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юридичних осіб у ФРН, Великій Британії та Україні. – Кваліфікаційна
наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081
«Право» (08 – Право). Інститут держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,
Київ, 2021.
У дисертації досліджено особливості правового регулювання колізійних
питань статусу юридичних осіб у ФРН, Великій Британії та Україні.
Здійснено аналіз законодавства, судової, арбітражної практики, доктрини,
міжнародних двосторонніх та багатосторонніх договорів, що набрали
чинність, а також таких, що не набули чинності, але містять важливі для
даного дослідження аспекти. Запропоновано нові підходи вирішення
проблемних ситуацій і визначено напрями подальших досліджень у цій
сфері, зокрема в науці міжнародного приватного права України.
Зазначено, що відсутність єдиних підходів у правовому регулюванні
колізійних питань статусу юридичних осіб, як учасників приватноправових
відносин з іноземним елементом, є однією з найскладніших проблем сучасної
науки міжнародного приватного права. Ця обставина зумовлює пошук дієвих
та ефективних способів її вирішення. У зв’язку з цим в дисертації доведено,
що вибір на користь застосування одного універсального критерію
визначення особистого закону юридичної особи є хибним шляхом, і, як
засвідчує практика, виробити такий єдиний критерій в рамках міжнародного
приватного права не є можливим на сьогодні. Ефективність правового
регулювання статусу іноземних юридичних осіб, що відображає, з однієї
сторони, інтереси різних держав, з іншої сторони, інтереси приватних осіб,
зокрема засновників юридичних осіб, їх контрагентів, а також враховує
динаміку процесів економічної глобалізації, може бути досягнуто за умови

відмови від жорстких колізійних прив’язок, а саме із застосуванням гнучких,
кумулятивних норм, що включають комбінацію різних критеріїв.
Враховуючи практику застосування критеріїв інкорпорації та реального
місцезнаходження закріплення комбінації цих критеріїв із визначенням
з-поміж них основного та субсидіарного є обґрунтованим та виправданим. На
думку автора дослідження, чинна редакція ч. 2 і ч. 3 ст. 25 Закону України
«Про міжнародне приватне право» в цьому контексті є вдалою. Саме такий
спосіб регулювання визначення особистого закону юридичної особи є
стабільним, зручним і гнучким.
Разом із тим, автором пропонується відмовитись від використання
поняття «місцезнаходження юридичної особи» як базового критерію
визначення особистого закону юридичної особи в Законі України «Про
міжнародне приватне право», оскільки це зумовлює складність його
застосування на практиці, і «місцезнаходження» зводиться до реального
місцезнаходження юридичної особи, а не до місця її створення, як це
передбачено ч. 2 ст. 25 Закону України «Про міжнародне приватне право».
Обґрунтовано недоцільність використання в міжнародному приватному
праві поняття «національність» щодо іноземних юридичних осіб. Відсутність
уніфікованого визначення цього поняття в міжнародних договорах та в
законодавстві сучасних держав, а також багатоманітність доктринальних
підходів до формулювання його сутності та змісту, призводять до того, що
поняття «національність юридичної особи» прирівнюється до поняття
«особистий закон юридичної особи» при визначенні статусу цього суб’єкта
міжнародного

приватного

права.

При

цьому,

як

підкреслюється

в

дисертаційній роботі, вказані поняття не є тотожними.
Окрема увага приділена дослідженню сутності та змісту «критерію
контролю», що також використовується сучасним правом України для
регулювання статусу іноземних юридичних осіб. Цей критерій визначення
державної приналежності юридичної особи відрізняється від критеріїв
інкорпорації, реального місцезнаходження та центру експлуатації тим, що

при його застосуванні правовий зв’язок юридичної особи із певною
державою або «контрольованість» встановлюється на основі диференційного
підходу, а саме із застосуванням широкого кола ознак, серед іншого,
національності засновників, акціонерів іноземної юридичної особи та ін.
Визначено, що основними сферами використання «критерію контролю»
виступають, переважно, міждержавні економічні відносини, зокрема щодо
інвестиційної, торгівельної діяльності, в яких він використовується як
інструмент поширення спеціальних правових режимів щодо юридичних осіб,
які походять з певних держав. Разом із тим, останнім часом цей критерій
також широко застосовується з метою реалізації в міждержавних відносинах
спеціальних обмежувальних заходів, які прийнято називати санкціями.
Розгляд сучасної практики застосування критерію контролю в Україні
надав можливість прийти до висновку, що він є не лише критерієм
визначення державної приналежності юридичної особи, а й інструментом
захисту інтересів певної держави, яка його застосовує. Ця обставина
зумовлює зміну ознак, за допомогою яких визначаються суб’єкти, що
контролюють юридичну особу. В Україні у зв’язку із окупацією та
незаконною анексією Російською Федерацією території АР Крим, а також
триваючою агресією на Сході держави, запроваджено щодо низки фізичних
та юридичних осіб (як національних, так і іноземних)

спеціальні

обмежувальні заходи – санкції. Правовою підставою застосування таких
заходів є Закон України «Про санкції» 2014 р., яким передбачено новий
спосіб визначення осіб, які контролюють юридичну особу, а саме за ознакою
здійснення ними протиправної діяльності, зокрема терористичної діяльності.
Разом із цим, застосування критерію контролю в праві України
передбачено також Законом України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення
технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві»
2020 р., а саме шляхом запровадження інституту «контрольована іноземна
компанія» (стаття 39-2 Податкового кодексу України). Це зумовлено

поширенням

діяльності

юридичних

осіб

в

так

званих

«офшорних

юрисдикціях», у зв’язку із чим бюджети держав не отримають значних сум
податків від їх діяльності. В даному випадку, використано класичний підхід
до визначення осіб, які вважаються такими, що контролюють юридичну
особу. Зокрема, контролюючою особою, згідно з Податковим кодексом
України, є фізична особа або юридична особа – резиденти України, що є
прямими або опосередкованими власниками (контролерами) контрольованої
іноземної компанії.
Визначено, що в ЄС обрано такі механізми вирішення проблем
відсутності одноманітного правового регулювання статусу юридичних осіб
як гармонізація національних законодавств держав-членів ЄС з окремих
питань правового статусу і діяльності юридичних осіб, а також створення
нових організаційно-правових форм юридичних осіб, а саме європейської
компанії, європейського обʼєднання з економічних інтересів, європейського
кооперативу. Створення наднаціональних юридичних осіб за правом ЄС
сприяє вирішенню проблем мобільності компаній в межах ЄС та відкриває
нові можливості для розвитку підприємницької діяльності в цьому регіоні.
Також це частково долає певні питання колізійно-правового регулювання
статусу юридичних осіб. Прецедентна практика Суду ЄС, зумовила, серед
іншого, обмеження у застосуванні доктрини реального місцезнаходження
юридичної особи в державах-членах ЄС.
Встановлено, що в законодавстві ФРН і Великої Британії не міститься
спеціальна колізійна норма, що визначає особистий закон юридичної особи.
Судовою

практикою

ФРН

закріплено

критерій

місцезнаходження

адміністративного органу правління (Verwaltungssitz) юридичної особи, що
розуміється як місце розташування адміністративного (головного) офісу,
центру,

з

якого

здійснюється

керівництво

юридичною

особою

та

приймаються рішення на постійній основі. Відсутність нормативного
закріплення поняття реального місцезнаходження залишає певну свободу у
тлумаченні цього поняття, і в кожному конкретному випадку німецький суд

оцінює сукупність фактів, за якими визначає реальне місцезнаходження
юридичної особи. Сфера застосування терміну «особистий закон» юридичної
особи в німецькому праві охоплюється такими питаннями, як створення,
ліквідація юридичної особи; її правоздатність; цивільно-процесуальна
правоздатність; відповідальність її засновників (учасників) щодо боргів
юридичної особи тощо. Разом із тим, установлено, що при визначенні
особистого закону юридичних осіб, які походять з держав-членів ЄС, на
противагу традиційному для ФРН критерію реального місцезнаходження
юридичної особи використовується критерій інкорпорації.
Судова практика Великої Британії переважно використовує критерій
інкорпорації, і при розгляді питань правового статусу іноземних юридичних
осіб використовує термін «доміцилій (domicile)». У Великій Британії
юридична особа має свій доміцилій в державі інкорпорації, тобто створення,
за винятком випадків, які визначено Законом про цивільну юрисдикцію та
судові

рішення

1982

р.

