мала 

можливість бути почутою, але не скористалася нею, не можна стверджувати про 

порушення публічного порядку.  

Принцип належного процесу вимагає також, щоб сторони спору мали 

можливість виправити чи заперечити будь-яке твердження, що завдає шкоди їх 

точці зору [129, c. 188]. Він також обумовлює обов’язок арбітрів залишатися 

неупередженими протягом усього процесу [129, c. 193]. Складовими цього 

принципу є також: заборона ex parte спілкування між арбітражем та стороною;  

заборона надавати шахрайські докази в процесі  [129, c. 253]. 

До змісту матеріального публічного порядку належать принципи: заборони 

надавати дії домовленостям, заснованим на корупції; суверенітету держави над 

національними ресурсами і відповідальності сторін щодо забезпечення сталого 

розвитку; супроводження акту експропріації адекватною компенсацією; 

відповідальності держави за перевищення повноважень її посадових осіб чи 

підрозділів; нікчемності правочину, що передбачає незаконний обіг товарів;  

заборони шахрайства; відповідності правочину транснаціональним 

антиконкурентним стандартам; нікчемності правочину, що завдає шкоди охороні 

культурної спадщини; ефекту міжнародного ембарго [129, c. 254]. 

Таким чином, публічний порядок охоплює найважливіші для даного 

суспільства принципи та цінності, яких повинні дотримуватися у будь-якому 

випадку. Під цінностями, що належать до публічного порядку, як правило, 

розуміють ті, що лежать в основі правового, економічного та морального порядку 

певного суспільства.  
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Розрізняють внутрішній та міжнародний публічний порядок. Внутрішній 

публічний порядок використовується для регулювання внутрішніх відносин (у 

межах однієї держави), міжнародний публічний порядок – для регулювання 

відносин з іноземним елементом. 

Міжнародний публічний порядок тлумачиться вузько і не включає 

імперативні норми відповідної держави.  

Внутрішній і міжнародний публічні порядки є національними, оскільки 

застереження про них закріплене у національних законодавствах держав. 

Крім того, існує мультинаціональний або регіональний публічний порядок, 

застереження про який закріплюється у документі, що діє у певному регіоні чи для 

певної спільноти або виведений судовою практикою органів, які мають 

повноваження застосовувати і тлумачити норми права у рамках певного регіону чи 

спільноти.  

Мультинаціональним публічним порядком є публічний порядок ЄС та 

публічний порядок Шаріату. 

Публічний порядок ЄС включає принципи права ЄС, а також принципи права 

держав  членів. Однак, останні повинні стосуватися реальної і достатньо серйозної 

небезпеки. Крім того, їх метою має бути захист фундаментальних інтересів 

відповідного суспільства. 

Транснаціональний публічний порядок охоплює цінності і принципи спільні 

для усієї міжнародної спільноти. Ідея транснаціонального публічного порядку 

тісно пов’язана із доктриною транснаціонального права. Транснаціональний 

публічний порядок залежить від потреб міжнародної спільноти, через призму 

сприйняття її середнього члену у даний період часу. Принципи, що складають 

транснаціональний публічний порядок, виводяться внаслідок аналізу міжнародних 

уніфікованих документів та практики держав з їх застосування. 

У доктрині міжнародного приватного права відомі різні класифікації джерел 

транснаціонального публічного порядку. Зокрема, відомий їх поділ на публічні і 

приватні, первинні і вторинні. На наш погляд, друга класифікація є більш вдалою, 
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оскільки в окремих випадках важко визначити, чи є конкретне правило, що входить 

до транснаціонального публічного порядку, приватним чи публічним. 

 

2.3 Публічний порядок і практика міжнародного комерційного 

арбітражу 

 

Застереження про публічний порядок може бути використане у процесі 

розгляду справи у міжнародному комерційному арбітражі як арбітром (арбітрами), 

так і національним судом у певних випадках. 

Арбітри можуть скористатися застереженням про публічний порядок, 

зокрема, для того, щоб визнати договір, з приводу якого виник спір, недійсним. 

Класичним прикладом цього є так звана «Аргентинська справа про хабарі». У цій 

справі  арбітр Лагергрен (Lagergren) визнав договір недійсним і відмовився 

задовольнити вимогу про виплату комісії агенту, оскільки встановив, що значна 

частина цієї комісії мала використовуватися для підкупу аргентинських державних 

службовців, які мали забезпечити укладення контракту на державне замовлення 

британській компанії. При цьому він зазначив, що «корупція є міжнародним злом, 

вона суперечить добрим нравам та міжнародному публічному порядку, який є 

загальним для усієї спільноти націй», а також, що «сторони, які пов’язали себе у 

такий спосіб, повинні усвідомлювати, що вони втратили будь-яке право звернутися 

за допомогою до правосуддя (національних судів чи арбітражів) у вирішенні їх 

спорів» [154]. 

У цьому рішенні звертає на себе увагу вислів «міжнародний публічний 

порядок, який є загальним для усієї спільноти націй», який свідчить про те, що 

арбітр мав на увазі транснаціональний  публічний порядок. 

В принципі, застереження про публічний порядок може бути використане 

арбітрами для визнання арбітражної угоди недійсною і, як наслідок, для винесення 

ними постанови про відсутність у них компетенції на вирішення спору. Такий 

висновок випливає зі ст. 16 Типового закону. При цьому,  з аналізу ст. V (1) (a) 

Нью-Йоркської конвенції випливає, що арбітражна угода має бути дійсною 
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відповідно до права, якому сторони підпорядкували арбітражну угоду, чи (за 

відсутності вибору) праву держави, де рішення було винесене. Відтак, для визнання 

арбітражної угоди недійсною з мотивів її суперечності публічному порядку вона 

має суперечити публічному порядку держави, який сторони обрали у якості 

застосовуваного до арбітражної угоди або (за відсутності такого вибору) праву 

держави, де рішення буде винесене. 

Крім того, вважається, що застереження про публічний порядок може 

застосовуватися арбітражем під час вирішення колізійних питань [118, c. 69], тобто 

як бар’єр проти застосування іноземного права.   

На наш погляд, законодавство окремих країн та арбітражні регламенти не 

дають підстав для такого висновку. Так, як правило, умова про застосовуване право 

у відповідних документах сформульована так, що дозволяє арбітражу  вирішувати 

спори по суті на підставі права чи правових норм, узгоджених між сторонами. За 

відсутності такої угоди арбітражний склад застосовує закон чи правові норми, які 

він вважає застосовуваними (див., наприклад, ЗУ «Про МКА» [11], ст. 46 (1)  

Арбітражного закону Англії [5], ст. 1051 ЦПК ФРН [4], ст. 1496 ЦПК Франції [3], 

ст. 41 (2) Регламенту МКАС при ТПП України [13], ст. 22 Арбітражного регламенту 

Арбітражного Інституту Торгової палати Стокгольму [14]). При цьому не має 

жодних положень, які б встановлювали, що арбітр може чи повинен відмовлятися 

застосовувати обране сторонами чи ним право з мотивів його суперечності 

публічному порядку якоїсь держави. 

Причиною цього є те, що на відміну від державних суддів, арбітр не здійснює 

правосуддя від імені певної держави і тому не повинен захищати її публічний 

порядок. Тому правильним є вислів, що «для арбітра усе право є іноземним» [155, 

c. 27]. Разом із тим, загальновизнаним є те, що арбітр повинен захищати 

транснаціональний публічний порядок, наприклад, не визнаючи дійсність 

договорів, укладених в результаті корупції чи для торгівлі людськими органами. 

Однак, у арбітра немає повноважень відмовитися застосовувати певне право через 

те, що воно суперечить публічному порядку. Публічний порядок може впливати на 

аргументацію арбітра незалежно від застосовуваного права, оскільки «дозволяє 
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прямо визначити, що є незаконним або аморальним і що повинно бути зроблено 

проти таких угод, для того щоб встановити їх недійсність, не звертаючись до 

виключення застосовуваного права з мотивів суперечності публічному порядку» 

[155, c. 27]. 

Проте, з урахуванням того, що арбітр має винести рішення, яке можна буде 

виконати і яке державний суд у місці винесення рішення не зможе відмінити, арбітр 

має зважати на публічні порядки, які можуть бути задіяні для відмови у визнанні і 

виконанні арбітражного рішення, а також відміни арбітражного рішення. 

Застереження про публічний порядок також може використовуватися 

національними судами, зокрема, як підстава визнання арбітражної угоди 

недійсною. Можливість визнання арбітражної угоди недійсною державним судом 

передбачена, зокрема, ст. ІІ (3) Нью-Йоркської конвенції відповідно до «суд …, 

якщо до нього надходить позов з питання, з якого сторони уклали угоду, 

передбачену цією статтею, повинен, на прохання однієї зі сторін, направити 

сторони в арбітраж, якщо не знайде, що ця угода є недійсною, втратила силу чи не 

може бути виконана».  

При цьому Нью-Йоркська конвенція не встановлює, на підставі права якої 

держави суд має перевіряти, чи не є арбітражна угода недійсною. Суди одних 

держав вирішують це питання на підставі lex fori, інші – на підставі права держави, 

якому сторони підпорядкували арбітражну угоду, або права держави, де рішення 

має бути винесене [61, c. 70]. 

З точки зору визначення арбітражної угоди недійсною у зв’язку із її 

суперечністю публічному порядку особливо цікавою є практика судів США, 

оскільки у цій країні розглядалися декілька справ з цього приводу, які вважаються 

хрестоматійними для визначення того, чи може застереження про публічний 

порядок використовуватися державними судами для визнання арбітражної угоди 

недійсною.  

Крім того, американський підхід вважається таким, що відображає сучасне 

розуміння у світі можливості використання застереження про публічний порядок 

для визнання арбітражних угод недійсними [61, c. 70]. 
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У зв’язку із цим у першу чергу слід відзначити, що судова практика США  

характеризує підстави для визнання арбітражної угоди недійсною  як такі, що 

«можуть застосовуватися нейтрально у межах міжнародного масштабу» [156]. До 

них, зокрема, відносять шахрайство, помилку, примус, які мали місце при 

укладенні арбітражної угоди [156]. Такі міркування, у свою чергу, є підставою для 

відхилення аргументів про те, що арбітражна угода є недійсною, оскільки 

суперечить публічному порядку США, оскільки «цей аргумент не може 

застосовуватися нейтрально у міжнародному масштабі» [157]. 

Така позиція судів США пояснюється бажанням сприяти дійсності 

арбітражних угод міжнародного характеру, що була чітко висловлена Верховним 

Судом США у рішенні справі Scherk v. Alberto-Culver Co [86, c. 215], у якому Суд, 

зокрема, зазначив, що арбітражна угода підлягає виконанню, оскільки ратифікація 

США Нью-Йоркської конвенції та її стаття ІІ (1) є переконливими доказами того, 

що політика Конгресу полягає у тому, щоб забезпечувати виконання міжнародних 

арбітражних угод. Крім того, угода сторін про передачу до арбітражу спору, що 

випливає з їх міжнародної комерційної угоди, повинна поважатися і виконуватися 

федеральними судами [158]. 

У контексті можливого використання застереження про публічний порядок 

для визнання арбітражних угод недійсними важливим також є те, що арбітражні 

угоди регулюються ФАА. 

Прийнятий у 1925 році ФАА був розроблений як засіб для контролю чи 

зупинення ворожого ставлення до арбітражу [102, c. 429]. У 1970 році США 

ратифікували Нью-Йоркську конвенцію і в цьому ж році прийняли зміни  до 

Федерального Арбітражного Акту, оскільки це було необхідно для виконання  

зобов’язань із Конвенції [102, c. 431].  

Ставлення Конгресу до арбітражних угод виявляють у Розділі 2 ФАА, 

відповідно до якого: «Викладене у письмовій формі положення у будь-якому 

морському правочині чи договорі, яке свідчить про правочин у сфері торгівлі, про 

вирішення арбітражем спору, який виник у зв’язку чи з такого договору чи 

правочину, чи відмова від їх виконання повністю чи частково, чи угода в письмовій 
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формі про передачу в арбітраж існуючого спору, що виник з такого договору, 

правочину чи відмови,  є дійсними, безвідкличними, і підлягають виконанню в 

судовому порядку, за виключенням таких підстав, які встановлені правом, чи 

існують по праву справедливості для відкликання будь-якого договору» [21].  

Редакція Розділу 2 Федерального Арбітражного Акту породила значні дискусії 

в американській юриспруденції. Серед них питання про те, чи можна стверджувати, 

що формулювання  «…підлягають виконанню в судовому порядку, за 

виключенням таких підстав, які встановлені правом..» розділу 2 ФАА, дозволяє 

визнати міжнародну арбітражну угоду недійсною чи такою, що не може бути 

виконана, зокрема, з мотивів суперечності публічному порядку? [102, c. 432-433]. 

Американські дослідники відповідають на нього шляхом аналізу положень 

статей ІІ (1) та ІІ (3) Нью-Йоркської конвенції. Так, ст. ІІ (1) Нью-Йоркської 

конвенції встановлює обов’язок держав «визнавати письмові угоди, за якими 

сторони зобов’язуються передати до арбітражу усі чи будь-які спори, що виникли 

або можуть виникнути у зв’язку з будь-яким конкретним договірним чи іншим 

правовідношенням, об’єкт якого може бути предметом арбітражного розгляду». 

Разом із тим, зі ст. ІІ (3) Нью-Йоркської Конвенції випливає, що обов'язок 

«визнавати» арбітражну угоду виникає лише, в разі якщо вона є дійсною. При 

цьому оскільки Конвенція не визначає коло підстав, з яких арбітражна угода може 

бути визнана недійсною, американські дослідники наголошують, що розробники 

Конвенції мали на увазі залишити вирішення цього питання  на розсуд держав  

учасниць.  Так, К. Єлпаала відмічає, що «можна припустити, що питання дійсності 

арбітражної угоди буде визначатися відповідно до права, яке застосовується до неї. 

Таким чином, несумісність з публічним порядком певної держави може стати 

підставою для визнання арбітражної угоди недійсною. Проте, необхідно пам’ятати 

і про те, що розробники Конвенції були зацікавлені в усуненні факторів, які 

підривають мету Конвенції. Таким чином, неявне виключення порушення 

публічного порядку може зменшити кількість випадків, у яких арбітражні угоди не 

будуть виконані» [102, c. 458]. 
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Таким чином, американська доктрина так само, як і судова практика, хоча і 

визнає можливість визнання міжнародних арбітражних угод недійсними з мотивів 

їх суперечності публічному порядку, наголошує на бажаності неявного 

виключення такої підстави з кола підстав недійсності арбітражної угоди.  

Із вивченої американської судової практики випливає, що найчастіше 

міжнародні арбітражні угоди намагаються визнати недійсними з мотивів їх 

суперечності публічному порядку через те, що конкретний спір, з приводу якого 

існує арбітражне застереження, є неарбітрабельним. 

Так, наприклад, у справі Development Bank of the Philippines v. Chemtex Fibers 

Inc. [159]  Банк Pозвитку Філіппін, який гарантував позику американської 

корпорації  «Chemtex Fibers Inc.» філіппінській корпорації «APFI», звернувся до 

Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка з позовом про повернення 

коштів, сплачених ним по гарантійному зобов’язанню. У позові позивач вказував 

на шахрайство та безпідставне збагачення відповідача, а також наголошував на 

порушенні норм Закону «Про корумповані і такі, що знаходяться під впливом 

рекетирів, організації». Договір між  Chemtex Fibers Inc та APFI містив арбітражне 

застереження, проте Банк стверджував, що він не є стороною договору, тому 

арбітражне застереження на нього не поширюється. Крім того, Банк наголошував 

на тому, що вимоги, які обґрунтовуються порушенням норм Закону «Про 

корумповані і такі, що знаходяться під впливом рекетирів, організації» не є 

арбітрабельними, а відтак арбітражне застереження суперечить публічному 

порядку на підставі ст. V (2) (а) Нью-Йоркської конвенції. 

Обґрунтовуючи неарбітрабельність вимог, позивач посилався на ФАА та 

рішення у справі   S.A. Minercao da Trinidade-Samitri v. Utah International Inc, у якій 

вимоги, що базувалися на Законі «Про корумповані і такі, що знаходяться під 

впливом рекетирів, організації», були визнані неарбітрабельними за аналогією з 

антимонопольними, які тривалий час визнавалися у США неарбітрабельними. У 

цій справі суд зазначив, що  Закон «Про корумповані і такі, що знаходяться під 

впливом рекетирів, організації» стосується важливих державних та суспільних 
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інтересів, тому вимоги, засновані на цьому законі, повинні вирішуватися у 

судовому, а не в арбітражному порядку [160]. 

Проте, Окружний суд відхилив цей аргумент і звернув увагу на те, що з часом 

згадане рішення значно ослабло через прийняття Верховним Судом США рішення 

по справі Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth. (На відміну від справи 

S.A. Minercao da Trinidade-Samitri v. Utah International Inc, справа Mitsubishi Motors 

Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth стосувалася спору міжнародного характеру й у ній 

постало питання, чи може міжнародний комерційний арбітраж розглядати 

антимонопольні вимоги. У зв’язку з цим суд зазначив, що «питання міжнародної 

ввічливості, повага до іноземних та міжнародних арбітражів, чутливість до потреб 

міжнародної комерційної системи щодо передбачуваності у вирішенні спорів 

вимагає, щоб ми виконали арбітражну угоду, навіть припускаючи, що у спорі суто 

внутрішнього характеру ми дійшли б іншого висновку») [161]. 

Саме тому, по справі Development Bank of the Philippines v. Chemtex Fibers Inc 

Окружний суд зупинив провадження, оскільки вважав (із посиланням на рішення у 

справі Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth), що вимоги, які 

обґрунтовуються  порушенням норм Закону «Про корумповані і такі, що 

знаходяться під впливом рекетирів, організації» є арбітрабельними, якщо 

підлягають розгляду міжнародним комерційним арбітражем. Стосовно того, що 

Банк не був стороною договору позики і, відтак, арбітражне рішення його не 

стосується, суд зазначив, що банк підписав договір позики, а тому арбітражне 

застереження поширюється і на нього.  

Крім того, у справі Development Bank of the Philippines v. Chemtex Fibers Inc  

згадуються останні рішення Верховного Суду США, у яких він підкреслює, що 

ФАА «встановлює значну перевагу для арбітражу, яка повинна отримувати 

презюмований  ефект у сумнівних випадках». Із посиланням на справу Scherk v. 

Alberto-Culver Co (у якій суд, зазначив, що вимоги, пов’язані із шахрайством з 

цінними паперами, не є арбітрабельними у справі внутрішнього характеру, і є 

арбітрабельними, якщо стосуються міжнародних комерційних контрактів [158]), 
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Окружний суд підкреслив, що перевага посилюється, коли мова йде про арбітраж 

у міжнародному контексті. 

Стосовно твердження про те, що вимоги, які випливають із Закону  «Про 

корумповані і такі, що знаходяться під впливом рекетирів, організації» є 

неарбітрабельними, оскільки  суперечать публічному порядку, про який йдеться у 

ст. V (2) (а) Нью-Йоркської конвенції, Окружний суд зазначив, що використання 

цього аргументу у такому контексті свідчить про неправильне розуміння згаданих 

положень Нью-Йоркської конвенції, оскільки її   ст. V (2) (а) стосується відмови у 

визнанні та виконанні арбітражних рішень і не дозволяє національним судам 

відмовляти у зверненні до арбітражу. Крім того, Окружний суд зазначив, що 

«…зрозуміло, що Конвенція не передбачає того, що місцевий публічний порядок 

може стати перешкодою для арбітрабельності вимог» [159]. 

Наведене дозволяє зробити висновок про те, що суди США прагнуть не 

використовувати застереження про публічний порядок для визнання міжнародної 

арбітражної угоди недійсною, хоча в принципі формулювання Розділу 2 ФАА 

дозволяє їм це зробити.   

Крім того, як зазначалося, застереження про публічний порядок може 

використовуватися державним судом як підстава для відміни рішення у місці його 

винесення. Така можливість передбачена законодавством багатьох країн. Так, 

наприклад, «серйозна неправильність», яка впливає на арбітражний склад, процес 

чи рішення, що серед іншого може виявлятися у тому, що рішення чи спосіб, у який 

воно було винесене, суперечить публічному порядку, є підставою для оспорювання 

арбітражного рішення і відміни його судом відповідно до          ст. 68 (2) (g) 

Арбітражного закону Англії. 

Схожою є норма ст. 1065 (1) (е) ЦПК Нідерландів, яка, зокрема, передбачає 

можливість оспорювання арбітражного рішення, якщо воно чи спосіб, у який його 

було винесено, суперечать публічному порядку чи добрим нравам.  

При цьому законодавча історія ст. 1065 (1) (е) ЦПК Нідерландів не дозволяє 

зрозуміти, що саме мали на увазі її розробники під терміном «публічний порядок». 

Відтак, вважається, що для відповіді на це запитання важливою є практика 
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нідерландських судів. Загалом відмічається, що суди застосовують      ст. 1065 (1) 

(е) ЦПК із обмеженнями [162, c. 5]. При цьому зміст публічного порядку, 

порушення якого є підставою для відміни арбітражного рішення, є ідентичним 

тому, що є підставою для відмови у визнанні і виконанні арбітражного  рішення  

згідно зі  ст. 1063 (2)  ЦПК  Нідерландів [162, c. 2]. 

Навіть у тих юрисдикціях, законодавство яких не встановлює можливості 

оспорювання арбітражних рішень з мотивів їх суперечності публічному порядку, 

така можливість визнається судовою практикою «як специфічне застосування 

більш загальної доктрини, що коріниться у загальному праві, яка передбачає, що 

суд може відмовитися приймати рішення про примусове виконання контракту, що 

суперечить публічному порядку» [163]. 

Більшість національних судів відміняли арбітражні рішення з мотивів їх 

суперечності публічному порядку лише у виняткових випадках. У більшості 

юрисдикцій застереження про публічний порядок не є підставою для перегляду 

рішення по суті, і використовувалося лише у випадках очевидних порушень 

фундаментальних, імперативних норм, а не тоді, коли суд був не згодний із змістом 

рішення чи процесуальними правилами арбітражу [2, c. 395].   

Так, наприклад, Федеральний Трибунал Швейцарії у рішенні від 8 березня 

2006 року, яке називають епохальним [164, c. 7], зазначив, що «концепція 

публічного порядку, передбачена цією нормою (ст. 190 (2) (е) Закону «Про 

міжнародне приватне право», яка встановлює можливість  відміни рішення, 

винесеного арбітражем із місцезнаходженням у Швейцарії [16], вставка - наша),  

включає фундаментальні та широко визнані цінності, що відповідно до уявлень, які 

панують у Швейцарії, і повинні складати основу будь-якої правової системи». Хоча 

в цілому це визначення відповідає «міжнародному публічному порядку», на 

відміну від останнього до нього входять деякі національні компоненти, «оскільки 

швейцарські судді не живуть у нічийній землі, але у країні, яка належить до певної 

цивілізації та у якій певним принципам віддається перевага порівняно з іншими. 

Вони, зокрема, включають принцип pacta sunt servanda, принцип добросовісності, 

заборону зловживання правом, заборону пограбування, експропріації без чесної 
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компенсації; захист недієздатних осіб, заборону хабарництва і корупції, 

дискримінаційних заходів та захист індивідуальних прав» [165, c. 7]. Водночас, 

Федеральний Трибунал наголосив, що спроба визначити вичерпний перелік 

принципів, що складають публічний порядок, є небезпечною через його 

неоднозначну природу [164, c. 7].  

У рішенні від 2 вересня 1993 року Федеральний Трибунал зазначив, що порука 

у  сплаті хабара є аморальною, нікчемною за Швейцарським правом і такою, що 

суперечить публічному порядку. Проте, для того, щоб визнати арбітражне рішення 

таким, що суперечить публічному порядку на цій підставі, хабар повинен бути 

чітко встановлений і арбітраж повинен відмовитися взяти це до уваги [165]. 

У Швейцарії дуже небагато рішень були відмінені з мотивів суперечності 

публічному порядку. Вперше арбітражне рішення було відмінено з мотивів 

суперечності публічному порядку у 2012 році, через двадцять три роки після того, 

як Закон «Про міжнародне приватне право» набрав чинності.  

Відмінене рішення було винесено САС у Лозані і стосувалося справи, 

обставини якої були наступними. Бразильський футболіст не зміг відшкодувати 

збитки у розмірі, що перевищували 12 млн. євро, за строкове припинення контракту 

з українським футбольним клубом. У дисциплінарному провадженні Міжнародна 

федерація футбольних асоціацій (ФІФА) зобов’язала гравця, а також Іспанський 

клуб, до якого він перейшов, здійснити платіж протягом дев’яноста днів, в іншому 

разі гравець отримував необмежену у часі і таку, що діяла у межах усього світу, 

заборону працювати у спорті.  

Гравець та Іспанський клуб подали апеляцію до САС, який підтримав рішення 

ФІФА. Після цього гравець оскаржив рішення САС до Федерального трибуналу 

Швейцарії, вказуючи на те, що санкції ФІФА (підтримані САС) у даному разі 

суперечать публічному порядку, про який йдеться у ст. 190 (2) (е) Закону Швейцарії 

«Про міжнародне приватне право».  

Федеральний трибунал постановив, що захист від надмірних обмежень 

особистих свобод людини (які захищаються ст. 27 (2) Цивільного кодексу 

Швейцарії) є фундаментальною і загально визнаною цінністю, що складає основу 
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правопорядку. Те, що заборона, накладена на гравця, була всесвітньою і 

необмеженою у часі, на погляд Федерального трибуналу, було серйозним 

порушенням особистого права людини заробляти на життя, а також надмірним 

обмеженням його особистої свободи. Саме з цих міркувань арбітражне рішення 

САС  було визнане таким, що суперечить публічному порядку, і відмінене [166]. 

Схожою є практика французьких судів. Так, в одному з рішень Апеляційний 

суд Парижу зазначив, що «публічний порядок, як підстава для відміни 

арбітражного рішення може бути прийнятним лише тоді, коли рішення порушує 

наш публічний порядок у неприйнятний спосіб, і таке порушення має явно 

виражений вплив на значущу норму права чи принцип фундаментальної 

важливості» [167]. 

Разом із тим необхідно відмітити, що французьке право відрізняє зміст 

застереження про публічний порядок, яке може бути використане як підстава для 

відміни арбітражного рішення судом за місцем його винесення та застереження про 

публічний порядок як підставу для відмови у визнанні і виконанні іноземного 

арбітражного рішення. Так, наприклад, відповідно до ст. 1492 (5) ЦПК Франції 

арбітражне рішення може бути відмінене, якщо воно «суперечить публічному 

порядку». В той час, коли згідно зі ст. 1520 (5) ЦПК Франції у визнанні і виконанні 

арбітражного рішення може бути відмовлено, якщо «воно суперечить 

міжнародному публічному порядку» [3]. 

У деяких країнах, наприклад у Швеції, концепція публічного порядку 

використовується для визнання арбітражного рішення недійсним судом у місці 

його винесення. При цьому вона є аналогічною тій, яка використовується для 

відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень [168, c. 4].  

Так, відповідно до ст. 33 (2) Закону Швеції «Про арбітраж» «арбітражне рішення є 

недійсним, якщо воно чи спосіб, у який воно було винесене, суперечить 

фундаментальним принципам шведського права» [12].  Аналогічно сформульоване 

застереження про публічний порядок у ст. 55 (2) цього Закону, відповідно до якого 

«у визнанні і виконанні іноземного арбітражного рішення може бути також 
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відмовлено, якщо суд знайде, що визнати і виконати таке рішення  це буде явно 

несумісним із фундаментальними принципами шведського права» [12]. 

При цьому, незважаючи на те, що шведське право знає поділ публічного 

порядку на матеріальний та процесуальний, на практиці для визнання арбітражного 

рішення недійсним він не має великого значення. Для тлумачення змісту 

публічного порядку у Швеції особливо важливими вважаються підготовчі 

матеріали до Закону Швеції «Про арбітраж», у яких, зокрема, зазначається, що 

«зміст публічного порядку не може бути абсолютно визначений» і що застереження 

про нього повинно застосовуватися в «особливо образливих випадках» [168, c. 3]. 

До таких, зокрема, належать рішення по вимогах, що випливають із азартних ігор 

або злочинних дій. Арбітражне рішення також буде визнане недійсним з мотивів 

його суперечності публічному порядку, якщо арбітру, який його виніс, 

погрожували, якщо він був підкуплений або якщо він піддавався подібному впливу, 

який мав наслідки для вирішення спору [168, c. 3]. Однак, станом на 31 березня 

2015 році у Швеції жодне арбітражне рішення не було визнане судом у місці його 

винесення недійсним з мотивів його суперечності публічному порядку [168, c. 3]. 

Законодавство Австрії  підставами для відміни арбітражного рішення вказує  

проведення арбітражу у спосіб, що суперечить австрійському публічному порядку 

(ст. 611 (2) (5) ЦПК Австрії), та суперечність арбітражного рішення австрійському 

публічному порядку (ст. 611 (2) (8) ЦПК Австрії) [169]. Разом із тим, австрійські 

суди дуже обережно використовують застереження про публічний порядок для 

відміни арбітражного рішення. Про це свідчить огляд практики судів Австрії із 

застосування застереження про публічний порядок під час визнання арбітражних 

рішень та розгляду клопотань про їх відміну [170, c. 5].  

Так, наприклад, рішенням від 17 червня 2013 року Верховний Суд Австрії 

відхилив клопотання про відміну арбітражного рішення. Клопотання було заявлене 

у зв’язку із тим, що після винесення рішення сторона, проти якої воно було 

винесене, дізналася, що арбітр був членом наглядової ради компанії позивача. 

Основне питання у зв’язку із розглядом цього клопотання і вирішенням питання 

про суперечність рішення публічному порядку полягало в тому, чи був арбітр 
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упередженим. Посилаючись на положення ЦПК, Керівництва із конфлікту 

інтересів Міжнародної асоціації юристів, суд знайшов, що не було порушень у 

призначенні арбітра і, відповідно, публічного порядку [170, c. 5].  

В іншому рішенні від 24 квітня 2013 року Верховний Суд Австрії розглядав 

клопотання про відміну арбітражного рішення про виплату компенсації 

генеральному директору компанією, у якій він раніше працював, за дострокове 

припинення його трудового контракту. Хоча заявник намагався відмінити це 

рішення, використовуючи практично всі підстави для цього, передбачені ЦПК 

Австрії, Верховний Суд зосередився на тлумаченні саме публічного порядку, 

суперечність якому є підставою для відміни арбітражного рішення. В результаті це 

рішення містить низку тверджень, які відображають механізм застосування 

застереження про публічний порядок як підставу для відміни арбітражного 

рішення в Австрії. 

По-перше, Суд підкреслив, що аналізуючи рішення на предмет його сумісності 

з публічним порядком Австрії, його не можна переглядати по суті. По-друге, він 

наголосив на виключному характері застереження про публічний порядок, що 

охоплює лише основні принципи австрійського правопорядку. Ці основні цінності 

включають, зокрема, принципи конституційного права, приватного і 

процесуального, кримінального та публічного права Австрії. Що стосується 

імперативних норм, то не всі вони є основними цінностями у розумінні складових 

публічного порядку [170, c. 6]. 

Практика українських судів свідчить про те, що сторони можуть зловживати 

своїми правами щодо  подачі клопотання про відміну арбітражного рішення, 

зокрема, через посилання на те, що рішення порушує публічний порядок України. 

Ілюстрацією цієї тези є справа, яка нещодавно розглядалася Шевченківським 

районним судом м. Києва. У цій справі сторона, проти якої МКАС при ТПП 

України було винесене рішення, звернулася до суду з клопотанням про його 

скасування через те, що воно суперечить публічному порядку України. Заявник 

пояснював це тим, що МКАС не взяв до уваги окремі положення контракту, 

укладеного між сторонами спору, а також у рішенні посилався виключно на 
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Принципи УНІДРУА та проігнорував Положення про форму 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджене наказом Мінекономіки 

та з питань європейської інтеграції України № 201 від 06 вересня 2001 року. 

Таким чином, заявник хотів використати застереження про публічний порядок 

для того, щоб суд переглянув арбітражне рішення по суті. 

Позитивним є те, що суд у цій справі зайняв правильну позицію , зазначивши, 

що перегляд арбітражного рішення не допускається ні ЗУ «Про МКА», ні Нью-

Йоркською конвенцією, а тому залишив клопотання без задоволення [171]. Слід 

також зазначити, що Апеляційний суд м. Києва підтримав висновки суду першої 

інстанції [172]. 

До цього необхідно також додати, що вирішення спору на підставі Принципів 

УНІДРУА, звичайно, не є порушенням публічного порядку України.      

Таким чином, застереження про публічний порядок може використовуватися 

як арбітрами у процесі міжнародного комерційного арбітражу, так і національними 

судами під час розгляду клопотань щодо визнання арбітражних угод недійсними та  

відміни арбітражного рішення. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. Інститут публічного порядку історично спочатку  використовувався для 

обмеження свободи сторін  внутрішніх договорів приватного характеру, зокрема, 

його порушення призводило до недійсності таких договорів.  Сьогодні  інститут 

публічного порядку може використовуватися як бар’єр проти застосування 

іноземного права, як підстава для скасування арбітражного рішення, як підстава 

для відмови у визнанні і виконанні іноземного арбітражного або судового рішення, 

а також у деяких інших випадках.   

2. Публічний порядок охоплює найважливіші для даного суспільства 

принципи та цінності, які повинні дотримуватися у будь-якому випадку. Під 

цінностями, що належать до публічного порядку, як правило, розуміють ті, що 
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лежать в основі правового, економічного та морального порядку певного 

суспільства.  

3. Розрізняють внутрішній та міжнародний публічний порядок. Внутрішній 

публічний порядок використовується для регулювання внутрішніх відносин (у 

межах однієї держави), міжнародний публічний порядок – для врегулювання 

відносин з іноземним елементом. Міжнародний публічний порядок тлумачиться 

вузько і не включає імперативні норми відповідної держави. Внутрішній і 

міжнародний публічні порядки є національними, оскільки застереження про них 

закріплене у національних законодавствах держав. 

4. Мультинаціональний або регіональний публічний порядок – це такий 

публічний порядок,  застереження про який закріплюється у документі, що діє у 

певному регіоні чи для певної спільноти або виведений судовою практикою 

органів, які мають повноваження застосовувати і тлумачити норми права у рамках 

певного регіону чи спільноти. Мультинаціональним є публічний порядок ЄС та 

публічний порядок Шаріату. 

5. Публічний порядок ЄС включає принципи права ЄС, а також  принципи 

права держав  членів ЄС. Однак, останні повинні   стосуватися реальної і 

достатньо серйозної небезпеки. Крім того, їх  метою має бути захист 

фундаментальних інтересів відповідного суспільства. 

6. Транснаціональний публічний порядок охоплює цінності і принципи, 

спільні для усієї міжнародної спільноти. Ідея транснаціонального публічного 

порядку тісно пов’язана із доктриною транснаціонального права. 

Транснаціональний публічний порядок залежить від потреб міжнародної спільноти 

через призму сприйняття її середнього члена у даний період часу. 

7. Принципи, що складають транснаціональний публічний порядок, 

виводяться внаслідок аналізу міжнародних уніфікованих документів та практики 

держав з їх застосування. 

8. У доктрині міжнародного приватного права відомі різні класифікації джерел 

транснаціонального публічного порядку. Зокрема, відомий їх поділ на публічні і 

приватні, первинні і вторинні. На наш погляд, друга класифікація є більш вдалою, 
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оскільки в окремих випадках важко визначити, чи є конкретне правило, що входить 

до транснаціонального публічного порядку, приватним чи публічним. 

9. Застереження про публічний порядок може використовуватися як арбітрами 

у процесі міжнародного комерційного арбітражу, так і національними судами під 

час розгляду клопотань щодо визнання арбітражних угод недійсними та  відміни 

арбітражного рішення. 

10. Арбітри можуть використовувати застереження про публічний порядок як 

підставу для визнання недійсним договору, з приводу якого виник спір. При цьому 

оцінюється відповідність договору транснаціональному публічному порядку. 

Прикладом договору, що порушує транснаціональний публічний порядок, є 

договір, спрямований на дачу хабара. 

11. Застереження про публічний порядок також може бути використане 

арбітрами для визнання арбітражної угоди недійсною, що, в свою чергу, 

призводить до відсутності компетенції арбітражного складу.  

12. На відміну від суддів державних судів, арбітри не використовують 

застереження про публічний порядок як бар’єр проти застосування права певної 

держави, оскільки не здійснюють правосуддя від імені  держави і не зобов’язані 

захищати її публічний порядок. 

13. Теоретично національні суди можуть використовувати застереження про 

публічний порядок для визнання арбітражних угод недійсними. Проте, сучасною 

тенденцію регулювання міжнародного комерційного арбітражу у розвинених 

країнах є  відмова від використання цієї підстави для визнання арбітражних угод 

недійсними. 

 14. Законодавство багатьох країн передбачає можливість відміни 

арбітражного рішення (або визнання його недійсним) державним судом у місці 

його винесення, якщо рішення суперечить публічному порядку цієї держави. В 

інших державах така можливість не встановлена законодавчо, але визнана судовою 

практикою. 
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15. Існують два підходи до розуміння змісту застереження про публічний 

порядок, яке використовується національними судами для відміни арбітражних 

рішень.  

Перший підхід полягає у тому, що воно охоплює ті принципи і цінності, які 

включаються до застереження про публічний порядок, що є підставою для відмови 

у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень. Цей підхід підтримується, 

зокрема, у Нідерландах, Швеції.  

Другий підхід, встановлений, зокрема, французьким законодавством, 

передбачає, що для відміни арбітражного рішення використовуються концепція 

внутрішнього публічного порядку. В той час як підставою для відмови у визнанні 

та виконанні іноземного арбітражного рішення є його суперечність міжнародному 

публічному порядку. 