Для

цілей

визначення

юрисдикції

судів

застосовується інший обсяг поняття доміцилію юридичної особи, в такому
разі він розуміється значно ширше. Вихід Великої Британії зі складу ЄС і
ЄЕП призводить до неможливості застосування положень права ЄС щодо
компаній у Великій Британії, зокрема, свободи заснування і економічної
діяльності компаній (ст. 49 і ст. 54 ДФЄС). Це зумовлює, серед іншого,
проблеми невизнання правосуб’єктності британських компаній в ЄС.
Зокрема, держави-члени ЄС, в яких застосовується доктрина реального
місцезнаходження, не будуть зобов’язані визнавати правосуб’єктність
британських компаній, якщо вони здійснюють комерційну діяльність і мають
реальне місцезнаходження в цій державі. Крім того, реєстрація європейських
юридичних осіб на території Великої Британії після Brexit не є можливою.
Автором дослідження запропоновано низку наукових висновків і
рекомендацій

з

удосконалення

чинного

законодавства

України,

що

сприятиме усуненню неточностей і прогалин правового регулювання
іноземних юридичних осіб національним правом. Зокрема, запропоновано

викласти у новій редакції ст. 26 Закону України «Про міжнародне приватне
право», що визначатиме сферу застосування особистого закону юридичної
особи шляхом регламентації відкритого, невичерпного переліку питань, що
підлягатимуть регулюванню на його основі.
З метою залучення інвестиційних ресурсів в економіку України
запропоновано передбачити можливість для іноземних організацій, що не є
юридичними особами відповідно до права іноземної держави, виступати
засновниками юридичних осіб в Україні, а саме шляхом внесення змін до
п. 10 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
Запропоновано запровадження інституту «редоміциляції» юридичної
особи, за допомогою якого можлива зміна місця реєстрації з однієї
юрисдикції на іншу із збереженням первісної правосуб’єктності юридичної
особи. Такий механізм транскордонного переміщення юридичної особи
спроможний надати низку практичних і юридичних переваг, серед іншого,
максимальну

безперервність

у

веденні

бізнес-операцій,

збереження

корпоративної історії і бренду, вирішення питань права власності на активи
(нерухомість, інтелектуальна власність, цінні папери та ін.), зменшення
адміністративних процедур при отриманні дозволів, ліцензій, захист
інвестицій у кризових ситуаціях та ін.
Ключові слова: міжнародне приватне право, іноземна юридична особа,
особистий закон юридичної особи, державна приналежність юридичної
особи,

критерій

інкорпорації,

критерій

реального

критерій контролю, місцезнаходження юридичної особи.
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SUMMARY

Oveckina O. S. Legal regulation of collision issues of legal entities in
Germany, Great Britain and Ukraine. – Qualification scientific work on the rights
of a manuscript.
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(08 − Law). V. M. Koretsky Institute of State and Law of the NAS of Ukraine.
Institute of State and Law. V. M. Koretsky Institute of State and Law of the NAS
of Ukraine, Kyiv, 2021.
The dissertation investigated the peculiarities of regulating the collision issues
of legal status of legal entities by the norms of international private law of
Germany, Great Britain and Ukraine. The analysis of legislation, judicial,
arbitration practices, doctrines, international bilateral and multilateral agreements
that have entered into force, as well as those who have not come into force, are
carried out, but also contain important for this study. New approaches to solving
problem situations are proposed and the directions of further research in this area
are defined, in particular in the science of international private law of Ukraine.
It is noted that the lack of common approaches in the legal regulation of
conflicting issues of the status of legal entities as participants in private law
relations with a foreign element, is one of the most difficult problems of modern
science of private international law. This circumstance determines the search for
effective and efficient ways to solve it. In this regard, the dissertation proves that
the choice in favor of one universal criterion for determining the personal law of a
legal entity is the wrong way, and, as practice shows, to develop such a single
criterion under private international law is not possible today. Effective legal
regulation of the status of foreign legal entities, which reflects, on the one hand, the
interests of different states, on the other hand, the interests of individuals, including
founders of legal entities, their counterparties, and takes into account the dynamics
of economic globalization, can be achieved rigid conflict of interest, namely with
the use of flexible, cumulative rules, including a combination of different criteria.

Given the practice of applying the criteria of incorporation and the actual
location of the consolidation of the combination of these criteria with the definition
among them the main and subsidiary is justified. According to the author of the
study, the current version of Part 2 and Part 3 of Art. 25 of the Law of Ukraine
«On Private International Law» in this context is successful. This is the way to
regulate the definition of personal law of a legal entity is stable, convenient and
flexible.
At the same time, the author proposes to abandon the use of the concept of
«location of a legal entity» as a basic criterion for determining the personal law of
a legal entity in the Law of Ukraine «On Private International Law», as it
complicates its application in practice. legal entity, and not to the place of its
creation, as provided for in Part 2 of Art. 25 of the Law of Ukraine «On Private
International Law».
The inexpediency of using the concept of «nationality» in private
international law in relation to foreign legal entities is substantiated. The lack of a
unified definition of this concept in international treaties and legislation of modern
states, as well as the diversity of doctrinal approaches to formulating its essence
and content, lead to the fact that the concept of «nationality of a legal entity» is
equated to the concept of «personal law» subject of private international law.
However, as emphasized in the dissertation, these concepts are not identical.
Particular attention is paid to the study of the essence and content of the
«criterion of control», which is also used by modern Ukrainian law to regulate the
status of foreign legal entities. This criterion for determining the nationality of a
legal entity differs from the criteria of incorporation, actual location and center of
operation in that its application establishes the legal relationship of a legal entity
with a particular state or «controllability» based on a differential approach,
including nationality of founders persons, etc.
It is determined that the main areas of use of the «criterion of control» are
mainly interstate economic relations, in particular for investment, trade, in which it
is used as a tool for extending special legal regimes to legal entities originating

from certain countries. At the same time, recently this criterion has also been
widely used in order to implement special restrictive measures in interstate
relations, which are commonly called sanctions.
Consideration of the current practice of applying the criterion of control in
Ukraine made it possible to conclude that it is not only a criterion for determining
the nationality of a legal entity, but also a tool to protect the interests of a particular
state that applies it. This circumstance causes a change in the characteristics by
which the entities controlling the legal entity are determined. In Ukraine, in
connection with the occupation and illegal annexation of the territory of the
Autonomous Republic of Crimea by the Russian Federation, as well as the ongoing
aggression in the east, special restrictive measures – sanctions have been imposed
on a number of individuals and legal entities (both national and foreign). The legal
basis for the application of such measures is the Law of Ukraine «On Sanctions» of
2014, which provides a new way to identify persons who control a legal entity,
namely on the basis of their illegal activities, including terrorist activities.
At the same time, the application of the criterion of control in the law of
Ukraine is also provided by the Law of Ukraine «On Amendments to the Tax Code
of Ukraine to improve tax administration, eliminate technical and logical
inconsistencies in tax legislation» in 2020, namely by introducing the institution
«controlled foreign company» (article 39-2 of the Tax Code of Ukraine). This is
due to the proliferation of legal entities in so-called «offshore jurisdictions», which
means that state budgets will not receive significant amounts of taxes from their
activities. In this case, the classical approach to the definition of persons who are
considered to control the legal entity is used. In particular, the controlling person,
according to the Tax Code of Ukraine, is a natural person or legal entity – residents
of

Ukraine, who are direct or indirect owners (controllers) of the controlled

foreign company.
It is determined that the EU has chosen such mechanisms to address the lack
of uniform legal regulation of the status of legal entities as harmonization of
national laws of EU member states on certain legal status and activities of legal

entities, as well as creating new organizational and legal forms of legal entities.
European Association of Economic Interests, European Cooperative. The creation
of supranational legal entities under EU law helps to solve the problems of
mobility of companies within the EU and opens new opportunities for business
development in the region. It also partially overcomes certain issues of conflict of
law regulation of the status of legal entities. The case law of the Court of Justice
has led, inter alia, to restrictions on the application of the doctrine of the actual
location of a legal entity in the EU Member States.
It is established that the legislation of Germany and the United Kingdom does
not contain a special conflict rule that determines the personal law of a legal entity.
The case law of Germany establishes the criterion of the location of the
administrative body (Verwaltungssitz) of a legal entity, which is understood as the
location of the administrative (head) office, the center from which the legal entity
is managed and decisions are made on a permanent basis. The lack of normative
enshrinement of the concept of real location leaves some freedom in the
interpretation of this concept, and in each case, the German court assesses the set
of facts that determine the real location of the legal entity.The scope of the term
«personal law» of a legal entity in German law is covered by such issues as the
creation, liquidation of a legal entity; her legal capacity; civil procedural legal
capacity; liability of its founders (participants) for debts of a legal entity, etc.
However, it was found that in determining the personal law of legal entities
originating from EU member states, in contrast to the traditional for Germany
criterion of the actual location of the legal entity, the criterion of incorporation is
used.
The case law of the United Kingdom mainly uses the criterion of
incorporation, and uses the term «domicile» when considering the legal status of
foreign legal entities. In Great Britain, a legal entity has its domicile in the state of
incorporation, ie creation, except as provided by the Civil Jurisdiction Act and
court decisions of 1982. For the purpose of determining the jurisdiction of courts,
another term wider. The withdrawal of the United Kingdom from the EU and the

SES makes it impossible to apply the provisions of EU law on companies in the
UK, in particular the freedom of establishment and economic activity of companies
(Article 49 and Article 54 TFEU). This raises, among other things, the problem of
non-recognition of the legal personality of British companies in the EU, namely in
countries where the doctrine of the real location of the legal entity is applied. In
addition, the activities of European legal entities in the UK after Brexit are not
possible.The author of the study offers a number of scientific conclusions and
recommendations for improving the current legislation of Ukraine, which will help
eliminate inaccuracies and gaps in the legal regulation of foreign legal entities by
national law. In particular, it is proposed to set out in the new version of Art. 26 of
the Law of Ukraine «On Private International Law», which will determine the
scope of personal law of a legal entity by regulating an open, non-exhaustive list of
issues to be regulated on its basis.
In order to attract investment resources into the economy of Ukraine, it is
proposed to provide an opportunity for foreign organizations that are not legal
entities under the law of a foreign state, to act as founders of legal entities in
Ukraine, namely by amending item 10 h. 1 Art. 17 of the Law of Ukraine «On
State Registration of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public
Associations».
It is proposed to introduce the institute of «redomicilation of legal entities»,
which may change the place of registration from one jurisdiction to another while
maintaining the original legal personality of the legal entity. Such a mechanism for
cross-border movement of legal entities can provide a number of practical and
legal benefits, including maximum continuity in business operations, preservation
of corporate history and brand, addressing ownership of assets (real estate,
intellectual property, securities, etc.), reduction of administrative procedures for
obtaining permits, licenses, protection of investments in crisis situations, etc.
Key words: private international law, foreign legal entity, personal law of a
legal entity, state affiliation of a legal entity, incorporation criterion, real location
criterion, control criterion, legal entity location.
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ЦК України – Цивільний кодекс України