16. Застереження про публічний порядок як підстава для відміни арбітражного 

рішення використовується лише у виключних випадках. Його застосування не 

передбачає перегляд державним судом арбітражного рішення по суті спору. 
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 РОЗДІЛ 3 

ПІДСТАВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

ПРО ПУБЛІЧНИЙ ПОРЯДОК ПРИ ВИЗНАННІ І ВИКОНАННІ 

ІНОЗЕМНИХ АРБІТРАЖНИХ РІШЕНЬ 

 

3.1 Застереження про публічний порядок, що використовується  для 

відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень, у міжнародних 

уніфікованих документах 

 

Застереження про публічний порядок, яке надає можливість відмовити у 

визнанні іноземного арбітражного рішення, міститься у міжнародних уніфікованих 

документах та національному законодавстві окремих держав. 

Першою конвенцією, яка містила застереження про публічний порядок як 

підставу для відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень, була 

Женевська конвенція [41; 173, c. 119]. 

Після Другої Світової війни стало очевидним, що Женевська конвенція не 

відповідає тогочасним економічним вимогам. У зв’язку із чим економічна і 

соціальна рада ООН створила Комітет Ad Hoc (Комітет із виконання міжнародних 

арбітражних рішень) для підготовки тексту нової конвенції. За основу майбутньої 

нової конвенції щодо визнання і виконання іноземних арбітражних рішень Комітет 

взяв проект, розроблений Міжнародною Торговою Палатою [174, c. 13]. 

Застереження про публічний порядок було сформульовано у ст. IV (а) проекту 

наступним чином: «У визнанні і виконанні рішення буде відмовлено, якщо 

компетентний орган, до якого звернулися із клопотанням про визнання, 

встановить, що визнання чи виконання рішення буде суперечити публічному 

порядку країни, де запитується визнання і виконання» [175]. 

Ця норма викликала значні дебати серед членів Комітету. Так, представник 

Індії Мехта (Mehta) пропонував включити до неї підпункт, який би встановлював 

додаткові, крім застереження про публічний порядок,  підстави для відмови у 
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визнанні і виконанні арбітражного рішення. У його редакції норма звучала 

наступним чином: «У визнанні і виконанні рішення буде відмовлено, якщо 

компетентний орган, до якого звернулися із клопотанням про визнання, встановить 

факт, що рішення стосується контракту, який є незаконним, недійсним чи 

невиконуваним, порушує публічний порядок, спрямоване проти суспільної моралі 

чи має інші матеріальні вади» [176, c. 7]. 

На засіданні 3 березня 1995 року, яке було присвячено саме застереженню про 

публічний порядок, Мехта зазначив, що вираз «суперечить публічному порядку», 

що міститься у ст. IV (a) проекту МТП, не є достатньою гарантією безпеки для 

країни, де буде виконуватися рішення, і наполягав на включенні до тексту 

майбутньої конвенції своєї правки [177, c. 7].  

Представник Великобританії Вортлей (Wortley) також критикував 

застереження про публічний  порядок, що містилося у проекті, запропонованому 

МТП. Справа в тому, що текст проекту вживав термін «public policy», зміст якого є 

вужчим, ніж зміст терміна «ordre public», який традиційно використовувалося у 

країнах континентального права. У зв’язку з цим, Вортлей вважав, що ст. IV (a) 

проекту МТП не надає країнам Співдружності такого захисту, як країнам 

континентальної Європи [178, c. 7].  

Натомість представник Швеції Деннемарк (Dennemark) звернув увагу на те, 

що поняття публічного порядку давно відоме у Європі і закликав представників 

країн, які слідують англійській правовій системі,  змінити своє ставлення до 

поняття «публічного порядку». Він процитував положення із Конвенції, укладеної 

між Швецією і Швейцарією, стосовно виконання судових та арбітражних рішень, 

у якій зазначалося, що рішення потрібно визнати, крім випадків, «коли воно є явно 

несумісним з публічним порядком» [177, 7]. Він запропонував, щоб це 

формулювання було використане для пояснення значення публічного порядку. В 

цілому представник Швеції підтримав проект МТП, оскільки «пропозиція Індії 

може призвести до неочікуваних наслідків» [177, 8].    

На небезпеці змін, запропонованих представником Індії, наголошував і 

представник Бельгії Нізот (Nisot), оскільки власне ці зміни створюють для суду, 
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який вирішує питання про визнання арбітражного рішення, можливість 

переглядати його по суті, що суперечить самій меті конвенції про визнання і 

виконання іноземних арбітражних рішень [177, 9]. 

Оскільки Женевська конвенція дозволяла відмовити у визнанні і виконанні 

арбітражного рішення, якщо воно суперечить не лише публічному порядку, а й 

принципам права держави, де запитується виконання, під час обговорення проекту 

нової конвенції також обговорювалося питання щодо залишення вказівки на 

«принципи права держави» у її тексті. 

При цьому представник Великобританії наголошував на тому, що вираз 

«принципи права» не відповідає жодній концепції англійського права [179, c. 11]. 

Представник Швеції звертав увагу на те, що  вислів «суперечить публічному  

порядку» означає «суперечить основним принципам, на яких базується 

національне законодавство» [179, c. 11]. 

У остаточному проекті Конвенції про визнання і виконання іноземних 

арбітражних рішень, підготовленому Комітетом з виконання міжнародних 

арбітражних рішень,  застереження про публічний порядок було сформульовано у 

ст. IV наступним чином: «У визнанні і виконанні рішення може бути відмовлено, 

лише якщо компетентний орган країни, де запитується визнання, знайде, що… (h) 

визнання чи виконання рішення або його предмет буде явно несумісним із 

публічним порядком («public policy») або із фундаментальними принципами права 

(«ordre public») країни, де запитується визнання і виконання» [47, c. 20]. 

Як пояснює Комітет слова, «явно» («clearly») і «фундаментальними» 

(«fudamental») були вжиті тому, що Комітет мав намір обмежити застосування 

цього застереження випадками, коли визнання і виконання іноземного 

арбітражного рішення буде явно суперечити базовим принципам правової системи, 

де запитується визнання і виконання [47, c. 13].   

Доповідь Комітету і проект Конвенції були передані урядам держав  членів 

ООН, а також неурядовим організаціям для розгляду і надання коментарів. 

У контексті нашого дослідження цікавими є деякі коментарі щодо 

застереження про публічний порядок. Так, Австрія зробила наступний коментар: 
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«було б бажано вказати, що не можна відмовити у визнанні і виконанні рішення з 

мотивів його суперечності публічному порядку, якщо тільки така суперечність не 

існує на момент виконання. Мається на увазі, що арбітражне рішення повинно бути 

несумісне з публічним порядком як у момент його винесення, так і тоді, коли 

запитується визнання і виконання» [180, c. 21]. 

Японія запропонувала виключити слова «або його предмет» із тексту ст. IV (h) 

проекту [180, c. 24]. Таку ж пропозицію вніс й СРСР [180, c. 26].  

Коментар Нової Зеландії був таким: «Як зазначається у доповіді Комітету, 

включення терміну «фундаментальними» до параграфу  (h) заперечувалося 

Австралією, Індією та Сполученим Королівством. Ми вважаємо, однак, що це 

слово буде достатньо зрозумілим і його корисно залишити» [181, c. 3]. 

Як зазначає дослідник Нью-Йоркської конвенції А.Г. Маурер (A.G. Maurer), 

цей коментар показує, що навіть країна англійської правової традиції може 

відрізнити фундаментальні принципи від інших принципів [174, c. 28].  

МТП запропонувала із ст. IV (h) проекту виключити слова «або його предмет», 

а також «або із фундаментальними принципами права («ordre public»)», оскільки 

вони не передають жодної точної ідеї і будуть лише заохочувати боржників, які не 

матимуть бажання виконувати рішення. 

Свої міркування щодо тексту проекту висловив і Генеральний Секретар ООН, 

який, зокрема, вказав, що відповідність «публічному порядку» є достатньо 

широким критерієм і додаткові вимоги відповідності «фундаментальним 

принципам права» породить складнощі тлумачення і відкриє питання щодо 

перегляду рішення по суті [182, c. 7]. 

Остаточний  варіант ст. V (2) (b) Нью-Йоркської конвенції   передбачає, що у 

визнанні і виконанні арбітражного рішення може бути відмовлено, якщо воно 

суперечить публічному порядку цієї держави (тобто, без вказівки на явну 

суперечність чи фундаментальні принципи). Проте, історія створення Нью-

Йоркської конвенції показує, що її розробники, а також уряди багатьох країн і 

неурядові організації, які брали участь у її обговоренні, мали намір тлумачити 
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застереження про публічний порядок вузько і сприяти тому, щоб воно 

застосовувалося лише у виключних випадках. 

Сьогодні поширеною є думка, що незважаючи на те, що ст. V(2) (b) Нью-

Йоркської конвенції зазначає про публічний порядок держави, де запитується 

визнання і виконання, порушення внутрішнього публічного порядку навряд чи 

може стати причиною її застосування [61, 243]. 

У судових рішеннях і у доктрині часто відмічається, що у ст. V(2) (b) Нью-

Йоркської конвенції йдеться про міжнародний публічний порядок, який 

«відповідно до загальноприйнятої доктрини обмежується порушенням дійсно 

фундаментальних концепцій правопорядку у відповідній країні» [146, c. 6]. За 

висловлюванням Апеляційного суду Мілану у рішенні від 4 грудня 1992 року 

публічний порядок у ст. V (2) (b) Нью-Йоркської конвенції означає «сукупність 

універсальних принципів, які поділяються народами подібної цивілізації, 

спрямовані на захист основних прав людини, часто втілені у міжнародних 

деклараціях або конвенціях» [146, c. 6].  

Аналогічне застереження про публічний порядок містить ст. 5 (2) (b) 

Міжамериканської конвенції про міжнародний комерційний арбітраж, укладеної у 

Панамі 30 січня 1975 року [110]. 

Дещо інакше сформульоване застереження про публічний порядок у 

Міжамериканській конвенції із екстратериторіальної дійсності іноземних судових 

і арбітражних рішень, укладеній у Монтевідео 8 травня 1979 року. Зокрема, ст. 2 

(h) цієї Конвенції передбачає, що іноземні судові та арбітражні рішення матимуть 

екстратериторіальну дійсність у Договірних державах, «якщо вони явно не 

суперечать принципам та законам публічного порядку держави, у якій запитується 

визнання і виконання» [183]. 

Ріядська конвенція передбачає, що у визнанні рішення може бути відмовлено, 

якщо «визнання суперечитиме праву Шаріату, положенням конституції, 

публічному порядку чи нормам поведінки держави, де запитується виконання» (ст. 

30 (а) Конвенції) [18].  
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Таке формулювання застереження про публічний порядок пояснюється тим, 

що у багатьох арабських країнах принципи, виведені із права Шаріату, вважаються 

частиною публічного порядку, тому рішення, яке їм суперечить, не може бути 

визнано. Конституції багатьох арабських країн містять відсилання до права 

Шаріату чи його принципів або встановлюють, що Іслам є релігією держави. Проте, 

ст. 30 (а) Ріядської конвенції формулює застереження про публічний порядок таким 

чином, що право Шаріату є не частиною, а швидше доповненням публічного 

порядку. Це, в свою чергу, викликає питання про те, чи  передбачає Конвенція 

більш широке застосування принципів Шаріату, ніж відповідні національні закони 

[49, c. 283]. 

Це питання є непростим, адже, як відомо, принципи Шаріату встановлюють 

жорсткіше регулювання деяких питань порівняно із сучасними національними 

законами окремих арабських держав. Так, наприклад, відповідно до переважаючої 

у Шаріаті точки зору   нарахування і стягнення відсотків на позику заборонене [184, 

c. 115]. Проте, сьогодні у багатьох Арабських країнах нарахування процентів на 

суму позики чи на суму боргу дозволене. Так, наприклад, ст. 172 (1) Цивільного 

кодексу Іраку передбачає, що «сторони можуть домовитися щодо іншої ставки 

відсотків (порівняно з тією, що міститься у попередній статті) за умови, що вона не 

перевищує 7 відсотків. Якщо сторони домовляться про вищу ставку відсотка, вона 

буде зменшена до 7 відсотків і будь-які суми, сплачені понад цю суму, мають бути 

повернуті» [185, c.26]. 

У зв’язку із цим питання про те, чи встановлює  Ріядська конвенція заборону 

визнання і виконання рішень, що передбачають стягнення відсотків (тобто, чи є 

Ріядська конвенція «більш жорсткою», ніж національні закони, оскільки вимагає 

дотримання положень Шаріату, у той час коли національні закони цього не 

вимагають), залишається відкритим для її коментаторів [49,          c. 284]. Аналогічне 

питання виникає щодо визнання і виконання рішень, винесених по спорах із 

спекулятивних правочинів (які теж заборонені згідно з нормами Шаріату). Крім 

того, Шаріат відомий особливим підходом до регулювання передачі прав. Так, 

відповідно до переважної  точки зору, борг створює «особисте»  відношення між 
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боржником і кредитором. Відтак, борг не може передаватися без згоди боржника. 

Тому одне із ключових питань, яке виникає під час дослідження Ріядської конвенції, 

полягає у тому, як відповідні норми Шаріату впливають на визнання і виконання 

рішень, винесених, наприклад, у спорах із договорів факторингу [49, c. 284]. 

Крім того, є інститути, регулювання яких у всьому Арабському світі 

«натхненне» Шаріатом, проте тлумачення тих чи інших принципів цієї системи 

різниться від країни до країни. У зв’язку із цим виникає інше питання: чи дозволяє 

Ріядська конвенція відмовити у визнанні і виконанні іноземного арбітражного 

рішення, якщо воно винесене на підставі тлумачення принципів Шаріату, яке 

відрізняється від того, що використовується у країні, де запитується визнання? [49, 

c. 284]. 

Аналізуючи застереження про публічний порядок як підставу для відмови у 

визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень, неможливо обійти увагою 

позицію Типового закону. Як відомо, він був створений для гармонізації 

національного законодавства держав, що регулює вирішення спорів міжнародними 

комерційними арбітражами. Сьогодні законодавство багатьох держав (за даними 

ЮНСІТРАЛ  - 74) [186] базується на Типовому законі. Застереження про публічний 

порядок міститься у двох статтях цього закону:       ст. 34 (стосовно відміни 

арбітражного рішення судом у місці його винесення); ст. 36 (стосовно визнання і 

виконання іноземних арбітражних рішень). В останньому випадку воно 

сформульоване наступним чином: «У визнанні і виконанні арбітражного рішення, 

незалежно від того, у якій країні воно було винесене, може бути відмовлено, тільки 

якщо визнання чи виконання суперечитиме публічному порядку цієї держави» 

[187]. 

Разом із тим, Типовий закон не визначає поняття «публічного порядку». 

Матеріали його створення свідчать про те, що це питання викликало значні дискусії 

серед його розробників. Так, наприклад, під час обговорення ст. 34 делегація 

Великобританії звертала увагу на те, що вираз «публічний порядок» (public policy) 

так, як він розуміється в юрисдикціях загального права, може не охоплювати всіх 

випадків процесуальної несправедливості [188]. Оскільки така постановка питання 
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підкреслювала відмінності між концепціями публічного порядку у країнах 

загального та континентального права, було вирішено прояснити позицію 

ЮНСІТРАЛ з цього приводу, проте не у тексті Типового Закону, а в коментарях до 

нього [146, c.10]. 

Тому ЮНСІТРАЛ у Доповіді з приводу роботи її вісімнадцятої сесії, 

коментуючи ст. 34 Типового закону,  роз’яснила, що термін «публічний порядок» 

охоплює «фундаментальні принципи права і справедливості як матеріальні, так і 

процесуальні. Відтак, випадки корупції, хабарництва чи шахрайства або інші 

серйозні випадки є підставою для відміни рішення. У зв’язку із цим вираз 

«суперечать публічному порядку держави» не може тлумачитися як такий, що 

виключає випадки, що стосуються способу, у який рішення було винесено» [187,  

c. 58]. І хоча цей коментар стосується застереження про публічний порядок, що є 

підставою для відміни арбітражного рішення у місці його винесення, пункт 323 

Доповіді поширює це тлумачення публічного порядку і на застереження про 

публічний порядок, встановлене ст. 36 Типового закону, на те, яке є підставою для 

відмови у визнанні і виконанні арбітражних рішень [189, c. 63].  

Досліджуючи застереження про публічний порядок як підставу для відмови у 

визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень у міжнародних уніфікованих 

документах, неможливо обійти рекомендації щодо розуміння його змісту, надані 

Комітетом з міжнародного комерційного арбітражу Міжнародної асоціації 

юристів. Комітет, зокрема, наголошує, що у визнанні і виконанні іноземного 

арбітражного рішення можна відмовити, якщо воно порушує міжнародний 

публічний порядок. Останній охоплює «принципи і норми, визнані в державі, які 

за своєю природою можуть перешкоджати визнанню і виконанню арбітражного 

рішення, винесеного у контексті міжнародного комерційного арбітражу, коли 

визнання і виконання зазначеного рішення спричинить їх порушення, з точки зору 

процедури прийняття рішення (процесуальний міжнародний публічний порядок) 

чи його змісту (матеріальний міжнародний публічний порядок)» [144, c. 5].  

На думку Комітету з міжнародного комерційного арбітражу, міжнародний 

публічний порядок, суперечність якому є підставою для відмови у визнанні і 
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виконанні іноземного арбітражного рішення, включає: 1) фундаментальні 

принципи, які стосуються справедливості, які держава хоче захистити; 2) норми, 

призначені для обслуговування важливих політичних, соціальних чи економічних 

інтересів держави; 3) обов’язок держави дотримуватися своїх зобов’язань перед 

іншими державами чи міжнародними організаціями [144, c. 6].  

Таким чином, застереження про публічний порядок як підставу для відмови і 

визнання іноземних арбітражних рішень сформульовано по-різному у 

міжнародних документах.  Більшість міжнародних уніфікованих документів 

вказують лише на «публічний порядок держави, де запитується визнання і 

виконання рішення» (Нью-Йоркська Конвенція, Типовий закон ЮНСІТРАЛ, 

Панамська конвенція). Конвенція Монтевідео певною мірою розкриває зміст 

застереження про  «публічний порядок». Формулювання, вжите у цій Конвенції, 

дозволяє зробити висновок, що він складається з принципів та законів держави, у 

якій запитується визнання і виконання. Найширший підхід до формулювання 

застереження про публічний порядок спостерігається у Ріядській конвенції, 

оскільки вона, крім аналізу іноземного арбітражного рішення на предмет того, чи 

не порушує воно публічний порядок держави, де запитується виконання, вимагає 

дослідження того, чи не порушить рішення принципи права Шаріату.  

Історія створення  Нью-Йоркської конвенції, Типового закону свідчить про те, 

що їх розробники мали намір, щоб застереження про публічний порядок, з одного 

боку тлумачилося вузько, а з іншого, охоплювало як матеріальні, так і процесуальні 

порушення. 

 

3.2 Застереження про публічний порядок, що використовується для 

відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень, за 

національним правом окремих держав 

 

Незважаючи на те, що більшість держав світу сьогодні беруть участь у 

міжнародних конвенціях, які регулюють визнання і виконання іноземних 
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арбітражних рішень, внутрішнє законодавство держав також відіграє надзвичайно 

важливу роль у регламентації визнання і виконання іноземних арбітражних рішень. 