4
ВСТУП
Обґрунтування вибору теми дослідження. Економічна глобалізація,
для якої характерні інтернаціоналізація господарських зв’язків, залучення
іноземних інвестицій, динамічний розвиток транскордонних економічних
відносин, міжнародна економічна конкуренція тощо, зумовлює участь у
приватноправових економічних відносинах юридичних осіб, що мають різну
державну належність. При цьому правовий статус юридичної особи як
учасника приватноправових відносин із іноземним елементом визначається
на основі колізійних норм, якими і встановлюються норми права конкретної
держави, що підлягають застосуванню.
На сьогоднішній день слід констатувати, що в праві сучасних держав
світу відсутні єдині критерії визначення компетентного правопорядку при
вирішенні питання правового статусу юридичної особи, а саме встановленні
особистого закону юридичної особи. Це питання вважається одним із
найскладніших в міжнародному приватному праві і таким, що потребує
дієвого та ефективного правового регулювання.
В сучасній українській юридичній науці недостатньо уваги приділено
висвітленню зарубіжного досвіду правового регулювання різних аспектів
статусу та діяльності іноземних компаній. Разом із тим, кількість
національних юридичних осіб, що мають намір здійснювати діяльність за
межами території України, постійно збільшується. Серед таких держав,
зокрема, ФРН і Велика Британія, що належать до різних правових сімей –
загальної та континентальної, для яких характерні різні підходи у визначенні
застосовного права щодо правового статусу іноземної юридичної особи.
Закон України «Про міжнародне приватне право» та Ввідний закон до
Цивільного кодексу Німеччини хоча і містить спільні підходи до
регулювання приватних відносин з іноземним елементом, однак між ними
існують і суттєві відмінності. Зокрема, в останньому відсутня спеціальна
колізійна норма, яка б закріплювала критерії визначення особистого закону
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юридичної особи, у зв’язку із чим постає необхідність вивчення практики
судів ФРН, якою регулюються відповідні питання.
Крім того, ФРН є державою-членом ЄС, в правовій системі якого діють
власні підходи до вирішення колізійних проблем правового статусу
юридичних осіб. Їх вивчення є необхідним також з огляду на те, що
відповідно до Конституції України, стратегічним курсом України є набуття
повноправного членства в ЄС. Із підписанням Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС 2014 року та її ратифікацією, Україна взяла на себе
зобов’язання адаптувати національне законодавство до права ЄС. Крім того,
вихід Великої Британії із ЄС зумовив необхідність вивчення новітнього
правового регулювання статусу іноземних юридичних осіб в цій державі, а
також проблем, що виникли у зв’язку із тим, що юридичні особи Великої
Британії більше не належать до правового простору ЄС.
Зміст та практика застосування окремих статей Закону України «Про
міжнародне

приватне

право»,

пов’язаних із

колізійними

питаннями

правового статусу юридичної особи, є недостатньо дослідженими. Згідно з
концепцією щодо основних напрямків системного оновлення Цивільного
кодексу України, яка підготовлена членами Робочої групи, що утворена
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення робочої
групи щодо рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України»
від 17 липня 2019 року № 650, передбачається, серед іншого, включення до
Цивільного кодексу України книги восьмої – «Міжнародне приватне право».
При цьому, реалізація цієї концепції має ґрунтуватися на аналізі практики
застосування

діючих

норм

права

у

відповідній

сфері,

виявлення

суперечностей, прогалин, недоліків тощо. Тому вивчення і використання
нових матеріалів сприятиме поглибленому висвітленню багатьох конкретних
проблем

колізійно-правового

регулювання

приватноправового

статусу

юридичних осіб, а також надасть можливість обґрунтованіше зробити
висновки і пропозиції щодо удосконалення правового регулювання цієї
сфери.
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Науково-теоретичною
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Т. Калігін, Х. Кох, Я. Крополлер, А. М. Ладиженський, Л. А. Лунц,
У. Магнус, Ф. Ф. Мартенс, П. Норт, Л. Раапе, П. Роджерсон, О. Сандрок,
Дж. Фут, В. Хекке, Дж. Чешир, Р. Т. Юсіфова та ін.
Серед вітчизняних правників питанням правового статусу юридичних
осіб в науці міжнародного приватного права, а також окремим аспектам
європейського корпоративного права, присвячені роботи таких науковців, як
О. М. Бірюков, В. В. Васильченко, О. М. Калініна, В. І. Кисіль, О. Р. Кібенко,
В. М. Корецький, Н. В. Погорецька, І. М. Проценко, А. А. Степанюк,
Р. В. Чорнолуцький, В. Л. Чубарєв, Г. С. Фединяк, С. М. Хєда, І. А. Шуміло,
О. Х. Юлдашев, М. П. Юніна та ін.
Не заперечуючи важливості праць всіх вищезгаданих авторів, слід
відмітити, що у вітчизняній літературі недостатньо спеціальних робіт
комплексного

характеру,

які

присвячені

дослідженню

особливостей

правового регулювання колізійних питань правового статусу юридичних осіб
у ФРН, Великій Британії та Україні. Все вищезазначене зумовлює
актуальність та доцільність проведення такого дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами,
грантами. Дисертаційне дослідження здійснено відповідно до програми
науково-дослідної

діяльності

Інституту

держави

і

права

імені

В. М. Корецького НАН України і є складовою частиною планової теми
відділу проблем цивільного, трудового і підприємницького права «Проблеми
гармонізації

цивільного

законодавства

України

із

законодавством

Європейського Союзу» (номер державної реєстрації: 0115U002136).
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка
теоретичних засад колізійно-правового регулювання статусу юридичних осіб
в

міжнародному

приватному

праві,

а

також

формування

науково

обґрунтованих рекомендацій та практичних пропозицій щодо вдосконалення
національного законодавства у зазначеній сфері, зокрема з урахуванням
досвіду інших держав.
Визначена мета дослідження зумовила постановку і розв’язання
наступних завдань:
– розкрити

зміст

понять

«особистий

закон»

і

«національність»

юридичної особи, їх співвідношення в сучасному міжнародному приватному
праві;
– встановити

критерії

визначення

«особистого

закону»

і

«національності» юридичної особи в міжнародному приватному праві;
– проаналізувати

способи

вирішення

колізійних

питань

статусу

іноземних юридичних осіб в праві ЄС;
– визначити

особливості

застосування

критерію

реального

місцезнаходження юридичної особи в праві ФРН;
– з’ясувати особливості застосування критерію інкорпорації компанії в
праві Великої Британії;
– дослідити

проблемні

аспекти

використання

поняття

«іноземна

юридична особа» в міжнародному приватному праві України;
– розкрити сферу застосування особистого закону іноземної юридичної
особи в міжнародному приватному праві України;
– визначити сучасні проблеми визначення місцезнаходження юридичної
особи та способи їх вирішення в праві України;
– запропонувати

напрями

удосконалення

правового

регулювання

колізійних питань статусу юридичних осіб законодавством України.
Об’єктом дослідження є приватноправові відносини із іноземним
елементом, учасниками яких є юридичні особи.
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Предметом дослідження є правове регулювання колізійних питань
статусу юридичних осіб у ФРН, Великій Британії та Україні.
Методи дослідження.
наукових

результатів

при

Для

забезпечення

написанні

отримання

дисертаційного

достовірних
дослідження

використано комплекс сучасних теоретико-методологічних засобів наукового
пізнання,

а

саме

(формально-логічний,

філософських

(діалектичний),

структурно-функціональний,

загальнонаукових
герменевтичний,

моделювання і прогнозування) і спеціально-наукових (порівняльно-правовий,
історико-правовий, формально-юридичний) методів.
За допомогою порівняльно-правового методу, який використовувався у
всіх підрозділах дисертації, досліджено особливості правового регулювання
колізійних питань статусу юридичних осіб у ФРН, Великій Британії та
Україні, а також інших сучасних держав, зокрема переваги і недоліки
застосування різних критеріїв визначення особистого закону юридичної
особи, встановлення «місцезнаходження» іноземної юридичної особи в
міжнародному приватному праві досліджуваних держав.
Діалектичний метод, який застосовано на всіх етапах дослідження,
дозволив розглянути правові явища і процеси у їх взаємозв’язку, які
зумовлені соціальними, економічними і юридичними чинниками, встановити
основні тенденції розвитку і запропонувати напрямки вдосконалення,
зокрема, розкрито поняття «особистий закон» юридичної особи, а також
близьких за змістом інших правових понять, в контексті їх застосування в
міжнародному приватному праві (підрозділ 1.2).
Формально-логічний метод надав можливість окреслити основні критерії
визначення особистого закону юридичної особи в сучасному міжнародному
приватному праві (підрозділ 1.3), сферу застосування особистого закону
юридичної особи в праві ФРН, Великої Британії та України (підрозділи 1.2;
2.2; 2.3; 3.2).
Структурно-функціональний метод застосовано при з’ясуванні сфери
застосування понять «особистий закон» і «національність» юридичної особи
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в праві сучасних держав (підрозділ 1.2), в також при встановленні способів
вирішення колізійних питань статусу іноземних юридичних осіб в праві ЄС
(підрозділ 2.1).
Герменевтичний метод застосований у зв’язку із необхідністю пізнання
та інтерпретації правових термінів і понять, текстів наукових праць,
матеріалів навчального характеру, а також правових актів, серед яких
законодавство сучасних держав, двосторонні та багатосторонні міжнародні
договори, акти права Європейського Союзу (використовувався у всіх
підрозділах дисертації).
Методи