Законодавство різних держав по-різному формулює застереження про 

публічний порядок як підставу для відмови у визнанні і виконанні арбітражного 

рішення. Так, у деяких державах  у визнанні і виконанні іноземного арбітражного 

рішення може бути відмовлено, якщо воно суперечить публічному порядку цієї 

держави (наприклад, ст. 33 (1) (2) Закону Республіки Казахстан «Про міжнародний 

арбітраж» [190],  ст. 118 (ІІІ) ЦПК Японії [191]). 

При цьому японські дослідники Х. Тезука  (H. Tezuka), Ю. Кавабата           (Y. 

Kawabata) згадують рішення Верховного суду Японії, у якому він зазначив, що 

«навіть якщо зміст рішення базується на системі, не прийнятій у нашій країні, це 

автоматично не означає, що умова про те, що рішення не повинно суперечити 

публічному порядку, не задоволена; порушенням публічного порядку буде 

несумісність рішення з основними принципами чи основними ідеями правової 

системи нашої країни» [192, c. 2]. 

Право інших держав, визначаючи коло підстав для відмови у визнанні і 

виконанні іноземних рішень, посилається на «міжнародний публічний порядок» 

Наприклад, ст. 1096 (f) ЦПК Португалії [193], ст. 1502 (5) Книги V ЦПК Франції 

[3].   

Коментуючи зміст міжнародного публічного порядку, про який йдеться у 

 ст. 1502 (5) ЦПК Франції, Ф. Фушара (Ph. Fouchard), Е. Гаяра (E. Gaillard) та  

Б. Голдман (B. Goldman) відмічають, що незважаючи на те, що іноді деякі автори 

стверджують, що ст. 1502 (5) має на увазі використання концепції 

транснаціонального публічного порядку, яка виводиться із порівняння 

фундаментальних вимог національного права та міжнародного публічного права, 

концепція транснаціонального публічного порядку може бути виправдана лише 

тоді, коли застосовується арбітрами, які не належать до якоїсь конкретної правової 

системи. Проте, вона не відображає вимог ст. 1502 (5) ЦПК Франції. За 

твердженням цих авторів, міжнародний публічний порядок, передбачений цією 

статтею, може означати лише французьку концепцію публічного порядку або, 
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іншими словами, систему цінностей, порушення яких не може терпіти французький 

правопорядок, навіть у міжнародних випадках. Вони пояснюють це тим, що метою 

аналізу арбітражного рішення на цій стадії є визначення, чи буде доцільним 

дозволити привести до виконання іноземне арбітражне рішення у світлі 

«фундаментальних міркувань французького права». При цьому вони відмічають, 

що немає причин, щоб французьке право не надихалося концепціями, широко 

визнаними за межами Франції і, зокрема, документами, прийнятими міжнародними 

організаціями, для визначення того, що складає «фундаментальні міркування 

французького права». Однак, Фушар, Гаяр та Голдман підкреслюють, що цього 

недостатньо, щоб виправдати застосування «справді міжнародного публічного 

порядку» під час перегляду арбітражного рішення на підставі ст. 1502 (5) ЦПК 

Франції [9, c. 516].   

Транснаціональний характер публічного порядку, що є підставою для відмови 

у визнанні і виконанні іноземного арбітражного рішення, заперечується також у 

Індії. Так, відповідно до ст. 7 (1) (а) (іі) Закону Індії «Про іноземні рішення 

(визнання і виконання)» у визнанні і виконанні іноземного рішення може бути 

відмовлено, «якщо виконання рішення суперечить публічному порядку» [194].  

Тлумачачи це положення, Верховний Суд Індії відзначив, що виконання 

рішення суперечить публічному порядку Індії, якщо виконання буде порушувати: 

1) «фундаментальну політику» Індійського права; 2) інтереси Індії; 3) 

справедливість чи мораль [195]. 

У Тунісі  у визнанні і виконанні іноземного арбітражного рішення може бути 

відмовлено, якщо «воно суперечить публічному порядку, так, як він розуміється у 

міжнародному приватному праві» (ст. 81 (ІІ) Арбітражного кодексу Тунісу) [196]. 

Схожий підхід використовує Цивільний процесуальний кодекс Румунії, який 

передбачає, що умовою  визнання і виконання рішення міжнародного комерційного 

арбітражу є те, що рішення не містить положень, що суперечать публічному 

порядку міжнародного приватного права Румунії [197, c.19]. 
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Відповідно до ст. 29 (А) Арбітражного закону Ізраїлю  визнання і виконання 

іноземного арбітражного рішення регулюється відповідними міжнародними 

конвенціями, до яких приєднався Ізраїль [198].  

Ізраїльські суди тлумачать це положення як таке, що зобов’язує визнавати і 

виконувати іноземні арбітражні рішення відповідно до Нью-Йоркської конвенції 

[199, c. 2]. При цьому до публічного порядку відносять «ті центральні і життєві 

цінності, інтереси та принципи, які у даному суспільстві і в даний час 

підтримуються, захищаються та заохочуються. Вони є основою Ізраїльської нації, 

духу, суспільства та ринку… «публічний порядок» є фортецею, що 

використовується даним суспільством у даний момент часу, щоб захистити його 

основоположні цінності від врегулювання спору, яке прагне завдати йому шкоди» 

[199, c. 2].  

Деякі держави відмовляють у визнанні і виконанні іноземного арбітражного 

рішення, якщо воно суперечить моралі чи публічному порядку цієї держави [200, 

c. 140]. 

Інші юрисдикції самі по собі не згадують публічний порядок у контексті 

відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень. Проте їх 

законодавство встановлює, що визнання і виконання іноземних арбітражних 

рішень відбувається на підставі Нью-Йоркської конвенції, яка, як відомо, у ст. V 

(2) (b) передбачає, що суперечність рішення публічному порядку є підставою для 

відмови у його визнанні і виконанні. (Наприклад, ст. 1061 (1) Цивільного 

процесуального кодексу Федеративної Республіки Німеччини [4]).  

При цьому суди Федеративної Республіки Німеччини тлумачать зміст 

публічного порядку як підстави для відмови у визнанні і виконанні іноземного 

арбітражногно рішення як «найосновніші підвалини громадського та економічного 

життя» [201, c. 2] або як «фундаментальні принципи» [201, c. 2]. 

З концептуальної точки зору, німецькі суди застосовують концепцію 

міжнародного публічного порядку, тобто вузького розуміння ст. V (2) (b) Нью-

Йоркської конвенції. Хоча за німецьким правом відмежування між міжнародним і 

внутрішнім публічним порядком має менше значення, ніж за правом інших держав, 
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оскільки навіть внутрішній публічний порядок тлумачиться тут вузько. Проте, 

вказівка на міжнародний публічний порядок у контексті відмови у визнанні і 

виконанні іноземних арбітражних рішень вказує на проарбітражний підхід до 

визнання і виконання арбітражних рішень у цій країні [201, c. 2].  

Стаття 103 (3) Закону Англії «Про арбітраж» передбачає, що у визнанні 

арбітражного порядку може бути відмовлено, якщо його визнання і виконання 

суперечитиме публічному порядку [5].  

При цьому коментатори відзначають, що англійські суди застосовують дуже 

вузьке тлумачення публічного порядку, який розуміється як англійський публічний 

порядок, як правопорядок держави, у якій виконується рішення [104, c. 5]. Крім 

того, застереження про публічний порядок як бар’єр проти визнання арбітражного 

рішення «слід застосовувати дуже обережно, публічний порядок у ст. 103 (3) не 

призначений для уникнення виконання арбітражних рішень, які мають 

виконуватися відповідно Нью-Йоркської конвенції» [104, c. 6].  

Взагалі в  Англії суди неохоче дають визначення публічному порядку, 

суперечність якому є підставою для відмови у визнанні і виконанні іноземного 

арбітражного рішення, пояснюючи це тим, що «складові публічного порядку 

ніколи не можуть бути точно визначені, але до них потрібно підходити з особливою 

обережністю… Необхідно продемонструвати, що є певний елемент незаконності 

чи що виконання було б абсолютно образливо для звичайного розумного і 

інформованого члена суспільства, від імені якого реалізуються повноваження 

держави» [104, c. 6].  

Водночас,  Р. Меркін (R. Merkin) та Л. Фланері (L. Flannery), коментуючи 

Закон Англії «Про арбітраж», відмічають, що «надзвичайно важливим є те, що 

англійські суди тлумачать Нью-Йоркську конвенцію не в «англо-орієнтованому» 

стилі, а у міжнародному сенсі. У зв’язку з цим кожна з підстав (для відмови у 

визнанні і виконанні рішення – вставка наша) повинна тлумачитися вузько, і 

рішення практично ніколи не повинно переглядатися по суті. В мові Конвенції є 

проарбітражний ухил, визнаний судами усього світу» [104, c. 6].    
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Стаття 614 ЦПК Австрії,  яка зазначає, що «визнання і виконання іноземних 

арбітражних рішень регулюється положеннями Закону про виконавче 

провадження, якщо інше не передбачено міжнародним правом або правовими 

документами ЄС» [169], також тлумачиться як така, котра «є лише підставою для 

застосування положень Нью-Йоркської конвенції» [170, c. 3].  

При цьому, оскільки Конвенція не конкретизує, про який саме публічний 

порядок йде мова   внутрішній чи міжнародний, Верховний суд Австрії у рішенні 

від 11 травня 1983 року розтлумачив це поняття. Зокрема, він відмовився 

використовувати  «міжнародний публічний порядок» стосовно визнання і 

виконання іноземних арбітражних рішень, зазначивши при цьому, що: «спроба 

боржника провести відмежування між внутрішнім і міжнародним публічним 

порядком із посиланням на іноземних коментаторів повинна бути визнана 

невдалою. Відповідно до ст. V (2) (b) Нью-Йоркської конвенції єдиним 

вирішальним критерієм для відмови у визнанні і виконанні є суперечність рішення 

публічному порядку, де запитується визнання і виконання рішення. При цьому 

конвенція не згадує міжнародного публічного порядку, оскільки публічний 

порядок різниться від країни до країни. Відтак, це передусім національна 

концепція» [170, c. 3]. 

Законодавство Швеції також не вживає терміну «публічний порядок», 

визначаючи коло підстав для відмови у визнанні і виконанні іноземних 

арбітражних рішень. Натомість ст. 55 (2) Арбітражного закону Швеції зазначає, що 

у визнанні і виконанні рішення може бути відмовлено, якщо суд знайде, що «його 

визнання і виконання  буде явно несумісним із базовими принципами правової 

системи Швеції» [12].  

Не оперує поняттям «публічний порядок» і ст. 258 Цивільно-процесуального 

закону КНР, вживаючи замість нього термін «соціальний і публічний інтерес». 

(Згідно із згаданою нормою: «Якщо народний суд визнає, що виконання 

арбітражного рішення порушить соціальний і публічний інтерес, суд постановляє 

ухвалу, якою забороняє виконання арбітражного рішення» [202].) 
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Законодавство Австралії більш конкретно формулює застереження про 

публічний порядок, що є підставою для відмови у визнанні і виконанні 

арбітражного рішення. Так, відповідно до ст. 8 (7) (b) Закону «Про міжнародний 

арбітраж» у визнанні і виконанні арбітражного рішення може бути відмовлено, 

якщо його виконання суперечить публічному порядку. При цьому ст. 8 (7 А) цього 

Закону зазначає, що «для того, щоб уникнути сумнівів і не обмежуючи ч. (7) (b), 

виконання іноземного арбітражного рішення суперечитиме публічному порядку, 

якщо: (а) прийняття рішення було обумовлене шахрайством або корупцією; (b) 

прийняття рішення пов’язане із порушенням природної справедливості» [203]. 

У Греції використовується «міжнародний стандарт публічного порядку» у 

контексті визнання і виконання іноземних арбітражних рішень. Він охоплює 

процесуальні та матеріальні правила публічного порядку, що розуміються як 

найбільш фундаментальні принципи та концепції Грецької та Європейської 

правових систем. Міжнародний публічний порядок, що використовується як 

підстава для відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень, не 

включає імперативні норми внутрішнього публічного порядку Греції, а складається 

із обмеженої групи правил, що виражають суть публічного порядку Греції 

відповідно до ст. 33 Цивільного кодексу Греції. Що саме складає публічний 

порядок, завжди є предметом конкретного аналізу [204, c. 3]. 

Верховний Суд Греції визначив публічний порядок, що застосовується до 

іноземних судових та арбітражних рішень, наступним чином: «рішення іноземного 

суду у Греції не виконується, якщо через його зміст його виконання суперечитиме 

фундаментальним законодавчим, моральним, соціальним, правовим чи 

економічним уявленням, які переважають у країні. Сам по собі факт, що грецьке 

право не визнає певного інституту або певного регулювання, що встановлене 

іноземним правом і запроваджується відповідним рішенням, або факт того, що 

грецьке право застосовує протилежні правила, не означає, що рішення суперечить 

публічному порядку» [204, c. 5].  
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В свою чергу, вважається, що рішення порушує моральні принципи Греції, 

якщо воно явно суперечить загальним уявленням про справедливість середньої 

розсудливої, обачливої людини, яка практикує у певній сфері [205, c. 132]. 

В Україні застереження про публічний порядок, що дозволяє відмовити у 

визнанні і виконанні іноземного арбітражного рішення на рівні внутрішнього 

законодавства, міститься у двох нормативних актах: ЦПК та ЗУ «Про МКА». 

Так, згідно зі ст. 36 (2) (абзац другий) ЗУ «Про МКА» та ст. 478 (2) («б») ЦПК 

України у новій редакції суд відмовляє у визнанні і виконанні арбітражного 

рішення, якщо воно суперечить публічному порядку України [206]. 

Визначення поняття публічного порядку як підстави для відмови у визнанні і 

виконанні іноземних судових рішень міститься у п. 12 (8) Постанови Пленуму ВСУ 

від 24 грудня 1999 року № 12 «Про практику розгляду судами клопотань про 

визнання і виконання рішень іноземних судів і арбітражів і про скасування рішень, 

постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території 

України» [207]. Зокрема у цій Постанові Пленуму ВСУ зазначається, що « 

клопотання про визнання й виконання рішень іноземних судів (арбітражів) суд 

розглядає у визначених ними межах і не може входити в обговорення правильності 

цих рішень по суті, вносити до останніх будь-які зміни. 

Відповідно до міжнародних договорів України суд відмовляє у задоволенні 

клопотання про визнання й виконання рішення іноземного суду у випадках, коли: 

згідно із законодавством Договірної Сторони, на території якої постановлено 

рішення, воно не набрало законної сили, за винятком випадків, коли рішення 

підлягає виконанню до набрання законної сили; відповідач не брав участі у процесі 

внаслідок того, що йому або його уповноваженому не було своєчасно і належним 

чином вручено виклик у суд; у справі між тими самими сторонами, про той же 

предмет і з тих самих підстав на території Договірної Сторони, де має бути визнано 

й виконано рішення, вже було постановлено рішення, що набрало законної сили, 

або установою цієї Договірної Сторони раніше було порушено провадження, або ж 

є визнане рішення суду третьої держави; згідно з положеннями даного 

міжнародного договору, а в не передбачених ним випадках - згідно із 



139 
 

законодавством Договірної Сторони, на території якої рішення має бути визнано й 

виконано, справа належить до виключної компетенції її установи, спір вирішено не 

компетентним судом; відсутній документ, що підтверджує угоду сторін у справі 

про договірну підсудність; закінчився строк давності примусового виконання, 

передбачений законодавством Договірної Сторони, суд якої виконує доручення. 

У зазначених випадках згідно з Київською Угодою суд відмовляє у визнанні 

та виконанні й арбітражного рішення. 

Договір із Монголією крім цього передбачає, що у визнанні й виконанні 

рішення суду може бути відмовлено, якщо те або інше може заподіяти шкоду 

суверенітету, безпеці чи публічному порядку Договірної Сторони, до якої звернено 

клопотання. Під публічним порядком у цьому та інших випадках, коли 

незаподіяння йому шкоди обумовлює можливість визнання й виконання рішення, 

належить розуміти правопорядок держави, визначальні принципи і засади, які 

становлять основу існуючого в ній ладу (стосуються її незалежності, цілісності, 

самостійності й недоторканності, основних конституційних прав, свобод, гарантій 

тощо)». 

Дане визначення містить невичерпний перелік принципів і засад, які 

становлять публічний порядок. 

Однак, у зв’язку із тим, що дана Постанова ВСУ була прийнята до вступу в 

силу ЦПК України від 18 березня 2004 року, 11 грудня 2015 року на засіданні 

пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ було здійснено узагальнення судової практики розгляду справ 

про оспорювання рішень міжнародного комерційного арбітражу та про визнання та 

виконання рішень міжнародних та іноземних арбітражів. Результатом такого 

узагальнення став інформаційний лист ВССУ «Про практику розгляду судами 

справ про оспорювання рішень Міжнародного комерційного арбітражного суду 

України при Торгово-промисловій палаті України та про визнання та виконання 

рішень міжнародних та іноземних арбітражів» [208].  

Звертає на себе увагу, що хоча даний документ стосується саме оспорювання 

і визнання арбітражних рішень, характеризуючи поняття «публічний порядок», 
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ВССУ чомусь посилається на ст. 12 Закону України «Про міжнародне приватне 

право», яка хоча і містить застереження про публічний порядок, проте його 

призначення – унеможливити застосування іноземного права у певних випадках, а 

не регулювати питання про скасування чи відміну іноземних арбітражних рішень.  

Наведене свідчить про те, що у судовій практиці України зустрічаються не 

зовсім правильні уявлення про застереження про публічний порядок як підставу 

для відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень. 

Використання застереження про публічний порядок як підстави для відмови у 

визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень є також предметом 

доктринальних досліджень в Україні. У зв’язку з цим варто звернути увагу на 

позицію М.М. Мальського, який слушно наголошує на розмежуванні 

«внутрішнього», «міжнародного» та транснаціонального публічного порядку. Крім 

того, тлумачачи ст. 396 (2) (7,8) ЦПК України, згідно з якою у задоволенні 

клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду 

(у т.ч. міжнародного комерційного арбітражу) може бути відмовлено, якщо 

виконання рішення загрожувало б інтересам України і в інших випадках, 

встановлених законами України, цей автор зазначає, що «частково йдеться про 

публічний порядок», з чим ми цілковито погоджуємося. Проте, неможливо 

погодитися із тим, що до «інших випадків, встановлених законами України», слід 

віднести «загальні підстави недійсності правочинів, що суперечать публічному 

порядку, передбачені ст. 228 ЦК України» [209, c. 82]. Справа в тому, що стаття 228 

ЦК України є частиною внутрішнього публічного порядку, тоді як сучасною 

тенденцією регулювання відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних 

рішень є їх суперечність міжнародному публічному порядку або навіть «справді 

міжнародному публічному порядку» (truly internatioanal public order). 