моделювання

та

прогнозування

використовувалися

при

побудові можливих способів та шляхів подолання виявлених проблемних
ситуацій, а також розробці напрямів удосконалення норм національного
законодавства, усунення суперечностей та прогалин стосовно визначення
особистого закону юридичної особи в міжнародному приватному праві
України (підрозділи 3.1; 3.2; 3.3).
Історико-правовий метод використовувався під час аналізу еволюції
наукової думки щодо правової сутності поняття «юридична особа» та його
конкретного прояву в контексті відповідних історичних епох (підрозділ 1.1).
Формально-юридичний метод надав можливість дослідити юридичні
факти і ознаки, за якими визначається місцезнаходження іноземної
юридичної особи в праві ФРН, Великої Британії та України (підрозділи 2.2;
2.3; 3.3).
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що
дисертація є першим в Україні комплексним науковим дослідженням питань
колізійно-правового регулювання статусу юридичних осіб в міжнародному
приватному праві ФРН, Великої Британії та України. Наукову новизну
дослідження відображають такі найважливіші теоретичні узагальнення,
висновки і рекомендації:
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вперше:
1)

доведено, що в сучасному законодавстві України

критерій

контролю використовується не лише як один з класичних критеріїв
визначення державної приналежності іноземної юридичної особи, а також як
інструмент захисту національних інтересів держави, зокрема, з метою
запобігання і недопущення втручання у внутрішні справи України
іноземними державами, а також запобігання ухилення юридичними і
фізичними особами від оподаткування (деофшоризація);
2)

на основі аналізу Закону України «Про санкції» обґрунтовано, що

застосування критерію контролю передбачає новий підхід до визначення
кола суб’єктів, які контролюють юридичну особу, а саме здійснення такими
суб’єктами протиправної діяльності, зокрема терористичної діяльності;
3)

обґрунтована

ідея

про

недоцільність

використання

«місцезнаходження юридичної особи» як ключового критерію визначення її
особистого закону, що зумовлено складністю його застосування на практиці.
У зв’язку з цим, запропоновано виключити ч. 1 з ст. 25 Закону України «Про
міжнародне приватне право» і викласти цю статтю у новій редакції:
«Стаття 25. Особистий закон юридичної особи. 1. Особистим законом
юридичної особи вважається право держави, у якій юридична особа
зареєстрована або іншим чином створена згідно з правом цієї держави. 2. За
відсутності таких умов або якщо їх неможливо встановити, особистим
законом юридичної особи вважається право держави, у якій знаходиться
виконавчий орган управління юридичної особи»;
4)

запропоновано визначити в окремій статті Закону України «Про

міжнародне приватне право», а саме положеннями ст. 26, сферу застосування
особистого закону юридичної особи шляхом регламентації відкритого,
невичерпного переліку питань, які підлягатимуть регулюванню на його
основі. Зокрема, серед таких питань: правовий статус організації як
юридичної особи; заснування, злиття, поділ, перетворення, ліквідація
юридичної особи; найменування юридичної особи; зміст правоздатності та
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дієздатності юридичної особи; компетенція та принципи функціонування, а
також призначення і відкликання членів органів юридичної особи; внутрішні
відносини,

зокрема

між

юридичною

особою

та

її

учасниками;

відповідальність учасників, членів юридичної особи за зобов’язаннями
юридичної особи; представництво юридичної особи; наслідки порушення
представником юридичної особи закону, статуту;
5)

запропоновано передбачити можливість для іноземних організацій,

що не є юридичними особами відповідно до права іноземної держави,
виступати засновниками юридичних осіб в Україні, а саме шляхом внесення
доповнення до п. 10 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» і
викладення у такій редакції: «для державної реєстрації створення юридичної
особи подається, серед іншого, документ, що підтверджує реєстрацію
іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного,
банківського,

судового

реєстру

підтвердження правосуб’єктності

тощо),
–

або

інший

документ

для

у разі створення юридичної особи,

засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа або іноземна
організація, яке не є юридичною особою відповідно до права іноземної
держави»;
6)

обґрунтовано доцільність введення до законодавства України

інституту «редоміциляції» юридичної особи, за допомогою якого юридична
особа здійснює зміну місця реєстрації з початкової юрисдикції на нову,
зберігаючи первісну правосуб’єктність;
удосконалено:
7)

твердження про те, що у ФРН, з урахуванням сучасних правових

позицій німецьких судів, при визначенні особистого закону іноземних
юридичних осіб, які мають приналежність до держав-членів ЄС, на
противагу

традиційному

для

цієї

держави

критерію

реального

місцезнаходження юридичної особи використовується критерій інкорпорації;
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8)

обґрунтування ідеї, що в інтеграційних об’єднаннях держав

можливі нові способи вирішення проблем відсутності одноманітного
колізійно-правового регулювання статусу юридичних осіб. Зокрема, в ЄС
здійснюється гармонізація національних законодавств держав-членів з
окремих питань правового статусу та діяльності юридичних осіб, а також
створено нові організаційно-правові форми юридичних осіб, а саме
європейська компанія, європейське об’єднання з економічних інтересів,
європейський кооператив. Вихід Великої Британії з ЄС і ЄЕП призводить до
неможливості застосування положень права ЄС щодо компаній у Великій
Британії, зокрема, свободи заснування і економічної діяльності компаній
(ст. 49 і ст. 54 ДФЄС), що зумовлює, серед іншого, проблеми невизнання
правосуб’єктності британських компаній в ЄС, а саме у державах, в яких
застосовується доктрина реального місцезнаходження юридичної особи;
9) визначення поняття «особистий закон» юридичної особи, під яким
запропоновано розуміти колізійно-правовий принцип, що визначає право
якої держави підлягає застосуванню при вирішенні сукупності питань,
пов’язаних із приватноправовим статусом юридичної особи, або переважної
більшості таких питань;
10) наукова позиція (В. І. Кисіль, Г. С. Фединяк та ін.), що поняття
«національність юридичної особи» не є тотожне поняттю «особистий закон
юридичної особи», у зв’язку із тим, що сфера застосування цих понять різна:
особистий

закон

застосовується

виключно

при

вирішенні

питань

приватноправового характеру і є колізійно-правовим принципом щодо
визначення застосовного права тобто конкретних норм матеріального права
певної держави, національність – для виявлення правового зв’язку юридичної
особи із певною державою з метою визначення меж дії публічно-правових
норм, які містяться у законодавстві цієї держави, а також у міжнародних
договорах, стороною яких є ця держава;
11) твердження про те, що ефективність правового регулювання
статусу іноземних юридичних осіб, що відображає, з однієї сторони, інтереси
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різних держав, з іншої сторони, інтереси приватних осіб, зокрема,
засновників юридичних осіб, їх контрагентів, а також враховує динаміку
процесів економічної глобалізації, може бути досягнуто за умови відмови від
жорстких колізійних прив’язок,

а

саме,

із

застосуванням

гнучких,

кумулятивних норм, що включають комбінацію різних критеріїв;
12) ідея стосовно доцільності при визначенні особистого закону
юридичної особи використання комбінації кількох критеріїв (інкорпорації та
реального місцезнаходження), із встановленням з-поміж них основного та
субсидіарного, що відповідає сучасним умовам глобалізації економіки,
міжнародної економічної інтеграції і динамічному розвитку транскордонної
діяльності юридичних осіб;
13) визначення

терміну

«іноземна

юридична

особа»,

під

яким

запропоновано розуміти організацію, що зареєстрована або іншим чином
створена згідно з правом іншої держави. У зв’язку із цим, запропоновано
доповнити положення ст. 1 Закону України «Про міжнародне приватне
право» терміном вищезазначеного змісту;
набули подальшого розвитку:
14) обґрунтування недоцільності розщеплення особистого закону
юридичної особи в міжнародному приватному праві та підпорядкування
сфери статутних питань правопорядкам різних держав. Зокрема, це матиме
своїм наслідком невизначеність у правовідносинах із іноземним елементом і
складність застосування на практиці;
15) твердження про те, що застосування державами-членами ЄС
критерію

реального

місцезнаходження

юридичної

особи

суперечить

свободам, які міститься у засновницьких договорах ЄС, а саме свободі
заснування і економічної діяльності компаній (ст. 49 та ст. 54 ДФЄС).
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що
сформульовані теоретичні положення, рекомендації і висновки можуть бути
використані у таких сферах:
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– науково-дослідній діяльності – для подальших теоретичних розробок
шляхів подолання розбіжностей колізійно-правового регулювання статусу
юридичних осіб правом сучасних держав;
– правотворчій діяльності – для вдосконалення нормативно-правових
актів,

що

здійснюють

регулювання

відносин,

обтяжених іноземним

елементом, стосовно правового статусу юридичних осіб, а також під час
розробки законопроєктів, міжнародно-правових актів у зазначеній сфері;
– правозастосовній діяльності – для використання судами під час
трактування цивільно-правових норм і обґрунтування судових рішень;
– навчальній діяльності – під час викладання таких навчальних
дисциплін як «Міжнародне приватне право», «Право зарубіжних держав»,
«Правові системи сучасності», а також при підготовці відповідних
тематичних підручників, навчальних посібників, їх розділів, навчальнометодичних матеріалів, а також науково-практичних коментарів.
Апробація матеріалів дисертації. Основні положення й теоретичні
висновки дисертації оприлюднено на всеукраїнських та міжнародних
науково-практичних заходах, серед них: Всеукраїнська науково-практична
конференція «Теорія та практика сучасної юриспруденції» (м. Харків, 25
листопада 2020 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні
погляди

на

актуальні

питання

правових

28 листопада

2020 р.);

Всеукраїнська

наук»

(м. Запоріжжя,

науково-практична

27–

конференція

«Актуальні питання розвитку юридичної науки в умовах COVID-19»
(м. Рівне, 10–11 грудня 2020 р.); Міжнародна науково-практична конференція
«Цивільне право і процес: витоки, здобутки та перспективи розвитку»
(м. Київ, 18–19 грудня 2020 р.); Міжнародна науково-практична конференція
«Правові засади державотворення та право творення: Історія, сучасність та
перспективи: До 30-річчя незалежності України» (м. Київ, 19 серпня 2021 р.).
Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображено у 5
наукових статтях, які опубліковані у фахових виданнях з юридичних наук, у
тому числі в одному іноземному виданні, та тезах 5

доповідей,
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опублікованих за результатами виступів на всеукраїнських і міжнародних
наукових та науково-практичних конференціях.
Структура та обсяг дисертації. Робота складається з переліку умовних
позначень, вступу, трьох розділів, які містять дев’ять підрозділів, висновків,
списку використаних джерел, додатку. Загальний обсяг дисертації становить
251 сторінки, з них список використаних джерел на 35 сторінках
(352 найменування) і додаток на 2 сторінках.
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РОЗДІЛ 1
ПРАВОВИЙ СТАТУС ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В
МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ
АСПЕКТИ ТА КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОГО ЗАКОНУ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
1.1 Поняття «юридична особа» в теорії приватного права
Сучасні процеси світової економічної інтеграції та економічної
глобалізації зумовлюють посилення взаємовпливу правових, економічних,
політичних, соціальних та інших сфер суспільних відносин різних держав.
Юридичні особи, що функціонують в надзвичайно широкому розмаїтті
організаційно-правових

форм,

передбачених

законодавством

сучасних

держав, поряд із фізичними особами, є головними та «центральними»
суб’єктами приватноправових відносин. Інтернаціоналізація господарських
зв’язків, залучення іноземних інвестицій в національну економіку, розвиток
транскордонних економічних відносин, міжнародна економічна конкуренція
зумовлюють діяльність юридичних осіб на територіях різних держав, у
зв’язку із чим постає питання визначення їх правового статусу, які
вирішуються за допомогою норм міжнародного приватного права.
Для розуміння особливостей правового регулювання питань правового
статусу юридичних осіб в міжнародному приватному праві сучасних держав,
зокрема ФРН, Великої Британії та України, якому присвячено дане
дослідження, важливо наголосити на необхідності розгляду власне правового
поняття «юридична особа» як інституту приватного права. Серед іншого,
дослідження виникнення цього правового явища в історичній ретроспективі,
в подальшому, надасть можливість розкрити особливості правового
регулювання діяльності іноземних юридичних осіб в правових системах
сучасності,

зокрема

в

романо-германській

або

континентальній

та
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англосаксонській

або

системі

загального

права,

що

пов’язані

із

застосуванням критеріїв визначення особистого закону юридичної особи.
Появу інституту юридичної особи в праві, зокрема цивілістиці,
пов’язують із розвитком суспільної свідомості, ускладненням соціальної
організації суспільства, функціонуванням економічних та ринкових відносин
тощо.
Н. С. Кузнєцова зазначає, що питання про теоретичну основу інституту
юридичної особи, зокрема, яка теоретична концепція, що розроблена в
цивілістичній

доктрині,

сприйнята

законодавцем

при

формуванні

нормативної основи цього інституту, є дискусійними, як і багато інших
теоретичних аспектів правового феномену «юридична особа» [60, с. 171].
Натепер у правовій науці відсутня єдність поглядів щодо питання
виникнення в праві такого поняття як «юридична особа», яке не є
визначеною нормами законодавств сучасних держав світу. Однак, у
найзагальніших рисах, правом держав світу, зокрема такі, що належать до
систем континентального і загального права, юридична особа розуміється як
організація або установа, що створена відповідно до законодавства певної
держави, та є самостійним учасником правовідносин.
Крім того, загальновизнаною в правовому середовищі є позиція, що
інститут юридичної особи як сукупність правових норм, що регулює процеси
виникнення, функціонування та припинення юридичних осіб, сформувався в
західноєвропейському праві у другій половині ХІХ ст. Становлення та
розвиток цього інституту відбувалось під впливом, серед іншого, римського
права, християнської теології, пізніше – німецької класичної філософії, з
урахуванням об’єктивно існуючих економічної та політичної ситуацій
[48, с. 17].
Прообраз сучасної категорії «юридична особа» зароджувався в часи
римського права. Як вважали римські юристи, будь-які «союзні утворення»,
що складаються із певних суб’єктів, мають бути наділені хоча б якоюсь
мірою цивільною правоздатністю, і майно таких утворень є майном
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«особливої особи», а не майном, яке належить окремим суб’єктам цього
утворення. У Стародавньому Римі існували приватні корпорації як союзи
фізичних осіб, наприклад союзи із релігійними цілями (collegia sodalitia),
професійні союзи ремісників – колегії хлібопекарів (pistores), колегії
корабельників (navicularii) тощо [1, с. 21–22]. Важливо зазначити, що термін
«особа» в римському праві застосовувався виключно до фізичних осіб
[19, с. 36]. Л. Б. Дорн підкреслює, що римляни не застосовували термін
«юридична особа», і були у цьому питанні досить виважені і обережні
[28, с. 126].
К. І. Скловський зауважує, що римські юристи створили юридичну
особу як форму юридичного мислення і правового життя за допомогою
суворої логіки, внаслідок втрати певною мірою правом своєї раціональності,
завдяки емпірії – фактам, що склалися. І те, що юридичну особу при цьому
введено в закон за допомогою фікції – це дань системі, що потребує таких
жертв [124, с. 21].
Л. Л. Герваген у своїй роботі «Розвиток вчення про юридичну особу»,
яка вийшла у 1888 р., зазначав, що «відносно різного роду союзів, які
зустрічались у римлян, приватне право не містило загального поняття щодо
них. Такі союзи розглядались не як єдиний суб’єкт, а як множинність
суб’єктів права. Проте поняття союзу міститься в публічному праві. Це сама
держава, а також різні корпорації та общини» [14, с. 10].
Отже, поняття «юридична особа» в римському праві відсутнє, однак,
для позначення подібного роду суб’єктів використовувались такі терміни як
corpus habere, collegium, universitas, corpus у значенні цілісність, сукупність
явищ, зібраних в єдине ціле, союз людей, зібрання осіб, союз осіб, колегія.
Законами ХІІ таблиць (V ст. до н. е.) корпораціям-колегіям (collegium) и
союзам (universitas) було дозволено самостійно визначати власні внутрішні
відносини. Корпорація приймала статут, яким визначались взаємні відносини
між її членами. Корпорація була незалежною від зміни окремих її членів.
Окремі учасники вступали в союз та вибували із нього, при цьому союз
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зберігав свою цілісність [77, с. 49]. І. А. Покровський зазначає, що римським
правом передано тонкий юридичний спосіб, за допомогою якого різні
соціальні утворення могли бути введені в повсякденне життя цивільного
суспільства, і новий світ широко цим скористався [91, с. 316]. Л. Б. Дорн
наголошує, що сучасний термін корпорація (corporation) походить саме від
universitas, corpus [28, с. 126].
В. Борисова вказує, що лише в епоху феодалізму вперше розглядалось
питання правового статусу юридичних осіб на теоретичному рівні, і
визначалось, що корпорація є ціле і самобутнє утворення, яке існує саме по
собі, і в нього відсутня підпорядкованість окремим особам [8, с. 119].
Так, в часи рецепції римського права в Середньовічній Європі легісти
(глосатори)

досліджували

поняття

«римської

корпорації»

(collegium,

universitas) та застосовували його до всіх суб’єктів цивільного права, крім
фізичних осіб. Здійснюючи трактування римських джерел, середньовічні
юристи застосовували латинський термін persona, що означає «особа»,
виключно до правоздатної людини та розуміли особу тільки як «розумний та
волездатний суб’єкт» [48, с. 115]. При цьому було порушено питання, в чому
полягає різниця між корпорацією як об’єднанням осіб та сукупністю всіх її
членів. Глосатори широко розуміли поняття корпорації, яка визначалась
ними як союз, що визнаний державою суб’єктом права. Також легістами
зосереджено увагу не тільки на питаннях майнової правоздатності
корпорації, але й на відміну від римлян, і на публічних правах такої
корпорації. Представниками цієї школи велика увага приділялась джерелам
римського права, тим самим намагаючись максимально слідувати самим
текстам цих джерел, не вносячи доповнень (в римському праві, як
зазначалось, поняття юридичної особи не було розроблено). Тому глосатори
не розмежовували корпорації та установи, термін корпорація застосовувався
стосовно всіх юридичних осіб. Вже «пізні глосатори» або консіліатори (від
від лат. consilium – порада) вперше пишуть про визначену законом фікцію
стосовно волі всіх членів корпорації у випадку представництва її інтересів
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однією особою, групою осіб або навіть більшістю членів, оскільки єдине
рішення всіх учасників союзу є явищем надзвичайно рідким [14, с. 16–18].
В подальшому, здійснюючи рецепцію римського права, в більшості
європейських держав звертались не до римських першоджерел – Дигестів або
Зводу римського цивільного права (Corpus Juris Civilis) та не до основних
принципів ранньої школи глосаторів, а саме до наукових напрацювань
консіліаторів [3, с. 162–163].
Дослідження поняття корпорація здійснювалось в подальшому у працях
каноністів, які використовували як синоніми такі терміни, як corpus,
collegiums, societas, communitas, congregation, collection тощо, однак перевага
надавалась поняттю corpus. Каноністи визначали церкву як союз (universitas)
або корпорацію (collegium) та вважали її об’єднанням людей, що є єдиним
цілим. Особлива увага зосереджена каноністами була на церковному праві, і
хоча розуміння поняття корпорація запозичено ними було у легістів, проте
ними наголошувалось, що корпорація як самостійний суб’єкт права не
змінюється в залежності від зміни її членів. Каноністи розмежовують правове
поняття «особа» в розумінні суб’єкт права та реальне поняття «людина».
Поняття «єдність корпорації» та «сукупність членів корпорації» також
не були тотожними на думку каноністів. Саме вони вперше згадують про
корпорацію (universitas) як про суб’єкт цивільного права, особу (persona),
застосовуючи цей термін до церкви та закріпивши його в церковних
джерелах [14, с. 19]. Каноністи визначали церкву як союз (universitas) або
корпорацію (collegium) та вважали її об’єднанням людей, що є єдиним цілим.
Таким чином, даний історичний огляд дозволяє стверджувати, що
поняття корпорація каноністами розроблено, перш за все, в контексті
церковного права, проте безумовною перевагою є ті аспекти їх вчення, що
корпорація розглядалась як суб’єкт права та певна єдність, що відокремлена
від учасників корпорації як об’єднання, а також розширення застосування
поняття «особа» не тільки стосовно людини, але й до корпорацій. Крім того,