Також слід відзначити, що для української доктрини є характерним 

змішування змісту застереження про публічний порядок як підстави для 

обмеження у застосуванні права іноземної держави та як підстави для відмови у 

визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень. Прикладом цього є дисертація 

Є.Д. Боярського «Обмеження застосування колізійних норм у міжнародному 
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приватному праві», яка, незважаючи на те, що стосується обмежень у застосуванні 

іноземного права, містить висновки про застосування застереження про публічний 

порядок у сфері визнання і виконання судових рішень [116, c. 10], а також, 

твердження про те, що «іноземна правова норма має позбавлятися 

екстериторіальної дії… якщо результат її дії порушить вітчизняний публічний 

порядок. Аналогічний підхід існує й у сфері визнання та приведення у виконання 

іноземних судових та/або арбітражних рішень…» [116, c. 96]. 

Наведене свідчить про те, що українські доктринальні погляди, а також судова 

практика перебувають у стадії формування. Для них характерним є: 1) віднесення 

до змісту міжнародного публічного порядку складових, які насправді є складовими 

внутрішнього публічного порядку; 2) змішування змісту публічного порядку, 

суперечність якому є підставою для відмови у визнанні і виконанні іноземного 

арбітражного рішення, із змістом застереження про публічний порядок, що є 

бар’єром проти застосування іноземного права. 

Між тим, у світовій доктрині міжнародного права і міжнародного 

комерційного арбітражу не прийнято змішувати зміст цих явищ. Так, відомий 

дослідник публічного порядку Ж.Г. де Ентеріа (Javier Garcia de Enteria) зазначає, 

що « у сфері колізійного права застереження про публічний порядок застосовується 

як правило вибору права. Натомість у сфері визнання і виконання іноземних 

арбітражних рішень застереження про публічний порядок... охоплює не лише зміст 

арбітражного рішення, а й процедуру, в результаті якої його було прийнято» [131, 

c. 393]. Водночас, зміст застереження про публічний порядок, що використовується 

як підстава для відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень, є 

вужчим, ніж зміст застереження, яке використовується як підстава для відмови у 

визнанні і виконанні іноземних судових рішень.  

Подібну точку зору висловлюють М. Хентунен (M. Hentunen) та Т. Колстер (T. 

Kolster), які зазначають, що «арбітражне рішення може розглядатися як таке, що 

порушує публічний порядок, лише тоді, коли воно має серйозні та істотні дефекти. 

Розглядаючи питання про те, чи не суперечить рішення публічному порядку, не 

потрібно розглядати питання про те, чи не застосував арбітраж право, що 
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суперечить публічному порядку. Натомість важливим є те, що висновок 

арбітражного рішення є таким, що суперечить публічному порядку» [210, c. 2]. 

Враховуючи те, що публічний порядок, суперечність якому є підставою для 

відмови у визнанні і виконанні іноземного арбітражного рішення, як правило, 

тлумачиться як фундаментальні правила держави, де запитується визнання і 

виконання арбітражного рішення, у доктрині і практиці періодично виникає 

питання про те, чи є імперативні норми його складовою частиною.  

В цілому, безспірним є те, що деякі імперативні норми є складовою частиною 

публічного порядку, суперечність якому є підставою для відмови у визнанні і 

виконанні іноземного арбітражного рішення. Разом із тим, питання про те, які саме 

імперативні норми належать до публічного порядку, у даному разі є дискусійним. 

Зокрема, нерідко виникає питання про те, чи досягають імперативні норми 

конкурентного права, про банкрутство, захист прав споживачів, відсотки, заборону 

експорту, валютне регулювання рівня публічного порядку, що є підставою для 

відмови у визнанні і виконанні іноземного рішення [61, c. 244]. І потрібно 

зауважити, що ті імперативні норми, які ще у 60-ті роки ХХ століття вважалися 

такими, що належать до публічного порядку, сьогодні у багатьох країнах такими 

не визнаються.  

У зв’язку з цим є цікавим одне із рішень Верховного Суду Нідерландів, яким 

було дозволено визнання і виконання арбітражного рішення по справі Princess 

Juliana Airport v. Mediocredito Toscano. У цій справі сторона, проти якої було 

винесене рішення, стверджувала, що у його визнанні має бути відмовлено через те, 

що воно передбачало стягнення збитків за кредитним договором, який був 

укладений без дотримання вимог, встановлених імперативними нормами 

валютного законодавства Голландських Антильських островів. Зокрема, 

Антильське законодавство, на виконання вимог договору з Міжнародним 

Валютним Фондом, вимагало отримання спеціального дозволу на укладення 

подібного договору, який не був отриманий. Однак, Верховний Суд Нідерландів не 

вважав, що імперативні норми валютного законодавства піднімаються до рівня 

публічного порядку, і дозволив виконання рішення [162, c. 8]. 
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Крім того, у європейських країнах періодично постає питання щодо 

можливості застосування концепції публічного порядку ЄС для відміни та 

визнання і виконання іноземних арбітражних рішень. У зв’язку із цим варто 

відзначити, що воно декілька разів вивчалося Судом ЄС.  

Вперше – у справі Eco Swiss China Time Ltd v Benetton International NV. 

Обставини справи зводилися до наступного. 1 липня 1986 року Benetton 

International  компанія, заснована в Амстердамі, уклала ліцензійну угоду строком 

на вісім років з компанією Eco Swiss, заснованою у Гонконзі, та компанією Bulova 

Watch Company Inc., заснованою у Нью-Йорку. За цією угодою Benetton надавала 

Eco Swiss право випускати годинники з надписом «Benetton Bulova». Годинники 

могли продаватися компаніями Eco Swiss та Bulova Watch Company.  

Згідно зі ст. 26 ліцензійної угоди усі спори між сторонами повинні були 

вирішуватися арбітражем відповідно до Правил Нідерландського Арбітражного 

Інституту, причому призначені арбітри повинні були застосовувати право 

Нідерландів. 

Листом від 24 червня 1991 року Benetton повідомила про припинення дії 

ліцензійної угоди з 24 вересня 1991 року, тобто на три роки раніше, ніж 

передбачалося ліцензійною угодою. У зв’язку з цим Eco Swiss ініціювала 

арбітражний розгляд, який 4 лютого 1993 року призвів до винесення «Часткового 

остаточного арбітражного рішення» про те, що Benetton має відшкодувати Eco 

Swiss та Bulova збитки, які вони понесли в результаті дострокового припинення 

ліцензійної угоди. 

Сторони не змогли дійти згоди про розмір збитків, що підлягає 

відшкодуванню, тому арбітри в «Остаточному арбітражному рішенні» від  

23 червня 1995 року самостійно вирішили це питання. Однак, 14 липня 1995 року 

Benetton звернувся до суду із вимогою про відміну обох арбітражних рішень у 

зв’язку із тим, що вони суперечили публічному порядку в силу нікчемності 

ліцензійної угоди в силу ст. 85 Договору про функціонування ЄС (зараз ст. 101), 

хоча під час слухань ні сторони, ні арбітри не порушували цього питання.  
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Суд першої інстанції відмовив у задоволенні цієї вимоги, тому Benetton 

звернулася до апеляційного суду. Апеляційний суд вважав, що ст. 85 Договору про 

функціонування ЄС є нормою публічного порядку у розумінні ст. 1065 (1) (е) 

Цивільного процесуального кодексу Нідерландів, відтак її порушення може 

призвести до відміни арбітражного рішення.  

Разом із тим, Апеляційний суд зробив висновок про те, що він не може 

розглядати питання про суперечність публічному порядку «Часткового 

остаточного арбітражного рішення», оскільки відповідно до ст. 1064 (3) ЦПК 

Нідерландів заяву про відміну арбітражного рішення можна подавати протягом 

трьох місяців з дати реєстрації відповідного арбітражного рішення у суді першої 

інстанції.  

Однак, апеляційний суд вважав себе компетентним розглядати питання щодо 

відміни «Остаточного арбітражного рішення», зокрема через його суперечність  

ст. 85 Договору про функціонування ЄС. Суд підкреслив, що ліцензійна угода 

дозволила сторонам поділити ринок, оскільки Eco Swiss не мала права продавати 

годинники в Італії, а Bulova не мала права продавати їх в інших країнах ЄС. У 

зв’язку із цим Апеляційний суд відмінив це арбітражне рішення як таке, що 

суперечить публічному порядку. 

Eco Swiss звернулася із касаційною скаргою до Верховного суду Нідерландів. 

Позиція останнього полягала в тому, що арбітражне рішення суперечить 

публічному порядку у розумінні ст. 1065 ЦПК Нідерландів, тільки якщо його умови 

чи його виконання суперечить імперативним нормам, які є настільки важливими, 

що повинні застосовуватися без будь-яких обмежень. Верховний суд підкреслив, 

що за правом Нідерландів суперечність арбітражного рішення нормам 

конкурентного права, зазвичай, не розглядається як порушення публічного 

порядку.  

Проте, оскільки касаційна скарга ґрунтувалася на тому, що арбітражне 

рішення буде порушувати норми конкурентного права ЄС, Верховний суд 

Нідерландів дослідив практику Суду ЄС і дійшов висновку, що норми ст. 85 
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Договору також не є настільки фундаментальними, щоб вважатися імперативними 

нормами, яких потрібно дотримуватися завжди. 

Розгляд цієї справи став підставою для преюдиціального запиту Верховного 

суду Нідерландів до Суду ЄС. У контексті нашого дослідження цікавим є одне з 

них, а саме: «якщо суд вважає, що арбітражне рішення суперечить ст. 85 Договору 

про функціонування ЄС, чи повинен він на цій підставі (незважаючи на положення 

національного законодавства Нідерландів, згідно з якими існує обмежений перелік 

підстав для відміни арбітражного рішення, одна з яких – суперечність рішення 

публічному порядку, при тому що зазвичай норми конкурентного права не 

вважаються нормами публічного порядку) відмінити арбітражне рішення?». 

Відповідаючи на це запитання Суд ЄС зазначив, що «національний суд, до 

якого звернулися з приводу відміни арбітражного рішення, повинен відмінити 

його, якщо знайде, що рішення суперечить ст. 85 Договору про функціонування 

ЄС, якщо норми його внутрішнього права у якості однієї із підстав для відміни 

рішення зазначають його суперечність національному публічному порядку» [211]. 

Коментатори цього рішення звертають увагу на те, що воно містить у собі 

«подвійне повідомлення»: з одного боку, норми конкурентного права ЄС є 

настільки фундаментальними, що піднімаються до рівня публічного порядку, з 

іншого боку, скористатися ними можна, лише якщо національне право серед 

підстав для відміни арбітражного рішення називає його суперечність публічному 

порядку. Тим не менше, ця справа вважається такою, що розкриває один із аспектів 

публічного порядку ЄС. Крім того, вона стала підставою для висновку про те, що 

норми конкурентного права ЄС є частиною публічного порядку у розумінні ст. V 

(2) (b) Нью-Йоркської конвенції [140, c. 166].  

Підсумовуючи, зазначимо, що залежно від способу формулювання, усі 

застереження про публічний порядок, які використовуються для відмови у визнанні 

і виконанні іноземних арбітражних рішень, що містяться у внутрішньому праві 

окремих держав, можна класифікувати таким чином: 

1) застереження, що вказують на міжнародний публічний порядок; 
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2) застереження, що вказують на публічний порядок, «так як він 

розуміється у міжнародному приватному праві»; 

3) застереження, що вказують на публічний порядок держави, де 

запитується визнання і виконання іноземного арбітражного рішення; 

4) застереження, що вказують на мораль чи публічний порядок держави, 

де запитується визнання і виконання іноземного арбітражного рішення; 

5) застереження, що не вказують на публічний порядок, а використовують 

суміжні правові конструкції: соціальний, публічний інтерес, базові принципи 

правової системи.  

В Україні існувало два види застережень про публічний порядок, що є 

підставами для відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень. 

Одне з них вимагало, щоб суд проаналізував, чи не суперечить рішення публічному 

порядку України, інше – чи не існує загроза інтересам України, а також дозволяє 

відмовити у визнанні і виконанні іноземного арбітражного рішення «в інших 

випадках, встановлених законами України». 

Вважаємо, що застереження другого типу було зайвим, бо викликало 

необхідність тлумачення ще одного поняття («загроза інтересам України»), 

розширювало можливості зловживань з боку сторони, проти якої винесено рішення 

і яка не бажає, щоб його було виконано. Крім того, воно не відповідало сучасним 

тенденціям правового регулювання визнання і виконання іноземних арбітражних 

рішень, принаймні у країнах ЄС, які, як було показано вище, застосовують 

конструкцію «міжнародного публічного порядку» як підстави для відмови у 

визнанні і виконанні іноземного арбітражного рішення. Та й на загальносвітовому 

рівні спостерігається та ж тенденція. Про це свідчить, зокрема, формулювання 

застереження про публічний порядок у Нью-Йоркській конвенції, яке порівняно із 

застереженням, яке містилося у Женевській конвенції, є вужчим, оскільки 

звертається лише до публічного порядку, на відміну від Женевської конвенції, яка 

зазначала про публічний порядок і принципи права держави, в якій запитується 

виконання. Саме тому новий ЦПК містить лише застереження першого типу. 
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Можна виділити декілька підходів до розуміння змісту публічного порядку, 

суперечність якому є підставою для визнання і виконання іноземного арбітражного 

рішення. Перший з них полягає у тому, що ним є міжнародний публічний порядок, 

так як він розуміється в рамках певної національної концепції. Інший підхід 

полягає у використанні концепції транснаціонального публічного порядку. Третій 

підхід не визначає характеристик публічного порядку (міжнародний, 

транснаціональний), а лише підкреслює, що це явище є певною національною 

концепцією. 

У країнах ЄС публічний порядок ЄС вважається частиною публічного 

порядку, про який йдеться у ст. V (2) (b) Нью-Йоркської конвенції. 

Зміст застереження про публічний порядок, що є підставою для відмови у 

визнанні і виконанні іноземного арбітражного рішення, відрізняється від змісту 

застереження про публічний порядок, що використовується у сфері колізійного 

права як бар’єр проти застосування іноземного права. 

Щодо змісту публічного порядку, суперечність якому є підставою для відмови 

у визнанні і виконанні іноземного арбітражного рішення, то до нього прийнято 

відносити фундаментальні принципи і цінності певного суспільства. Питання щодо 

включення імперативних норм до змісту публічного порядку у даному випадку є 

дискусійним. Дискусія стосується того, чи слід їх включати до змісту публічного 

порядку, і якщо так, то які саме з імперативних норм охоплюються публічним 

порядком, суперечність якому є підставою для відмови у визнанні і виконанні 

іноземного судового рішення.  

На наш погляд, до змісту публічного порядку, суперечність якому є підставою 

для відмови у визнанні і виконанні іноземного арбітражного рішення, слід 

відносити лише фундаментальні принципи та цінності. Імперативні норми можуть 

бути віднесені до публічного порядку у даному разі, тільки якщо вони втілюють 

зазначені принципи і цінності. При цьому ми вважаємо недоцільним визначати 

перелік сфер, для регулювання яких використовуються імперативні норми, 

оскільки це може призвести до того, що належність норми, наприклад, до 

конкурентного права або права, що регулює банкрутство, автоматично буде робити 
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її в очах суддів, що розглядають питання про відмову у визнанні і виконанні 

іноземного арбітражного рішення, імперативною, тобто такою, що є складовою 

публічного порядку, хоча насправді вона не досягатиме рівня публічного порядку, 

порушення якого необхідно для відмови у визнанні і виконанні іноземного 

арбітражного рішення. 

Крім того, варто підкреслити, що незважаючи на те, що Нью-Йоркська 

конвенція у ст. V (2) (b) зазначає про публічний порядок держави, де запитується 

визнання і виконання, що є підставою для відмови у визнанні і виконанні 

іноземного арбітражного рішення, публічний порядок в Україні має включати 

лише ті принципи і цінності, які вважаються фундаментальними у будь-якій 

правовій системі. В іншому разі існує небезпека включення до категорії публічного 

порядку, суперечність якому є підставою для відмови у визнанні і виконанні 

іноземного арбітражного рішення, складових, які входять лише до внутрішнього 

публічного порядку.  

 

3.3 Порушення, що є підставою для застосування застереження про 

публічний порядок для відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних 

рішень 

 

У жовтні 2015 року Підкомітет із визнання і виконання арбітражних рішень 

Міжнародної асоціації юристів, проаналізувавши доповіді із 39 країн про 

застосування застереження про публічний порядок як підставу для відмови у 

визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень, відзначив, що в усіх країнах, 

з приводу яких були підготовлені доповіді, спостерігаються дві групи порушень, 

які стали підставою для відмови у визнанні і виконанні рішень з мотивів їх 

несумісності із публічним порядком: матеріальні та процесуальні [76, c.12]. 

У доктрині порушення, які свідчать про несумісність арбітражного рішення із 

публічним порядком, класифікуються аналогічним чином [212, c. 51-57], [127, c.40-

48], [213, c. 14-19].  
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Однак, в окремих юрисдикціях хоча й допускається можливість відмови у 

визнанні і виконанні арбітражних рішень як через матеріальні, так і через 

процесуальні порушення, до цього часу є невідомими випадки відмови у визнанні 

через порушення певного характеру. Так, наприклад, швейцарські суди визнають, 

що публічний порядок як підстава для відмови у визнанні і виконанні іноземного 

арбітражного рішення охоплює як матеріальний, так і процесуальний публічний 

порядок [164, c. 4]. Проте, станом на 10 квітня 2015 року не було винесено жодного 

судового рішення, яке б відмовляло у визнанні і виконанні іноземного 

арбітражного рішення з мотивів його суперечності матеріальному публічному 

порядку [164, c. 2]. 

При цьому варто зауважити, що у зв’язку із тим, що деякі процесуальні 

порушення є самостійними підставами для відмови у визнанні і виконанні 

іноземних арбітражних рішень (ст. V (1) (b) та (d) Нью-Йоркської конвенції), у 

деяких юрисдикціях виникає питання про те, чи можуть вони бути також підставою 

для відмови у визнанні і виконанні арбітражного рішення відповідно до ст. V (2) 

(b) Нью-Йоркської конвенції, тобто через їх суперечність публічному порядку 

держави, де запитується визнання і виконання. 

У більшості юрисдикцій порушення права бути почутим або права на 

належний процес є підставою для застосування судом, який розглядає питання про 

визнання і виконання арбітражного рішення, ст. V (2) (b) Нью-Йоркської конвенції 

ex officio [76, c. 13].  

Інший підхід спостерігається у Швейцарії. Так, у рішенні, винесеному у  

2013 році, Федеральний Суд Швейцарії, зазначив, що не так просто визначити, 

підпадає конкретний випадок, у якому сторона вказує на те, що було порушене її 

право бути почутою, під дію ст. V (1) (b) (неповідомлення сторони, проти якої 

винесене рішення про призначення арбітра чи про арбітражний розгляд або її 

неможливість надати пояснення з інших причин) чи ст. V (2) (b) (порушення 

публічного порядку) Нью-Йоркської Конвенції. Для того, щоб визначити, яку 

норму застосовувати, Федеральний Суд Швейцарії застосовує принцип переваги 

спеціальної норми над загальною. При цьому він підкреслює, що застереження про 
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публічний порядок, передбачене ст. V (2) (b) Нью-Йоркської Конвенції має 

винятково допоміжний характер, а отже не може застосовуватися у тих випадках, 

коли є більш спеціальні підстави відмовити у визнанні і виконанні іноземного 

арбітражного рішення [164, c.3-4]. 