21
в канонічному праві закладено ідеї, що корпорація діє самостійно, якщо вона
діє через свого представника.
На сьогоднішній день в більшості іноземних правопорядків, як і в
українському, юридична особа вважається створеною з моменту її державної
реєстрації. Проте, сучасна правова теорія та судова практика не вважає такий
критерій достатнім для визначення наявності або відсутності статусу або
ознак юридичної особи. Наприклад, за законодавством ФРН до реєстрації в
Торговому реєстрі ні акціонерне товариство, ні товариство з обмеженою
відповідальністю юридичними особами не визнаються. Проте на стадії між
заснуванням (момент укладання засновниками договору або статуту) та
реєстрацією товариства існує «попереднє» товариство, яке розглядається як
об’єднання, яке має деякі правомочності, що характерні для суб’єкта права,
однак не є юридичною особою.
В цивільних правовідносинах від імені попереднього товариства діють
управляючі, які несуть особисту та солідарну відповідальність за всіма
обов’язками, прийнятими від імені товариства. Як підкреслює Х. Гетц, після
внесення в Торговий реєстр товариство вважається створеним та до нього в
порядку правонаступництва

переходять

всі речові,

зобов’язальні та

корпоративні права, що набуті попереднім товариством. З цього моменту
припиняється попереднє товариство та не діє персональна солідарна
відповідальність осіб, яка діяла від імені попереднього товариства
[260, с. 334]. Це дозволяє стверджувати, що часткова правоздатність
юридичних осіб фактично може виникати до моменту їх державної
реєстрації. Наприклад, згідно з німецьким законодавством повні та
командитні товариства не є юридичними особами, проте при розгляді спору
щодо окремих питань суд може їх визнати такими, що мають статус
юридичної особи.
Дещо схожі ідеї можна знайти в державах загального права. Наприклад,
англійські суди, розглядаючи позов до юридичної особи можуть визнати за
фактичними власниками компанії – засновниками або учасниками солідарну
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або субсидіарну відповідальність, що більш відомо в праві як доктрину
«зняття корпоративної вуалі» (в англійському праві – «lifting the corporate
veil»; в німецькому праві – Durchgriffshaftung). При цьому, як зазначає
В. М. Махінчук, корпоративна вуаль може зніматися у виняткових випадках,
наприклад, якщо юридична особа є своєрідним засобом для уникнення
притягнення до відповідальності її власників або інших учасників за наявні
боргові зобов’язання перед кредиторами [67, с. 139], що дозволяє захистити
статус юридичної особи від недобросовісної поведінки його учасників та
засновників. Таким чином, в кожному конкретному випадку суд наділений
повноваженнями, спираючись на оцінку наявних фактів, визнати або не
визнати наявність юридичної особи. Такі обставини, дають підстави говорити
про «нестійкість, нестабільність юридичної особи» в англо-американському
праві [48, с. 41].
Щодо пояснення правової природи поняття «юридична особа» правовою
доктриною держав, що належать до континентальної та загальної систем
права, сформовано низку теорій, вчень щодо сутності юридичної особи, які
умовно можна поділити на три великі групи: теорії, що заперечують
існування юридичної особи як реального суб’єкта (теорія фікції, теорія
персоніфікованого майна та ін.), теорії, що визнають за юридичними особами
властивості реального суб’єкта, а також негативістські теорії.
В державах континентальної системи права, до яких належать зокрема
Україна, ФРН, прийнято спиратися на теорії, які, як вважають, істотно
впливають на правозастосовну практику та розвиток законодавства, зокрема
теорію фікції та теорію «реального суб’єкта» [152, с. 75]. Разом із тим, в
державах загальної системи права поширеною є теорія фікції. З огляду на
зазначене, слід приділити увагу більш детальному розгляду основних
положень цих теорій.
Виникнення теорії фікції прийнято пов’язувати із Папою Інокентієм ІV.
У 1245 р. на Ліонському соборі ним було проголошено, що корпорація –
«лише абстрактне поняття,… юридичне поняття, що не співпадає із поняттям
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пов’язаних осіб…». [128, с. 48], «…всяке відлучення поширюється на душу й
совість і тому не можуть бути відлучені від церкви корпорації, у яких немає
ні душі, ні совісті, ні волі, ні свідомості і які є лише абстрактними поняттями
(nomen intellectuale), правовими найменуваннями (nomina sunt juris),
фіктивними особами (persona ficta)» [34, с. 70]. Вплив Папи Інокентія ІV на
юриспруденцію середньовіччя був вельми великим, тому вже в епоху
постглосаторів терміном personaficta називались всі корпорації та установи
[8, с. 119].
Глибоке теоретичне осмислення та формування теорії фікції або «теорії
уособлення» (personifications theorie) пов’язують із роботами німецького
вченого Ф. К. Савін’ї,

яким у 1840 р. опубліковано перше дослідження

«Система римського права» щодо юридичної особи, в якій автор обґрунтовує
положення теорії фікції. Ф. К. Савін’ї підкреслював, що «властивостями
суб’єкта права, такими як воля, свідомість тощо, володіє лише людина. Але
життєва практика дає багато прикладів, коли майнові права належать не
людині, а групі осіб – корпорації. Для того, щоб остання змогла виступати в
цивільному обороті, законодавець винайшов таку правову форму, як
«юридична особа», визнав за нею властивості, які можуть бути притаманні
тільки фізичній особі, тобто утворив так звану фікцію, абстрактне поняття»
[324].
З-поміж

теорії

фікції

вирізняють

декілька

напрямків.

Зокрема,

представники першого напрямку (Ф. К. Савін’ї [324], Г. Ф. Пухта [309],
К. Ф. Г. Резлер [320]) вважали, що юридична особа є штучним суб’єктом
права, який створено державою. Держава створює суб’єкт права за
допомогою певної фікції, для юридичних цілей, штучна здатність цього
суб’єкта поширюється на відносини приватного права. Інший напрямок
теорії фікції розробляли такі німецькі правники, як К. Пфейфер [304],
Л. Арндтс [164], Й. Унгер [343], П. Рот [321] та ін., та вважали, що закон не
створює, а «погоджується» із існуванням штучного суб’єкта права, що являє
собою «окрему особу». Напрямок «персоніфікації» представлено поглядами
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російських науковців – Г. Ф. Шершеневичем [150], А. М. Гуляєвим [21],
Д. І. Мейєром [68], Є. Н. Трубецьким [129], І. М. Тютрюмовим [17], які
підкреслювали, що юридична особа – явище, яке як і фізична особа,
визнається

суб’єктом

права.

На

думку

російського

правника

В. Б. Єльяшевича юридична особа – це тільки прийом юридичної техніки
[29, с. 468]. Теорія правових засобів визначала юридичну особу як певний
спосіб

формування

суб’єктів

цивільного

права,

на

що

вказував

Б. І. Пугинський [114, с. 162]. І. П. Грєшніков розуміє юридичні особи як
ідеальні правові категорії (конструкції), які включають в себе матеріальне та
духовне, загальнолюдське та індивідуальне, об’єктивне та суб’єктивне, що
складаються з політичних, соціальних, економічних, духовних, релігійних,
культурних, моральних та інших якостей (цінностей), які знаходяться в
постійному розвитку та взаємодії, що дозволяє задовольнити багаточисленні
потреби індивідів (засновників, учасників) [18, с. 137].
Р. Ієринг розробив теорію інтересу, яка розглядала юридичну особу як
уособлення інтересів, формою реалізації прав визначеної групи осіб. На його
думку, реальними суб’єктами права є тільки живі люди, що визначені
складом корпорації, або люди, яких обслуговує установа. Проте, у зв’язку із
тим, що «користувачі» постійно змінюються, право створило певну
абстракцію, що є юридичною особою. Мета юридичної особи – інтереси
людей, які є спільними для певної групи, їх діяльність – діяльність членів
юридичної особи або їх представників, їх воля – воля окремих особистостей.
Тому, тотожні інтереси групи осіб є одним цілим, як один інтерес, сама група
є одним цілісним суб’єктом, тобто юридичною особою [275]. Серед
прихильників вказаної теорії українські правники В. Борисова, І. Красько,
В. Кравчук та ін. Своєрідним розвитком теорії інтересу були теорії
посадового

та

товариського

майна,

представниками

яких

були

Е. Гельдер [274] та Ю. Біндер [183].
Теорія, що запропонована представниками школи державознавців
П. Лабандом [289], Г. Елінеком [280] та ін. виходить із того, що суб’єкт права
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є юридичною абстракцією, яка створена правопорядком. Правопорядок може
зробити юридичною особою будь-яку єдність, в тому числі визначений
колектив людей. Людська особистість не є в цьому відношенні виключенням.
Для Г. Елінека юридична особа є «продукт права», що не має доюридичної
реальності. Колективна особистість – не об’єктивно існуюче, а суб’єктивна
єдність. Ці єдності реалізуються в нашій уяві. Суб’єкт пізнання перетворює
множинність в єдине там, де є загальна мета. Лише тільки практичне
мислення перетворює сукупність у єдине.
Для Г. Кельзена юридична особа – це тільки штучний мисленнєвий
засіб, персоніфікація норм, що регулюють поведінку однієї людини або їх
сукупності. Науковець вважає, що фіктивна не юридична особа, а
превалююча конструкція, яка прирівнює особу в юридичному розумінні та
людину. Твердження «людина має право та обов’язки» означає лише те, що
поведінка цієї людини є змістом юридичних норм. Юридична особа є
комплекс норм, що охоплює сукупність людей, доходячи до держави.
Персоніфікація – це тільки допоміжний засіб юридичного пізнання, це
Vorstellungsakt [284].
Представники теорії персоніфікованої мети німецькі правники А. Брінц
[188],

Є.

І.

Беккер

[168]

розмежовуючи

майно

на

особисте

(Personenvermӧgen) та цільове (Zweckvermӧogen), вважали, що оскільки
метою створення юридичної особи є управління майном, тому юридична
особа являє собою цю персоніфіковану мету. А. Брінц у своїй роботі
«Пандекти», що вийшла у 1873 р., зазначав, що недоречно визнавати
існування суб’єкта права, який є фікцією, коли існують реальні особи.
А. Брінц порівнює юридичні особи із «опудалами», «які призначені для
відлякування птахів, та піддає критиці твердження, що без особи немає
майна». На його думку, це твердження необхідно лише для обґрунтування
нереальних уявлень, що окрім людей існують ще інші штучні суб’єкти.
Насправді, саме в меті майно має свій пункт приналежності. Безсуб’єктне
майно без приналежності певній меті не є можливим. Заслуговує уваги
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положення цієї теорії, у яких автор підкреслив значення мети у формуванні
та діяльності юридичних осіб.
Теорія «безсуб’єктного майна» запропонована Б. Віндшайдом [349],
який

був

розробником

Німецького

цивільного

уложення,

та

К. Кеппеном [287], які вважали, що можливим є існування суб’єктивних
прав, що не породжені певним суб’єктом. Нормами права обумовлюється
можливість мати право різним особам, тим самим право є субстанцією, особа
– акциденція. Таким чином, право не обмежується певною особою, не є
визнаним пануванням волі певної особи, тому суб’єкт є несуттєвим для
права.
Теорія колективної власності розроблена М. Планіолем [305] та
Д. Бертелемі, згідно з якою юридична особа є певною корпорацією, що діє в
інтересах колективу власників з метою об’єднання капіталів. Майно, яке
належить членам юридичної особи, є відокремленим від індивідуальної
власності та управління яким здійснюється певною групою осіб.
Представники «реалістичних» теорій юридичної особи розглядають
сутність правової природи юридичної особи по-іншому, та зазначають, що
юридична особа є реальним суб’єктом права, правової дійсності. Так,
представники органічної теорії, серед інших німецькі вчені О. фон Гірке
[259], Г. Безелер [174], Ф. Регельсбергер [316] дотримувались позиції, що
волю юридичної особи виражає фізична особа, як уособлення колективного
суб’єкта. Фізичні особи, що «є» органом юридичної особи являють собою
одне неподільне ціле, між ними не виникає юридичних відносин. Теорія
соціальної реальності, яку представляли Л. Мішу [292], Р. Салейль [322],
Е. Бернатцик [173], Г. Дернбург [225], Е. Цительман [352] визначають
юридичну особу як елемент соціального організму, «безтілесною» особою та
наголошували на таких ознаках юридичної особи, як інтерес та воля, що
зумовлюють участь юридичної особи у правових відносинах як самостійного
суб’єкта права. Вчені визнавали реальність юридичної особи як людського
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колективу із власними інтересами і волею, що відмежовується від інтересу та
волі окремих індивідів.
Е. Цительман обґрунтовував ідею суб’єкта – безтілесної волі. Вчений
зазначав щодо необхідності наявності суб’єктивної, внутрішньої здатності
особи бути суб’єктом права, а також наявності припису закону, який буде
визначати за особою таку здатність. Лише коли ці дві обставини наявні, є
підстави

стверджувати

про

існування

конкретного

суб’єкта

права.

Е. Цительман відзначав, що поняття юридична особа не потребує тілесності,
фізичного субстрату; має значення кому саме належить майно, чиїй волі воно
підпорядковується, чия воля володарює на ним [352, с. 68]. Вчений
запропонував відмовитись від поняття «юридична особа», а застосовувати
термін «тілесні», «безтілесні» особи.
У ХХ ст. науковцями радянської правової школи також було розроблено
теорії щодо правової сутності юридичної особи [97]. Серед них теорія
колективу (А. В. Венедиктов, С. Н. Братусь, О. С. Іоффе та ін.), теорія
директора (Ю. К. Толстой), теорія держави (С. І. Аскназій), теорія організації
або соціальних зв’язків (О. О. Красавчиков), теорія соціальної реальності
(М. Г. Олександров, С. І. Вільнянський, Б. Б. Черепахін, Д. М. Гєнкін).
Розгляд питання правової природи юридичної особи, яке намагаються
розв’язати вищезазначені теорії, призводить до такого висновку, що кожна із
таких теорій тісно пов’язана із соціальними та політичними сферами
суспільства, в якому сформовано погляди правників – науковців. Разом із
тим, теорії мають не лише теоретичну, але й практичну значимість, що
зумовлена

необхідністю

вдосконалення

законодавства,

яке

регулює

діяльність юридичних осіб, а також норм права, на підставі яких
здійснюється регулювання правовідносин за їх участю.
Завдяки ґрунтовному дослідженню природи юридичної особи в межах
теорії фікції, правниками сформовано обґрунтування щодо необхідності
створення юридичної особи шляхом обов’язкової процедури реєстрації
(дозвільного порядку) та можливої ліквідації за рішенням органів державної
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влади, виходячи з того, що юридична особа виникає внаслідок спеціального
дозволу, а не створюється вільно. Можливість представляти інтереси
юридичної особи пов’язана із дієздатністю спеціально створених для цього
організаційних та представницьких органів такої юридичної особи.
Як зазначалось, ідеї теорії фікції знайшли свою підтримку в державах
загального права як теорія штучного утворення (artificial entity) або правової
фікції (legal fiction). Наприклад, Верховним Судом США у справі The
Trustees of Dartmouth College v. Woodward 1819 р. зазначалось про
корпорацію

як

«штучний

суб’єкт»,

який

створений

відповідно

до

законодавства держави [9].
Органічна теорія містить ідею такого способу створення юридичних
осіб, як нормативно-явочний, та ідею щодо загальної правоздатності
юридичних осіб.
Поряд із цим, зазначені теорії сутності юридичної особи породжують
думку про те, що юридична особа як досліджувана правова категорія є
складним та багатоаспектним юридичним явищем. Кожна із згаданих теорій
розкриває таке поліфонічне і багатоаспектне правове явище як юридична
особа лише з певних позицій, що не відображають всю повноту та складність
досліджуваного об’єкта. Автори згаданих теорій вибудовували свої судження
на основі власних загально-правових поглядів, які, в свою чергу, обумовлені
конкретними соціально-історичними умовами. При цьому, погляди правників
щодо сутності юридичної особи детерміновані змінами економічної,
політичної, соціальної парадигми (дискурсів) суспільства, в умовах якого
сформовано їх погляди та ті чи інші явища. Починаючи від зародження
«прообразу» сучасного суб’єкта права у часи Стародавнього Риму і до
сьогодення, коли існує широке розмаїття форм юридичних осіб у різних
державах світу, юридична особа є важливим невід’ємним елементом правової
дійсності – правовідносин, і виразником процесів, детермінованих діяльністю
людини в суспільстві.
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1.2 «Особистий закон» та «національність» юридичної особи в
сучасному міжнародному приватному праві
В міжнародному приватному праві для подолання суперечностей та
конкуренції правових норм використовують колізійний метод регулювання,
завданням якого є визначення права певної держави, що підлягає
застосуванню до приватноправових відносин із іноземним елементом. В
умовах, коли виникає «конфлікт законів», наприклад, права держави, де
виникли правовідносини, і права держави, до якої належить «іноземний
елемент», у зв’язку із чим норми різних законодавств «конкурують» між
собою, постає необхідність розв’язання так званих колізійно-правових
питань.
Складність