Схожого підходу дотримуються італійські суди, використовуючи, однак, іншу 

аргументацію для його пояснення.  

Так, як зазначають М. Бенедетеллі (M. Benedettelli) та М. Сабатіні 

(M. Sabatini), в цілому італійські суди не охоче використовують застереження про 

публічний порядок за наявності процесуальних порушень, які дають можливість 

скористатися іншими підставами для відмови у визнанні і виконанні іноземних 

арбітражних рішень, передбаченими Нью-Йоркською конвенцією чи іншими 

джерелами. Це стосується, наприклад, права бути почутим. Хоча це право 

вважається фундаментальним у більшості правових систем, італійські суди не 

вважають його порушення, несумісним із публічним порядком, і за його наявності 

відмовляють у визнанні і виконанні арбітражного рішення на підставі ст. V (1) (b) 

Нью-Йоркської конвенції. 

Точку зору про неможливість одночасного застосування ст. V (1) (b) та ст. V 

(2) (b) Нью-Йоркської конвенції італійські суди пояснюють тим, що перша норма 

може бути застосована лише з ініціативи зацікавленої сторони, в той час як друга  

застосовується з власної ініціативи суду. Таким чином, підведення порушень, які є 

підставою для відмови у визнанні і виконанні іноземних рішень згідно з нормами  

ст. V (1) Нью-Йоркської конвенції, призведе до нівелювання ідеї про те, що суддям 

заборонено застосовувати їх з власної ініціативи [214, c. 6-7].  

Питання про те, чи можна скористатися застереженням про публічний 

порядок, передбаченим ст. V (2) (b) Нью-Йоркської конвенції, за наявності 

процесуального порушення, передбаченого іншою нормою Нью-Йоркської 

конвенції, тривалий час було дискусійним у Польщі. Проте на даний час 

переважаючою є точка зору, що такі порушення є порушеннями процесуального 

публічного порядку і дають право застосовувати застереження про публічний 
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порядок. При цьому підкреслюється, що мова йде лише про фундаментальні 

процесуальні порушення [215, c. 4].  

В українській практиці ст. V (1) (b) та ст. V (2) (b) Нью-Йоркської конвенції 

застосовуються одночасно. Про це свідчать, зокрема, деякі судові рішення [216], 

[217].  

В цілому Доповідь свідчить про те, що порушення процесуального публічного 

порядку частіше слугують підставою для відмови у визнанні і виконанні іноземних 

арбітражних рішень, ніж порушення матеріального порядку. Зокрема, зазначається, 

що огляд судової практики країн, які надали звіти про використання у них 

застереження про публічний порядок для відмови у визнанні і виконанні іноземних 

арбітражних рішень, свідчить про те, що передбачувані порушення процесуального 

публічного порядку призвели до відмови у виконанні іноземних арбітражних 

рішень у 30 % випадків, в той час як передбачувані порушення матеріального 

публічного порядку стали причиною відмови у визнанні і виконанні іноземних 

арбітражних рішень у 20 % випадків [76, c.14].  

У Доповіді усі процесуальні порушення поділені на три групи.  

До першої групи належать процесуальні порушення, які майже повсюди 

вважаються такими, що порушують публічний порядок і систематично призводять 

до відмови у визнанні і виконанні рішень. Вони охоплюють: порушення права бути 

почутим чи права на належний процес; порушення рівних можливостей сторін 

представити справу; винесення рішення внаслідок обману або на підставі 

сфальсифікованих документів; винесення рішення внаслідок підкупу або погрози 

арбітру [76, c. 14-15]. 

Друга група охоплює порушення, які загалом вважаються такими, що 

порушують публічний порядок, проте не всюди або не систематично. До них, 

зокрема, належать: порушення принципу res judicata: недостатність незалежності 

чи неупередженості арбітра. 

Третя група включає процесуальні порушення, які у більшості юрисдикцій не 

розглядаються як такі, що зачіпають публічний порядок. Разом із тим, деякі 

юрисдикції відносять їх до тих, що можуть порушувати публічний порядок.  
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До них відносять, наприклад, повну відсутність аргументації в арбітражному 

рішенні. Так, наприклад, суд першої інстанції Брюсселя рішенням від 30 березня 

2011 року відмовив у приведенні до виконання арбітражного рішення, винесеного 

у Каліфорнії по спору між каліфорнійською корпорацією та бельгійцем, через 

повну відсутність аргументації в арбітражному рішенні. При цьому суд зазначив, 

що хоча відсутність аргументації не є підставою для відмови у визнанні і виконанні 

арбітражного рішення згідно з положеннями Нью-Йоркської конвенції, вона 

складає порушення Бельгійського міжнародного публічного порядку, а саме 

зобов’язання мотивувати рішення, що забезпечує право на справедливий судовий 

розгляд, гарантоване ст. 6 Європейської конвенції з прав людини [218, c. 2]. 

Проте, суди інших країн займають іншу позицію з цього приводу. Так, Вищий 

суд Онтаріо у рішенні по справі Activ Financial Systems Inc. v. Orbixa Management 

Services не погодився із аргументацією боржника про те, що невмотивоване 

арбітражне рішення суперечить публічному порядку [219]. 

Так само Верховний Суд Греції постановив, що недостатнє обґрунтування 

арбітражного рішення, помилкове тлумачення або застосування норм іноземного 

права чи навіть помилкове судження арбітрів по суті спору, не робить арбітражне 

рішення таким, що суперечить міжнародному публічному порядку, а, отже, не є 

підставою для відмови у визнанні та приведенні до виконання іноземного 

арбітражного рішення [204, c. 6]. 

До третьої групи порушень відносять також порушення принципу lis pendens, 

яке у деяких юрисдикціях (наприклад, у Іспанії [220, c. 3] та Індонезії) 

розглядається як несумісне з публічним порядком. 

Так, наприклад, у справі Astro Group v. Lippo Group спір, що виник з договору 

про спільну діяльність, розглядався арбітражем у Сінгапурі. Однак, на додаток до 

арбітражного процесу Lippo Group ініціювала судовий розгляд у Центральному 

районному суді Джакарти проти Astro Group. Остання заперечувала проти судового 

розгляду і отримала проміжне арбітражне рішення, яке зобов’язувало Lippo Group 

припинити будь-які судові процеси в Індонезії. Оскільки Lippo Group відмовилася 

виконувати це рішення добровільно, Astro Group подала клопотання про визнання 
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проміжного рішення до Центрального районного суду Джакарти. Проте цей суд 

відмовив у визнанні і виконанні проміжного рішення, оскільки вважав, що рішення 

арбітражу у Сінгапурі, в якому містився наказ припинити судовий процес, 

триваючий в Індонезії, порушує суверенітет Індонезії і «жодна іноземна влада не 

може втручатися у триваючий судовий процес в Індонезії». Ці міркування стали 

підставою для висновку про те, що іноземне арбітражне рішення суперечить 

публічному порядку Індонезії. Також слід додати, що рішення Центрального 

районного суду Джакарти було підтримано Верховним судом Індонезії [221, c. 5-6].  

Що стосується порушень матеріального публічного порядку, то як, 

відмічається у Доповіді, на відміну від порушень процесуального публічного 

порядку, окремі з яких є спільними для багатьох юрисдикцій, встановити 

порушення матеріального публічного порядку, які визнавалися у більшості країн, є 

не таким простим завданням.  

У зв’язку із цим перелік порушень матеріального публічного порядку, 

запропонований Доповіддю «не є універсальним, але відбиває тенденції в оцінці 

матеріального публічного порядку у різних юрисдикціях».  

До таких порушень Доповідь, зокрема, відносить порушення: 

антимонопольного та конкурентного права ЄС; pacta sunt servanda; рівності 

кредиторів у ситуаціях неспроможності; імунітету держави; заборони каральних 

збитків; заборони стягнення занадто високих відсотків. Крім того, у деяких 

юрисдикціях неарбітрабельність спорів також розглядалася як прояв порушення 

матеріального публічного порядку, незважаючи на те, що неарбітрабельність 

спорів є окремою підставою для відмови у визнанні і виконанні іноземних 

арбітражних рішень [76, c.16-17]. 

Комітет з міжнародного комерційного арбітражу визначає матеріальні 

порушення публічного порядку схожим чином [144, c. 6]. 

Крім того, види порушень публічного порядку були предметом доктринальних 

досліджень. Так, наприклад, фінські дослідники М. Хентунен та Т. Колстер 

зазначають, що доктрина Фінляндії до порушень публічного порядку, що є 

підставою для відмови у визнанні і виконанні іноземного арбітражного рішення, 
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відносить: недотримання процесуальних мінімальних вимог; дискримінаційний 

характер арбітражного рішення; те, що для винесення арбітражного рішення 

вирішальне значення мали фальшиві неправдиві докази; підкуп або погрози 

арбітрам з боку сторони; присудження каральних збитків. Крім того, оскільки 

Фінляндія – член ЄС, арбітражне рішення розглядається як таке, що суперечить 

публічному порядку, якщо воно порушує істотні принципи права Співтовариства. 

Зазвичай, це означає, що рішення суперечить договорам або регламентам ЄС [210, 

c. 2]. 

Однак, в цілому слід зазначити, що у сучасному праві використання 

застереження про публічний порядок як підстави для відмови у визнанні і 

виконанні іноземних арбітражних рішень є, швидше, виключенням. Так, 

швейцарський адвокат Д. Браун-Берзет, яка є автором Доповіді про використання 

застереження про публічний порядок під час визнання і приведення іноземних 

арбітражних рішень та відміни арбітражних рішень, винесених у Швейцарії, 

наводить приклад лише одного іноземного арбітражного рішення, у визнанні і 

виконанні якого було відмовлено Судом Першої Інстанції Аффольтерну-на-Альбісі 

у зв’язку із тим, що воно грубо порушує публічний порядок. Рішення було винесене 

одноособовим арбітром у Туреччині, який раніше склав проект спірного контракту, 

консультував обидві сторони, зазначив себе одноособовим арбітром у 

арбітражному застереженні, а також включив до арбітражного застереження умову, 

яка забороняла заявляти йому відвід під загрозою штрафу в один мільйон 

швейцарських франків [164, c.18]. 

Відмова у визнанні і виконанні іноземного арбітражного рішення є рідкістю й 

у Фінляндії. М. Хентунен та Т. Колстер наводять лише один приклад відмови у 

визнанні і виконанні іноземного арбітражного рішення у цій країні. Так, 

Апеляційний суд Хельсінкі 14 жовтня 2013 року відмовив у визнанні і виконанні 

арбітражного рішення через його суперечність публічному порядку. Спір, з 

приводу якого було винесене дане рішення, виник з приводу оплати платежів із 

договору про надання юридичних послуг, який містив арбітражне застереження. 

Позивачем по справі була юридична фірма, відповідачем – споживач. Арбітраж 
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виніс рішення на користь позивача і зобов’язав відповідача здійснити певні платежі 

на його користь. Позивач звернувся до Окружного суду Хельсінкі з клопотанням 

про визнання і виконання арбітражного рішення, який дозволив виконання. Проте 

рішення Окружного суду було відмінене Апеляційним судом, оскільки він вважав, 

що умови арбітражної угоди, які передбачають, що спори, що виникають із 

договору, вирішуються виключно арбітражем, призводять до виключення права 

споживача реалізувати засоби правового захисту. Саме тому вони є забороненими 

директивою Ради ЄС 93/13 ЄЕС від 5 квітня 1993 року про несправедливі умови у 

споживчих договорах. Далі суд зазначив, що заборона несправедливих умов у 

договорах зі споживачами може розглядатися нормою публічного порядку [210, c. 

3]. 

Не є частою відмова у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень з 

мотивів їх суперечності публічному порядку й у Греції. Національна доповідь про 

застосування застереження про публічний порядок у Греції згадує лише дві справи, 

коли у визнанні і виконанні іноземного арбітражного рішення було відмовлено 

саме з цієї підстави.  

Особливо цікавим видається одне з них, оскільки воно стосується рішення, 

винесеного МКАС при ТПП України. Дане рішення передбачало стягнення 

непропорційно високої пені. Апеляційний суд Афін відмовив у його визнанні і 

виконанні з мотивів його суперечності міжнародному матеріальному публічному 

порядку Греції.  

Обставини справи були наступними. У 2008 році українська компанія уклала 

угоду про продаж 80 тон волоських горіхів за ціною 317 000 євро грецькій компанії. 

За умовами договору, товар повинен сплачуватися у момент доставки. Крім того, 

договір містив пункт, відповідно до якого після 10-денної прострочки платежу 

нараховувалася пеня у розмірі 0,5 % вартості поставленого товару. Покупець 

сплатив 197 000 євро, а решту суми (120 000 євро) запропонував сплатити чеком 

двома платежами. Продавець відхилив цю пропозицію і звернувся до МКАС при 

ТПП України, оскільки договір містив арбітражне застереження відповідно до 
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якого спори, що виникали з договору, мали вирішуватися саме цим органом 

відповідно до українського права.  

МКАС виніс рішення, відповідно до якого покупець мав сплатити 120 000 євро 

боргу, пеню у розмірі 79 015 євро та 7 640 євро юридичних витрат. Продавець 

звернувся за визнанням і виконанням арбітражного рішення у Греції. Покупець 

заперечував проти його визнання через суперечність рішення міжнародному 

публічному порядку Греції. Суд першої інстанції не вважав це рішення таким, що 

суперечило міжнародному публічному порядку Греції. Однак, Апеляційний суд 

Афін зайняв іншу позицію, відповідно до якої у конкретних обставинах збільшення 

суми заборгованості майже на 65 % (порівняно із сумою основного боргу) за 

період, що не перевищував 5 місяців, було непропорційно високим з огляду на 

інтереси сторін, ступінь винуватості покупця, несприятливі економічні умови та 

обставини конкретної угоди в цілому. Відтак, Апеляційний суд постановив, що 

рішення МКАС при ТПП України підлягає визнанню і виконанню у Греції лише в 

частині стягнення основного боргу. Рішення в частині стягнення штрафу було 

визнано таким, виконання якого порушить міжнародний публічний порядок Греції 

[222].  

Взагалі критерії визначення того, чи не порушує іноземне рішення про 

стягнення штрафних збитків публічного порядку Греції, були визначені Верховним 

судом цієї країни під час перегляду ним рішення апеляційного суду, відповідно до 

якого останній дозволив виконання арбітражного рішення, винесеного у США, 

яким відповідача зобов’язано було сплатити подвоєну суму збитків (за рахунок 

штрафних збитків). Верховний суд Греції скасував відповідне рішення 

апеляційного суду. Разом з тим у цій справі Верховний суд підкреслив, що інститут 

штрафних збитків (хоча і не відомий грецькому праву) сам по собі не суперечить 

міжнародному публічному порядку Греції. Проте, якщо штрафні збитки 

призводять до надмірного збільшення основного боргу, їх стягнення не може бути 

дозволено публічним порядком. Непропорційність штрафних збитків та основного 

боргу було запропоновано оцінювати за наступними критеріями: характер та 

значущість порушення зобов’язання боржником; ступінь вини боржника; інтереси 
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іншої сторони; - моральне та фінансове становище сторін; інші конкретні 

обставини [222]. 

Іншою справою, у якій Верховний суд Греції відмовив у визнанні іноземного 

арбітражного рішення у зв’язку з тим, що його виконання суперечитиме 

матеріальному міжнародному публічному порядку Греції, є справа, у якій іноземне 

арбітражне рішення зобов’язувало відповідача сплатити суму страхового 

відшкодування, що значно перевищувала вартість застрахованого морського судна. 

При цьому суд зазначив, що функція інституту відшкодування шкоди полягає у 

поновленні становища потерпілого, а не у його збагаченні [223, c. 364]. 

Національна доповідь про застосування ст. V (2) (b) Нью-Йоркської конвенції 

у Німеччині зазначає, що у більшості випадків суд відмовляється застосовувати 

застереження про публічний порядок для відмови у визнанні і виконанні 

іноземного арбітражного рішення і згадує лише одне рішення, у визнанні і 

виконанні якого було відмовлено з цієї причини. Рішення було винесене МКАС при 

ТПП РФ. Сторона, яка заперечувала проти визнання і виконання рішення, 

посилалася, що арбітраж виніс рішення незважаючи на те, що між сторонами спору 

була укладена мирова угода (до винесення арбітражного рішення). Таким чином, 

винесення арбітражного рішення порушувало принцип pacta sunt servanda, який 

входить до міжнародного публічного порядку Німеччини.  

Суд підтримав ці аргументи. Він зазначив, що принцип pacta sunt servanda 

справді формує частину міжнародного публічного порядку Німеччини. Крім того, 

суд підкреслив, що за таких обставин визнання і виконання рішення серйозно 

порушить принцип справедливості. Також він зазначив, що ігнорування мирової 

угоди сторін підриває довіру сторін, а тому перешкоджає міжнародній комерції в 

цілому [201, c.5-6].  

Національна доповідь про визнання і виконання іноземних арбітражних 

рішень у Франції наводить три справи, у яких у визнанні і виконанні іноземного 

арбітражного рішення було відмовлено через його суперечність публічному 

порядку. Перше з них було винесене Апеляційним судом Парижа 1 липня 2010 року 

у справі Thalès v. Frontier. У цій справі сторона, що заперечувала проти визнання і 
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виконання рішення, стверджувала, що арбітраж виніс рішення, оскільки навмисно 

був введений в оману шахрайством іншої сторони (подача фальшивих доказів). Суд 

дійшов висновку, що арбітражне рішення, яке базується на твердженнях позивача, 

підставою для яких стали «шахрайські маневри», суперечить міжнародному 

публічному порядку. 

В іншій справі (SA Planor Afrique v Etisalat) Апеляційний суд Парижу 

рішенням від 17 січня 2012 року також відмовив у визнанні і виконанні іноземного 

арбітражного рішення у зв’язку з його суперечністю міжнародному публічному 

порядку, оскільки воно порушувало принцип res judicata [224, c. 17].  

Це рішення стосувалося спору між двома акціонерами Telecel Faso SA, 

компанії заснованої відповідно до права Буркіна Фасо. Etisalat мав контрольний 

пакет акцій компанії Atlantique Telecom, який у свою чергу мав 51 % акцій Telecel. 

SA Planor Afrique володів 44 % акцій Telecel. Під час зборів акціонерів, на яких 

Planor був відсутній, акціонери погодилися збільшити капітал Telecel таким чином, 

що частка Atlantique збільшувалася до 80%, в той час як частка Planor 

зменшувалася до 20%. 

У вересні 2007 року Planor і Telecel уклали Меморандум про співпрацю, згідно 

з яким колишня частка капіталу Planor збільшувалася, причому 12 % цього 

капіталу мали передаватися Atlantique. Спір виник із Меморандуму про співпрацю 

і Etisalat скористався арбітражним застереженням, що містилося у ньому. Рішення 

було винесене 9 вересня 2010 року в Парижі відповідно до Правил Міжнародної 

Торгової палати. Це рішення зобов’язувало Planor дотримуватися своїх обов’язків 

із Меморандуму, включаючи обов’язок передати акції Atlantique. Суд першої 

інстанції дозволив виконання цього рішення 14 жовтня 2010 року. 

Planor подав апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції, 

обґрунтовуючи її тим, що виконання рішення також суперечитиме міжнародному 

публічному порядку Франції, тому що воно не відповідає рішенням, винесеним у 

Буркіна Фасо у 2008 році, на виконання яких був наданий дозвіл на підставі 

двосторонньої угоди між Францією та Буркіна Фасо.  
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Перед тим як було винесене арбітражне рішення, Planor отримав рішення суду 

вищої інстанції Уагадугу (Буркіна Фасо) (що було підтримане апеляційною 

інстанцією), яке визнавало недійсним збільшення капіталу в січні 2006 року. Друге 

рішення цього суду від 9 квітня 2008 (також підтримане апеляційною інстанцією) 

зобов’язувало Atlantique передати усі її акції у Telecel до Planor. 

Апеляційний суд Парижа постановив, що відповідно до умов двостороннього 

міжнародного договору рішення суду Буркіна Фасо мають повну силу на території 

Франції. Тому, беручи до уваги те, що не існує будь-яких звинувачень у 

шахрайстві, висунутих проти судів Буркіна Фасо, арбітражне рішення, прийняте 9 

вересня 2010 року,  не повинно виконуватися у Франції, оскільки це порушить 

міжнародний публічний порядок Франції [225]. 

Третій приклад відмови у визнанні і виконанні іноземного арбітражного 

рішення через його суперечність міжнародному публічному порядку Франції – це 

рішення Апеляційного суду Парижа від 25 червня 2013 року у справі Sirec v. 

Metalmonde Steel. Дане рішення є цікавим тим, що суд відмовив у визнанні і 

виконанні рішення, проте використав для цього іншу аргументацію, ніж була 

запропонована стороною, яка заперечувала проти виконання. Так, остання 

наголошувала на тому, що арбітражне рішення суперечить публічному порядку, 

оскільки воно підтримує схему відмивання грошей, яка є очевидною із змісту 

спірного правочину.  

Апеляційний суд Парижа скасував рішення суду першої інстанції, тому що 

вважав, що арбітраж санкціонував процесуальне шахрайство, замінивши на 

прохання про виправлення технічної помилки у рішенні, ім’я особи, замість тієї, 

що була одним із позивачів [224, c. 18].  

У Доповіді про застосування застереження про публічний порядок у 

Нідерландах також згадуються декілька рішень нідерландських судів, якими було 

відмовлено у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень. Одним із них є 

рішення Районного суду Утрехту від 12 травня 1992 року стосовно відмови у 

визнанні арбітражного рішення, винесеного по спору Mets et al.v Nagel із договору 

оренди. На підставі арбітражного застереження у договорі був призначений арбітр, 
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який виніс рішення. Проте, у процесі надання дозволу на виконання арбітражного 

рішення, суд зазначив, що спір був неарбітрабельним, оскільки відповідно до 

законодавства Нідерландів мав вирішуватися судом першої інстанції, а не 

арбітром. При цьому враховуючи те, що норми, які визначають арбітрабельність 

спорів вважаються частиною публічного порядку в Нідерландах, суд відмовив у 

визнанні і виконанні цього рішення через його суперечність публічному порядку 

[162, c. 7-8]. 

Іншим рішенням є рішення Гаазького апеляційного суду від 24 березня  

2005 року, яким було відмінено арбітражне рішення у справі MDI v VR. Арбітражне 

рішення стосувалося спору, який виник з ліцензійної угоди. MDI припинила угоду. 

Після цього між MDI та VR виникли спори, які були передані на розгляд арбітражу 

під егідою Американської Арбітражної Асоціації, результатом якого стали три 

арбітражні рішення. Суд, який розглядав питання про визнання рішень, вважав, що 

основні положення ліцензійної угоди суперечили колишній ст. 81 (1) Договору про 

ЄС (або ст. 101 Договору про функціонування ЄС), тому виконання арбітражного 

рішення суперечило б публічному порядку [162, c.8].  

Українська практика відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних 

рішень з мотивів їх суперечності публічному порядку є неоднорідною. 

Зустрічаються ухвали, які відповідають практиці відмови у визнанні і виконанні 

іноземних судових рішень у розвинених державах, а також, ті, які свідчать про 

неправильне розуміння змісту застереження про публічний порядок як підстави для 

відмови у визнанні і виконані. 

Прикладом ухвали, яка містить зовсім не «проарбітражний підхід» до 

вирішення питання про визнання і виконання іноземних арбітражних рішень, є 

ухвала Апеляційного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року [226]. Цією ухвалою 

відмовлено у задоволенні клопотання про надання дозволу на виконання рішення, 

винесеного надзвичайним арбітром за Арбітражним Регламентом Торгівельної 

палати м. Стокгольм. 

Арбітражне рішення було винесено по спору між Джейкейікс Ойл енд Гес 

Піелсі, Полтава Гес Б.В., СП «Полтавська газонафтова компанія» та Державою 
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Україна (в особі Міністерства юстиції України) з приводу невиконання останньою 

своїх зобов’язань із Договору до Енергетичної Хартії, згода на обов’язковість якого 

була надана Верховною Радою України Законом України «Про ратифікацію 

Договору до Енергетичної Хартії та Протоколу до Енергетичної Хартії з питань 

енергетичної ефективності і суміжних екологічних аспектів» [227]. 

Арбітражне рішення зобов’язувало Державу Україна утриматися від 

накладення рентної плати за користування надрами для видобування природного 

газу СП «Полтавська газонафтова компанія» за ставкою вищою, ніж 28 %, яка була 

встановлена Податковим кодексом України до певного моменту (до 31 липня 2014 

року), а потім збільшена.  

Клопотання про визнання і виконання цього рішення розглядалося 

українськими судами неодноразово у зв’язку з тим, що Міністерство юстиції 

України просило відмовити у його визнанні і виконанні у тому числі через те, що 

воно порушує публічний порядок України та загрожує її економічним інтересам. 

Свою позицію Міністерство аргументувало тим, що арбітражне рішення 

суперечить Податковому кодексу України і впливає на систему оподаткування в 

Україні.  

Суд першої інстанції не погодився з аргументацією Міністерства і дозволив 

виконання рішення, абсолютно вірно зазначивши, що арбітражне рішення не 

впливає на систему оподаткування в Україні. Ухвала суду першої інстанції була 

підтримана апеляційним судом.  

Разом з тим колегія суддів судової палати у цивільних справах ВССУ 

2 листопада 2016 року скасувала рішення апеляційного суду і передала справу на 

новий розгляд, зазначивши, що рішення апеляційного суду не відповідає вимогам 

ст. 214 ЦПК України (чинного на той час) [228]. Іншими словами, на думку ВССУ, 

вирішуючи питання про надання дозволу на примусове визнання і виконання 

рішення суд повинен перевіряти: «1) чи мали місце обставини, якими 

обґрунтовувалися вимоги і заперечення та якими доказами вони підтверджуються; 

2) чи є інші фактичні дані (пропущення строку позовної давності тощо), які мають 

значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження; 3) які 
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правовідносини сторін випливають із встановлених обставин; 4) яка правова норма 

підлягає застосуванню до цих правовідносин; 5) чи слід позов задовольнити або в 

позові відмовити; 6) як розподілити між сторонами судові витрати» (ст. 214 ЦПК 

України)» [228]. Відтак ВССУ скасував рішення апеляційного суду у цій справі 

тому, що апеляційний суд не переглянув арбітражне рішення по суті, тобто тому, 

що апеляційний суд виконав вимоги ст. ІІІ Нью-Йоркської конвенції. 

Крім того, ухвала ВССУ від 2 листопада 2016 року демонструє, що цей суд не 

відрізняє призначення і зміст застереження про публічний порядок як підставу для 

відмови у визнанні і виконанні іноземного арбітражного рішення та як підставу для 

відмови у застосуванні іноземного права. 

Як уже зазначалося, під час нового розгляду апеляційний суд скасував ухвалу 

суду першої інстанції і відмовив у наданні дозволу на примусове виконання 

іноземного арбітражного рішення. При цьому апеляційний суд вважав, що 

виконання арбітражного рішення порушить публічний порядок України, оскільки 

«призведе до зміни ставок рентної плати за користування надрами для видобування 

природного газу для юридичної особи  СП «Полтавська газонафтова компанія» з 

55 до 28 відсотків» і виконання такого рішення «було б порушенням встановлених 

у державі основоположних, визначальних принципів оподаткування». 

З цього приводу варто зауважити, що, по-перше, зміна рентної плати за 

користування надрами у даному разі була визнана порушенням Договору до 

Енергетичної Хартії, а потім сама по собі зміна ставки рентної плати, звичайно, не 

є «основоположним принципом оподаткування». 

Тобто ухвала ВССУ від 2 листопада 2016 року та ухвала Апеляційного суду 

від 21 грудня 2016 року свідчать про те, що в окремих справах українські суди: 1) 

намагаються переглядати рішення по суті, вирішуючи питання про визнання і 

виконання іноземних арбітражних рішень; 2) не розрізняють зміст і призначення 

застереження про публічний порядок як перешкоду для визнання і виконання 

іноземного арбітражного рішення та як перешкоду для незастосування іноземного 

права; 3) до складових публічного порядку відносять ті, які не досягають його 

рівня. Водночас, неможливо не звернути увагу й на те, що існують ухвали 
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українських судів, з яких випливає, що суди правильно розуміють, коли можна 

стверджувати про порушення публічного порядку, а коли – ні. 

Прикладом такої ухвали є ухвала Солом’янського районного суду м. Києва від 

15 червня 2015 року, якою суд відхилив аргумент про те, що виконання рішення 

Постійного арбітражного суду (Гаага, Нідерланди) суперечитиме публічному 

порядку України. При цьому суд вірно зазначає, що «поняття публічного порядку 

має досить вузьке тлумачення, під яким зазвичай розуміється невідповідність 

рішення основоположним нормам права й моралі держави, у якій запитується 

виконання». Враховуючи те, що представники боржника та Міністерство юстиції 

України не довели такої невідповідності, суд надав дозвіл на виконання рішення 

[229]. 

Таким чином, підставою для відмови у визнанні і виконанні іноземних 

арбітражних рішень можуть бути як матеріальні, так і процесуальні порушення. 

Найпоширенішими процесуальними порушеннями є винесення рішення внаслідок 

підкупу або погрози арбітру, а також на підставі сфальсифікованих документів. 

У багатьох країнах порушення права на належний процес або рівних 

можливостей сторін представити справу також вважається порушенням публічного 

порядку. Водночас, є держави (Швейцарія, Італія), у яких дане порушення не є 

підставою для застосування ст. V (2) (b) Нью-Йоркської конвенції, оскільки воно 

підпадає під дію ст. V (1) (b) цієї конвенції. 

В українській практиці порушення права бути почутим є підставою для 

одночасного застосування статей V (1) (b) та V (2) (b) Нью-Йоркської конвенції. 

Вважаємо цей підхід неправильним з наступних міркувань. Як відомо, на відміну 

від ст. V (2) (b) Нью-Йоркської конвенції, її ст. V (1) (b) може бути застосована 

виключно з ініціативи сторони.  

Таким чином, віднесення порушень, які охоплюються ст. V (1) (b), до 

порушень публічного порядку розширює можливості суду, який вирішує питання 

про визнання і виконання рішення, відмовити у визнанні і виконанні, що 

суперечить духу Нью-Йоркської конвенції. 
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В окремих країнах невмотивованість арбітражного рішення розглядається як 

процесуальне порушення, яке є підставою для відмови у його визнанні і виконанні 

з мотивів суперечності публічному порядку. 

Вважаємо, що невмотивованість арбітражного рішення не може бути 

підставою для застосування застереження про публічний порядок на стадії 

визнання і виконання іноземного арбітражного рішення, оскільки оцінка рішення 

на «вмотивованість» державним судом обмежує свободу арбітрів і є дуже близькою 

до перегляду рішення по суті, що неприпустимо під час визнання і виконання 

іноземних арбітражних рішень.  

Якщо зміст арбітражного рішення є таким, що його виконання може 

порушувати публічний порядок держави, де запитується визнання і виконання, 

вважається що існують матеріальні порушення публічного порядку цієї держави. 

Найпоширенішими з них є: присудження занадто високих відсотків або каральних 

збитків, порушення принципу pacta sunt servanda. У країнах ЄС до матеріальних 

порушень також відносять порушення конкурентного права та антимонопольного 

права ЄС. В окремих країнах порушення норм, що встановлюють арбітрабельність 

спорів, також розглядається як матеріальне порушення публічного порядку.  

Як зазначалося у Розділі І цієї роботи, не всі норми, які визначають 

арбітрабельність спорів, належать до публічного порядку певної держави, 

суперечність якому є підставою для відмови у визнанні і виконанні іноземних 

арбітражних рішень. Крім того, якщо існує порушення норм арбітрабельності, 

доцільніше застосовувати ст. V (2) (a), а не ст. V (2) (b) Нью-Йоркської конвенції 

ще й тому, що перша з цих норм є спеціальною.  

Практика українських судів із застосування застереження про публічний 

порядок є суперечливою. Так, в окремих випадках суди правильно розуміють зміст 

і механізм застосування застереження про публічний порядок як підставу для 

відмови у визнанні іноземних рішень. В інших випадках констатуємо неправильне 

розуміння застереження про публічний порядок та механізму його застосування. 

Помилковість підходу окремих українських судів виявляється у тому, що вони: 1) 

намагаються переглядати рішення по суті, вирішуючи питання про визнання і 
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виконання іноземних арбітражних рішень; 2) не розрізняють змісту і призначення 

застереження про публічний порядок як перешкоду для визнання і виконання 

іноземного арбітражного рішення та як перешкоду для незастосування іноземного 

права; 3) до складових публічного порядку відносять ті, які не досягають його 

рівня. 

 

3.4 Обмеження у застосуванні застереження про публічний порядок як 

підстави для відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень 

 

Належність визнання і виконання іноземних арбітражних рішень в Україні як 

і будь якій іншій державі залежить не лише від норм національного законодавства, 

але й від практики їх застосування.  

У зв’язку з цим відзначимо, що у застосуванні застереження про публічний 

порядок найважливішим завданням є завдання визначитися із його обмежувачами. 

Більшість дослідників публічного порядку визначають певні фактори, що 

обмежують «невловиму» концепцію публічного порядку, суперечність якому є 

підставою для відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень. 

Наприклад, на думку Віні Ма, до таких обмежувачів належать відносність 

застереження про публічний порядок, його екстратериторіальність, а також його 

фундаментальність або значущість [133, c. 58].  

Відносність застереження про публічний порядок може виявлятися 

територіально або географічно (тобто публічний порядок охоплює цінності, що є 

важливими на певній території (у певній державі) або темпорально (хронологічно) 

(тобто публічний порядок обмежується цінностями, які є надзвичайно важливими 

у певний період часу). Так, наприклад, з аналізу ст. V (2) (b) Нью-Йоркської 

конвенції випливає, що у ній ідеться про публічний порядок держави, де 

запитується визнання і виконання арбітражного рішення [133, c. 59-60].  

Ця думка підтримується й Комітетом з міжнародного арбітражу, який, 

зокрема, встановлює, що «суд, перевіряючи, чи відповідає арбітражне рішення 

фундаментальним принципам (які належать до міжнародного публічного порядку 
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– вставка наша), повинен робити це, посилаючись на принципи, які вважаються 

фундаментальними у його правовій системі, а не на застосовуване до договору 

право чи право місця виконання договору, чи право місця проведення арбітражу» 

[144, c.8]. 

 Проте, визначаючись із тим, чи є відповідний принцип настільки важливим, 

щоб виправдати відмову у визнанні і виконанні арбітражного рішення з мотивів 

його суперечності публічному порядку, суд з одного боку повинен брати до уваги 

міжнародний характер справи і його зв’язок із правовою системою держави суду, а 

з іншого боку  наявність або відсутність консенсусу серед міжнародної спільноти 

стосовно відповідного принципу (про існування консенсусу можуть свідчити 

міжнародні конвенції (у якості прикладу такої Конвенції наводиться Європейська 

конвенція про захист прав людини та основоположних свобод [144, c.9]). Якщо 

такий консенсус існує, термін «справді міжнародний публічний порядок» може 

бути використаний для опису відповідних принципів [144, c.9]. 

При цьому також слід розглянути зв’язок сторін та предмета спору із 

юрисдикцією, у якій буде виконуватися рішення. Суд, який розглядає питання 

щодо визнання і виконання арбітражного рішення, повинен вивчити практику 

інших судів, праці коментаторів та інші джерела для того, щоб установити, якою 

мірою принцип, що розглядається, є фундаментальним з точки зору міжнародної 

спільноти [144, c.9]. 

Екстратериторіальність застереження про публічний порядок як обмежувач у 

його застосуванні виявляється у тому, що під час його застосування до уваги 

береться публічний порядок держави, що застосовується до правочинів, які містять 

іноземний елемент. Фундаментальність застереження про публічний порядок 

виявляється у тому, що під час його застосування враховуються лише цінності, що 

є найбільш значущими у певній державі [133, c. 58]. 

Проте, на наш погляд, визнання екстериторіального характеру застереження 

про публічний порядок, застосування якого призводить до відмови у визнанні і 

виконанні іноземних арбітражних рішень, суперечить його попередній 

характеристиці – територіальній відносності. У зв’язку з цим, на наш погляд, 
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застосування застереження про публічний порядок не відбувається 

екстериторіально. 

Разом з тим Комітет з міжнародного комерційного арбітражу рекомендує, що, 

відмовляючи у визнанні і виконанні арбітражного рішення, суд не повинен 

обмежуватися лише посиланням на ст. V (2) (b) Нью-Йоркської конвенції, своїм 

власним законодавством чи судовою практикою. Комітет закликає звертати увагу 

на практику судів інших юрисдикцій щодо застосування застереження про 

публічний порядок [144, c.8]. 

В цілому погоджуючись із цією рекомендацію, зазначимо, що її реалізація 

залежить від вимог до судових рішень, які існують у кожній країні, зокрема від 

того, наскільки відповідне законодавство дозволяє посилатися на зарубіжну 

практику.  

Іншим обмежуючим фактором у застосуванні застереження про публічний 

порядок як підстави у відмові у визнанні і виконанні арбітражного рішення є те, що 

«сторона, яка могла послатися на фундаментальний принцип (публічного порядку – 

вставка наша) перед міжнародним комерційним арбітражем і не зробила цього, не 

повинна мати права посилатися на нього під час визнання і виконання арбітражного 

рішення». Ця рекомендація має на меті відрадити стороні, яка програла справу, 

використовувати аргументи про порушення публічного порядку із запізненням і 

виключно для того, щоб зірвати виконання рішення [144, c.9]. Разом з тим вона не 

поширюється на сторону, яка під час розгляду справи арбітражем не знала про 

факти, які складають порушення фундаментального принципу, або з інших причин 

не могла підняти цього питання перед арбітрами. 

Порушення «звичайної імперативної норми» (тобто норми, яка є 

імперативною але не входить до міжнародного публічного порядку) не повинно 

перешкоджати визнанню і виконанню арбітражного рішення, навіть якщо така 

норма є частиною права суду, права, що застосовується до договору, права місця 

виконання договору або права місця проведення арбітражу [144, c.10]. 

Наступне обмеження полягає у тому, що суд може відмовити у визнанні і 

виконанні арбітражного рішення з мотивів його суперечності публічному порядку 
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лише, якщо : 1) сфера дії відповідної норми публічного порядку охоплює ситуацію, 

яка розглядається судом (тобто чи призначена відповідна норма запобігати 

визнанню і виконанню рішення міжнародного комерційного арбітражу. Для 

відповіді на це питання рекомендується досліджувати законодавчу історію 

створення відповідної норми); 2) визнання і виконання арбітражного рішення буде 

явно порушувати істотні політичні, соціальні чи економічні інтереси, що 

охороняються. 

Правила публічного порядку, які найчастіше використовуються як підстава 

для відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень, в цілому мають 

специфічну економічну мету [144, c.10]. 

Якщо порушення правил публічного порядку держави, де запитується 

виконання, не може бути встановлене із звичайного ознайомлення з арбітражним 

рішенням, суд повинен мати можливість проводити переоцінку фактів. При цьому 

Комітет з міжнародного комерційного арбітражу підкреслює, що ця рекомендація 

викликала значні суперечки серед його членів. Так, одні з них вважали, що суд 

повинен мати право розглядати лише резолютивну частину арбітражного рішення 

та аналізувати, чи її виконання не порушить публічного порядку. Інші наполягали 

на тому, що суд повинен мати можливість також досліджувати мотивувальну 

частину арбітражного рішення. Треті відстоювали позицію про те, що суд повинен 

мати право переглядати основні факти та будь-які нові докази, надані стороною, 

яка заперечує виконання. Однак більша кількість членів Комітету підтримала 

позицію про те, що суд повинен мати можливість переглядати основні докази, а у 

виняткових випадках і нові докази, вирішуючи питання про відмову у визнанні і 

виконанні арбітражного рішення з мотивів його суперечності публічному порядку. 

Однак переоцінка фактів повинна проводитися лише тоді, коли prima facie існує 

сильний аргумент порушення публічного порядку [144, c.11]. 

Ми не підтримуємо позицію про те, що суд може проводити переоцінку 

фактів, вирішуючи питання про надання дозволу на примусове виконання 

арбітражного рішення, навіть якщо йдеться про переоцінку лише у виключних 

ситуаціях. «Виключність ситуацій» сама по собі потребує тлумачення і може 
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призвести до зловживань судом щодо застосування застережень про публічний 

порядок. Водночас, вважаємо, що суд повинен мати можливість щонайменше 

формально оцінити допустимість доказів, оскільки, як зазначалося, винесення 

арбітражного рішення на підставі фальшивих доказів майже у всіх країнах 

розглядається як порушення міжнародного процесуального публічного порядку. 

Разом з тим ми підтримуємо правило про те, що якщо норма, яка є частиною 

публічного порядку, була прийнята після винесення арбітражного рішення і вона 

забороняє таке вирішення справи, яке передбачено рішенням, суд може відмовити 

у визнанні і виконанні лише тоді, коли зрозуміло, що законодавець мав намір, щоб 

це правило стосувалося арбітражних рішень, винесених до його вступу в силу [144, 

c.11]. 

У ситуації, коли несумісність арбітражного рішення з публічним порядком 

полягає у тому, що воно призводить до порушень державою, де запитується 

визнання і виконання рішення, зобов’язань перед іншими державами чи 

міжнародними організаціями, відмова у визнанні і виконанні такого рішення 

можлива лише тоді, коли порушення зобов’зання є очевидним [144, c.11]. 

Інше обмеження у застосуванні застереження про публічний порядок, 

рекомендоване Комітетом з міжнародного комерційного арбітражу, полягає у тому, 

що якщо якась частина рішення, яка порушує міжнародний публічний порядок 

може бути відділена від тієї, що не порушує його, та частина, яка не порушує може 

бути визнана і виконана [144, c.8]. 

Очевидно, що це правило про застосування застереження про публічний 

порядок, виведене за аналогією із норми ст. V (1) (c) Нью-Йоркської конвенції, яка 

передбачає правило про те, що якщо арбітражне рішення містить постанови з 

питань, що охоплюються арбітражною угодою і не охоплюються нею, і можуть 

бути відокремлені одні від інших, то та частина рішення, яка охоплює питання, що 

не виходять за межі арбітражної угоди, може бути визнана і виконана.  

Таким чином, застосування застереження про публічний порядок має 

обмежений характер. Обмежувачами його застосування виступають: 

фундаментальний характер принципу чи цінності, що порушується (серед іншого 
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це виявляється у тому, що порушення звичайної імперативної норми не повинно 

бути підставою для застосування застереження про публічний порядок); 

територіальна і темпоральна відносність; неможливість його застосування, якщо 

сторона, яка наполягає на цьому, не зазначала про відповідне порушення під час 

арбітражного процесу, якщо вона знала чи не могла не знати про нього; принцип 

чи норма, що належать до публічного порядку, можуть застосовуватися лише тоді, 

коли вони призначені слугувати бар’єром проти визнання і виконання іноземних 

рішень; - заборона переглядати справу по суті; не застосування застереження про 

публічний порядок до частини арбітражного рішення, яка йому не суперечить (у 

ситуації, коли інша частина рішення суперечить публічному порядку).  

 

Висновки до Розділу 3 

 

1. Міжнародні уніфіковані документи вказують лише на «публічний порядок 

держави, де запитується визнання і виконання рішення». Формулювання, вжите у 

Конвенції Монтевідео, дозволяє зробити висновок, що публічний порядок 

складається з принципів та законів держави, у якій запитується визнання і 

виконання. Найширший підхід до формулювання застереження про публічний 

порядок спостерігається у Ріядській конвенції, оскільки вона, крім аналізу 

іноземного арбітражного рішення на предмет того, чи не порушує воно публічний 

порядок держави, де запитується виконання, вимагає дослідження того, чи не 

порушить рішення принципи права Шаріату.  

2. Розробники Нью-Йоркської конвенції та Типового закону мали на меті, щоб 

застереження про публічний порядок тлумачилося вузько, але при цьому 

охоплювало як матеріальні, так і процесуальні порушення. 

3. Залежно від способу формулювання усі застереження про публічний 

порядок, що використовуються для відмови у визнанні і виконанні іноземних 

арбітражних рішень, можна класифікувати наступним чином: 

1) застереження, що вказують на міжнародний публічний порядок; 
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2) застереження, що вказують на публічний порядок, «так як він 

розуміється у міжнародному приватному праві»; 

3) застереження, що вказують на публічний порядок держави, де 

запитується визнання і виконання іноземного арбітражного рішення; 

4) застереження, що вказують на мораль чи публічний порядок держави, 

де запитується визнання і виконання іноземного арбітражного рішення; 

5) застереження, що не вказують на публічний порядок, а використовують 

суміжні правові конструкції: соціальний, публічний інтерес, базові принципи 

правової системи.  

4. В Україні на сьогодні існують два види застережень про публічний порядок, 

що є підставами для відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень. 

Одне з них вимагає, щоб суд проаналізував, чи не суперечить рішення публічному 

порядку України, інше – чи не існує загрози інтересам України, а також дозволяє 

відмовити у визнанні і виконанні іноземного арбітражного рішення «в інших 

випадках, встановлених законами України». 

5. Застереження, яке вимагає перевірки арбітражного рішення на предмет 

загрози інтересам України, є зайвим, створює необхідність тлумачення ще одного 

поняття («загроза інтересам України»), розширює можливості зловживань з боку 

сторони, проти якої винесено рішення і яка не бажає, щоб його було виконано. Крім 

того, воно не відповідає сучасним тенденціям правового регулювання визнання і 

виконання іноземних арбітражних рішень, принаймні у країнах ЄС і у розвинених 

країнах в цілому. 

6. Існують декілька підходів до розуміння змісту публічного порядку, 

суперечність якому є підставою для визнання і виконання іноземного арбітражного 

рішення. Перший з них полягає у тому, що ним є міжнародний публічний порядок, 

однак як він розуміється в рамках певної національної концепції. Інший підхід 

полягає у використанні концепції транснаціонального публічного порядку в цьому 

випадку. Третій підхід не визначає характеристик публічного порядку 

(міжнародний, транснаціональний), а лише підкреслює, що це явище є певною 

національною концепцією. 
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7. У країнах ЄС публічний порядок ЄС вважається частиною публічного 

порядку, про який ідеться у ст. V (2) (b) Нью-Йоркської конвенції. 

8. Зміст застереження про публічний порядок, що є підставою для відмови у 

визнанні і виконанні іноземного арбітражного рішення, відрізняється від змісту 

застереження про публічний порядок, що використовується у сфері колізійного 

права як бар’єр проти застосування іноземного права. 

9. Зміст публічного порядку, суперечність якому є підставою для відмови у 

визнанні і виконанні іноземного арбітражного рішення, складають фундаментальні 

принципи і цінності певного суспільства.  

10. До змісту публічного порядку, суперечність якому є підставою для відмови 

у визнанні і виконанні іноземного арбітражного рішення, слід відносити лише 

фундаментальні принципи та цінності. Імперативні норми можуть бути віднесені 

до публічного порядку в даному розумінні, тільки якщо вони втілюють зазначені 

принципи і цінності. При цьому ми вважаємо недоцільним визначати перелік сфер, 

для регулювання яких використовуються імперативні норми. 

10. Публічний порядок держави, де запитується визнання і виконання, 

публічний порядок, що є підставою для відмови у визнанні і виконанні іноземного 

арбітражного рішення в Україні, має включати лише ті принципи і цінності, які 

вважаються фундаментальними у будь-якій правовій системі.  

11. Підставою для відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних 

рішень можуть бути як матеріальні, так і процесуальні порушення. 

12. Найпоширенішими процесуальними порушеннями є винесення рішення 

внаслідок підкупу або погрози арбітру, а також на підставі сфальсифікованих 

документів. 

13. Порушення права на належний процес або рівних можливостей сторін 

представити справу в багатьох країнах вважається порушенням публічного 

порядку. Водночас, є держави, у яких дане порушення не є підставою для 

застосування ст. V (2) (b) Нью-Йоркської конвенції, оскільки воно підпадає під дію 

ст. V (1) (b) цієї Конвенції. 
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14. Порушення права бути почутим в українській судовій практиці 

застосовується як підстава для одночасного застосування статей V (1) (b) та V (2) (b) 

Нью-Йоркської Конвенції. Даний підхід є помилковим, оскільки віднесення 

порушень, які охоплюються ст. V (1) (b), до порушень публічного порядку, 

необґрунтовано розширює підстави для суду, який вирішує питання про визнання 

і виконання рішення, відмовити у визнанні і виконанні, що суперечить духу Нью-

Йоркської конвенції. 

15. Невмотивованість арбітражного рішення не повинна бути підставою для 

застосування застереження про публічний порядок на стадії визнання і виконання 

іноземного арбітражного рішення, оскільки оцінка рішення на «вмотивованість» 

державним судом обмежує свободу арбітрів і є дуже близькою до перегляду 

рішення по суті, що неприпустимо під час визнання і виконання іноземних 

арбітражних рішень.  

16. Найпоширенішими матеріальними порушеннями, які створюють 

можливість застосування застереження про публічний порядок як підставу для 

відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень, є: присудження 

занадто високих відсотків або каральних збитків, порушення принципу pacta sunt 

servanda. У країнах ЄС до матеріальних порушень також відносять порушення 

конкурентного права та антимонопольного права ЄС. 

17. У разі порушення норм, що встановлюють арбітрабельність спорів, 

доцільніше застосовувати ст. V (2) (a), а не ст. V (2) (b) Нью-Йоркської конвенції, 

оскільки перша з цих норм є спеціальною, крім того, не всі норми, що 

встановлюють арбітрабельність спорів, піднімаються до рівня публічного порядку. 

18. Помилковість підходу окремих українських судів щодо тлумачення та 

застосування застереження про публічний порядок як підстави для відмови у 

визнанні і виконанні іноземного арбітражного рішення виявляється у тому, що 

суди: 1) намагаються переглядати рішення по суті; 2) не розрізняють змісту і 

призначення застереження про публічний порядок як перешкоду для визнання і 

виконання іноземного арбітражного рішення та як перешкоду для незастосування 
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іноземного права; 3) до складових публічного порядку відносять правове 

регулювання та принципи, які не досягають його рівня. 

19. Застосування застереження про публічний порядок має обмежений 

характер. Обмежувачами його застосування виступають: фундаментальний 

характер принципу чи цінності, що порушуються (серед іншого це виявляється у 

тому, що порушення звичайної імперативної норми не повинно бути підставою для 

застосування застереження про публічний порядок); територіальна і темпоральна 

відносність; неможливість його застосування, якщо сторона, яка наполягає на 

цьому, не зазначала про відповідне порушення під час арбітражного процесу, якщо 

вона знала чи не могла не знати про нього; принцип чи норма, що належать до 

публічного порядку, можуть застосовуватися лише тоді, коли вони призначені 

слугувати бар’єром проти визнання і виконання іноземних рішень; заборона 

переглядати справу по суті; не застосування застереження про публічний порядок 

до частини арбітражного рішення, яка йому не суперечить (у ситуації, коли інша 

частина рішення суперечить публічному порядку). 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення наукового завдання й нове 

вирішення актуального наукового завдання: виявлено і вирішено низку 

теоретичних і практичних проблем доктрини міжнародного приватного права, 

пов’язаних з розумінням змісту публічного порядку, несумісність з яким є 

підставою для відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень, а 

також особливостями застосування застереження про публічний порядок для 

відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень. 

На підставі аналізу доктринальних джерел, нормативно-правових актів, 

вивчення і узагальнення правозастосовчої практики були сформульовані такі 

теоретичні і практичні висновки. 

1. Застереження про публічний порядок для відмови у визнанні і виконанні 

іноземних арбітражних рішень застосовується у виключних випадках. 

2. У більшості країн до визначення змісту застереження про публічний 

порядок, що є підставою для відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних 

рішень, застосовується концепція міжнародного публічного порядку.  

3. Міжнародний публічний порядок, суперечність якому є підставою для 

відмови у визнанні і виконанні іноземного арбітражного рішення, є національною 

концепцією, оскільки Нью-Йоркська конвенція, Типовий закон ЮНСІТРАЛ та 

норми внутрішнього права більшості держав встановлюють, що підставою для 

відмови у визнанні і виконанні іноземного арбітражного рішення є публічний 

порядок саме держави, де запитується визнання і виконання. При цьому, 

незважаючи на те що він є національною концепцією, його зміст має включати 

лише ті принципи і цінності, які вважаються фундаментальними у будь-якій 

правовій системі. 

4. Міжнародний публічний порядок, суперечність якому є підставою для 

відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень, охоплює найбільш 

фундаментальні соціальні, правові, економічні принципи і цінності, які 

переважають у певній країні. За своєю природою вони можуть бути як 
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процесуальними, так і матеріальними. Імперативні норми можуть бути віднесені до 

публічного порядку в даному разі, якщо вони втілюють зазначені принципи і 

цінності.  

5. Зміст застереження про публічний порядок, що використовується для 

відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень, відрізняється від 

того, що використовується як перешкода для застосування іноземного права. Не всі 

принципи, норми, що є складовими публічного порядку як бар’єру проти 

застосування іноземного права, належать до тих, що перешкоджають визнанню і 

виконанню іноземних арбітражних рішень. Застереження про публічний порядок, 

що використовується для відмови у визнанні і виконанні іноземного арбітражного 

рішення, охоплює як матеріальні, так і процесуальні принципи і цінності, у той час 

як застереження про публічний порядок, що слугує бар’єром проти застосування 

іноземного матеріального права, включає лише матеріальні принципи та цінності. 

6. Зміст застереження про публічний порядок, що використовується як 

підстава для відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень, є 

вужчим, ніж зміст застереження, яке використовується як підстава для відмови у 

визнанні і виконанні іноземних судових рішень.  

7. Порушення права бути почутим є підставою для одночасного застосування 

статей V (1) (b) та V (2) (b) Нью-Йоркської конвенції в українській практиці. Даний 

підхід є помилковим, оскільки віднесення порушень, які охоплюються ст. V (1) (b), 

до порушень публічного порядку розширює можливості суду, який вирішує 

питання про визнання і виконання рішення, відмовити у визнанні і виконанні, що 

суперечить духу Нью-Йоркської конвенції. 

8. Невмотивованість арбітражного рішення не повинна бути підставою для 

застосування застереження про публічний порядок на стадії визнання і виконання 

іноземного арбітражного рішення, оскільки оцінка рішення на «вмотивованість» 

державним судом обмежує свободу арбітрів і є дуже близькою до перегляду 

рішення по суті, що неприпустимо під час визнання і виконання іноземних 

арбітражних рішень.  
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9. Найпоширенішими матеріальними порушеннями, які створюють 

можливість застосування застереження про публічний порядок як підставу для 

відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень, є: присудження 

занадто високих відсотків або каральних збитків, порушення принципу pacta sunt 

servanda. У країнах ЄС до матеріальних порушень також відносять порушення 

конкурентного та антимонопольного права ЄС. 

10. Іноземне арбітражне рішення, яке підлягає визнанню і виконанню, – це 

рішення арбітра (арбітражного складу), винесене на території іншої держави, ніж 

та, де запитується визнання і приведення до виконання такого рішення, що містить 

остаточне вирішення матеріальної вимоги (матеріальних вимог), випливає з 

арбітражної угоди, відповідає вимогам щодо змісту і форми арбітражного рішення, 

встановлених правом держави, на території якої рішення було винесене.  

11. У національному праві окремих держав вимоги щодо змісту арбітражного 

рішення можуть бути сформульовані широко або вузько. Законодавство окремих 

країн не вимагає, щоб арбітражне рішення було вмотивованим, в інших – рішення 

має містити мотиви винесення. 

12. Залежно від кола питань, вирішення яких зафіксовано в арбітражному 

рішенні, їх можна поділити на: проміжні, часткові (іноді їх називають окремі 

арбітражні рішення) та остаточні. 

13. Завірення арбітражного рішення повинно відповідати праву країни, де 

запитується визнання і виконання, або праву країни, де воно було винесено. 

14. Транснаціональний публічний порядок охоплює цінності і принципи, 

спільні для усієї міжнародної спільноти. Ідея транснаціонального публічного 

порядку тісно пов’язана із доктриною транснаціонального права. 

Транснаціональний публічний порядок залежить від потреб міжнародної спільноти 

через призму сприйняття її середнього члена в даний час. 

15. Принципи, що складають транснаціональний публічний порядок, 

виводяться внаслідок аналізу міжнародних уніфікованих документів та практики 

держав з їх застосування. 
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16. У доктрині міжнародного приватного права існують дві основні 

класифікації джерел транснаціонального публічного порядку. Відповідно до них 

джерела поділяються на публічні і приватні, первинні і вторинні. Остання 

класифікація є більш вдалою, оскільки в окремих випадках важко визначити, чи є 

конкретне правило, що входить до транснаціонального публічного порядку, 

приватним чи публічним. 

17. Арбітри можуть використовувати застереження про публічний порядок 

як підставу для визнання недійсним договору, з приводу якого виник спір. При 

цьому оцінюється відповідність договору транснаціональному публічному 

порядку. Прикладом договору, що порушує транснаціональний публічний порядок, 

є договір, спрямований на дачу хабара. 
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