регулювання

приватноправових

відносин,

обтяжених

іноземним елементом, пов’язана із розбіжностями норм матеріального
цивільного законодавства різних держав. Крім того, в законодавствах
багатьох сучасних держав чимало колізійних питань залишаються не
врегульованими, тому при їх вирішенні визначальне значення набуває
судовий прецедент, а також, в деякій мірі, враховується наукова доктрина.
Дослідження питань правого статусу юридичних осіб обумовлює більш
детальний розгляд поняття «правовий статус». Поняття «правовий статус» з
лат. status означає «стан», «становище будь-кого або будь-чого» [125, с. 634],
у своєму первісному значенні і «загальне становище» окремої особи
(особистості) в суспільстві, і сукупність усіх (або частини) її юридичних прав
та обов’язків [116, с. 78]. Правовий статус є сукупністю прав і обов’язків
фізичних та юридичних осіб. Правовий статус юридичних осіб визначається
через їх компетенцію, тобто права і обов’язки цих осіб, зафіксовані в
чинному законодавстві. У концентрованому вигляді їх правовий статус
відображається в законах, положеннях, статутах та інших нормативноправових актах про ці органи, підприємства, установи та організації
[149, с. 44].
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На думку С. С. Алексєєва правовим статусом є юридично закріплене
становище суб’єкта в суспільстві, що виражається в системі його прав та
обов’язків [2, с. 141]. С. Ф. Скакун розглядає правовий статус як систему
закріплених у нормативно-правових актах і гарантованих державою прав,
свобод, обов’язків, відповідальності, відповідно до яких індивід як суб’єкт
права (тобто такий, що має правосуб’єктність) координує свою поведінку в
суспільстві [123, с. 377]. Зазначені позиції вчених становлять незначну
частину з багатьох теоретичних підходів щодо поняття «правовий статус».
Разом із тим, загальновизнаною у цивілістичній науці є позиція, що
юридична особа як учасник цивільних правовідносин наділяється цивільною
правосуб’єктністю. Це передбачає можливість визначати певну особу як
суб’єкта конкретних правовідносин, а не як абстрактне явище. При цьому
правосуб’єктність розглядається по-різному, в залежності від співвідношення
таких категорій, як «правоздатність» та «дієздатність».
Для виконання поставлених завдань, що визначені цією дисертаційною
роботою, поняття правовий статус щодо юридичної особи розуміється як
категорія, яка системно характеризує суб’єкт правовідносин, відображає його
права та обов’язки.
Крім

того,

в

сучасному

міжнародному

приватному

праві

загальновизнаним є положення про те, що специфіка правового статусу
юридичних осіб визначається правом, до якого відсилає самостійна колізійна
прив’язка, яку прийнято називати особистим законом (статутом) юридичної
особи (lex societatis). У зв’язку із зазначеним постає необхідність
встановлення

правового зв’язку юридичної особи як суб’єкта права із

певною державою, її правопорядком.
Це пов’язано із тим, що лише національним законодавством певної
держави визначаються статус юридичної особи; порядок її створення;
організаційно-правова

форма;

обсяг

правоздатності;

внутрішньо-

корпоративні відносини; порядок припинення, реорганізації та ліквідації
тощо. Питання визначення застосовного права щодо правового регулювання
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діяльності національних юридичних осіб не постає і здійснюється на підставі
норм

внутрішнього

законодавства

певної

держави.

Разом

із

тим,

приватноправові питання статусу іноземних юридичних осіб, як правило,
вирішуються на основі права іноземної держави. Таким чином, постає
необхідність встановити критерії визначення правового зв’язку іноземної
юридичної особи із правом певної держави, яке буде компетентним
вирішувати певний перелік питань стосовно правового статусу цієї
юридичної особи, а також визначити сферу дії застосовного права іноземної
держави тобто які питання правового характеру вирішуватимуться на основі
положень іноземного права.
Як зазначав німецький правник Л. Раапе, правовий статус юридичної
особи означає її правове положення, зокрема, чи є ця особа юридичною,
порядок її створення та припинення діяльності, структуру управління,
поширення певного виду правового режиму. Він також визначає обсяг
правоздатності юридичної особи, наприклад, яке майно вона може
придбавати, які угоди вона може укладати, і навпаки, які угоди для неї є ultra
vires, тобто позастатутними. Особистий статут є визначальним у всіх
питаннях, що стосується юридичної особи як такої. Він вирішує, як далеко
простягається правоздатність юридичної особи, які органи можуть діяти від
імені юридичної особи, який об’єм їх повноважень щодо представництва і в
яких межах допустимо статутні обмеження цих повноважень, які права та
обов’язки витікають з членства в товаристві, за якими підставами юридична
особа втрачає правоздатність та ін. [115, с. 188].
З вищезазначеного слідує, що особистий закон або особистий статут (в
межах даної роботи ці терміни вживаються як синоніми) використовується
щодо вирішення питань приватноправового характеру. Поряд із тим,
діяльність юридичних осіб за межами національного правопорядку, тобто
держави, відповідно до якої вона була створена, зареєстрована, зумовлює
виникнення не лише питань приватноправового характеру, але й публічноправових. Кожна держава прагне визначити коло юридичних осіб, щодо яких
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поширюється юрисдикція цієї держави, і на які розповсюджуються норми її
законодавства, положення міжнародних договорів та ін., що також
виявляться можливим із встановленням певного правого зв’язку із такими
юридичними особами. Для виконання цих завдань застосовується термін
«національність» юридичної особи.
Слід зауважити, що в правовій науці для позначення правового зв’язку
фізичної

особи

із

правом

певної

держави

застосовується

інститут

громадянства. Застосування терміну «національність» (від лат. natio – племя,
народ, походження, народження) щодо фізичних осіб означає етнічне
походження або належність до певної етнічної групи і часто вживається
синонімічно до терміну «громадянство».
Натомість, застосування щодо юридичних осіб терміну «національність»
є неоднозначним у зв’язку із відсутністю уніфікованого визначення цього
поняття в міжнародних договорах і в законодавстві сучасних держав, а також
багатоманітність доктринальних підходів до формулювання його сутності та
змісту.
Перш за все, щодо національності юридичних осіб необхідно зазначити
наступне. Питання національності юридичної особи постає при розмежуванні
юридичних осіб, що здійснюють діяльність на території певної держави, а
відтак у межах певної юрисдикції, на національні та іноземні, а також
забезпечується закріпленням на законодавчому рівні цієї держави критеріїв,
за якими уможливлюється вказаний дихотомічний поділ.
Разом із тим, встановлення державної приналежності юридичної особи
необхідно при вирішенні питань публічно-правового характеру. Зокрема,
ознака «іноземності» юридичної особи враховується при допуску до
господарської діяльності на території певної держави, встановленні режиму
оподаткування, порядку отримання ліцензій, здійснення валютних операцій
тощо.
Крім того, положеннями двосторонніх та багатосторонніх міжнародних
договорів встановлюються правила, що поширюються на юридичні особи
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держав-учасниць, а також вимоги та критерії визначення цієї державної
приналежності. Наприклад, двосторонні договори про сприяння та захист
інвестицій, угоди про уникнення подвійного оподаткування, угоди про
правові відносини та правову допомогу в цивільних та кримінальних справах
та безліч інших.
Зокрема, термін «національність» стосовно юридичних осіб міститься у
ст. 25 Вашингтонської конвенції про порядок вирішення інвестиційних
спорів між державами та іноземними особами 1965 р. [214], а саме «juridical
person which had the nationality of a Contracting State» для встановлення
учасників

інвестиційного

спору,

на

який

поширюється

юрисдикція

Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів. В офіційному
перекладі на українську мову зазначене словосполучення перекладено як
«юридична особа Договірної держави». При цьому положеннями цього
міжнародного документу критерії визначення цієї державної приналежності
юридичних осіб не зазначено, а залишено на розсуд держав-учасниць. Термін
«national» стосовно юридичних осіб застосовується також у двосторонніх
договорах про уникнення оподаткування, стороною яких є Україна і,
зокрема, Велика Британія (ст. 3 Угоди від 10.02.1993) [210], ФРН (ст. 3 Угоди
від 03.07.1995) [158] та інші держави.
Окремо слід зазначити, що термін «національність» застосовується не
тільки

щодо

фізичних

осіб

та

юридичних

осіб,

але

й

широко

використовується щодо морських, річкових, повітряних, космічних суден
тощо. Наприклад, відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст. 32 Кодексу торговельного
мореплавства України 1995 р. [47] поняття «українське судно» або «судно
України» означає національну належність судна, на яке поширюється
юрисдикція України. Національна належність судна визначається його
державною реєстрацією в Україні і одержанням права плавання під
Державним прапором України.
Ідентифікація юридичної особи як іноземного або національного
суб’єкта права є підставою встановлення певного правового режиму
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діяльності цього суб’єкта в певній країні, меж підпорядкування його
діяльності законодавчим і адміністративним актам держави, якій належить ця
юридична особа, і держави, в якій вона здійснює свою діяльність [156, с. 9].
Питання правового статусу іноземної юридичної особи висвітлювались
ще в науковій доктрині наприкінці ХІХ ст. – початку ХХ ст. Так,
Г. Ф. Шершеневич зазначав, що іноземною організацією є та організація,
«діяльність, правління та майно якої знаходиться за кордоном» [151, с. 359],
Л. А. Шалланд зауважував, що організація визнається іноземною, якщо вона
заснована за кордоном та її правління також знаходиться за кордоном
[148, с. 17].
На думку Л. А. Лунца юридична особа хоча і не має громадянства в тому
значенні, в якому йдеться про громадянство чи підданство фізичної особи,
проте все ж таки характеризується своєю приналежністю до певної держави.
Питання національності юридичної особи з точки зору колізійного права
зводиться

до

питання

про

особистий

статут

юридичної

особи

[65, с. 165–167] та вважав, що поняття «національність» відокремлено від
поняття «особистий статут» юридичної особи [65, с. 186]. На думку
В. П. Звєкова особистий закон юридичної особи визначає державну
приналежність, а також за допомогою нього вирішує питання її статуту
[33, с. 242]. Ю. І. Єреміна що національність юридичної особи – це свого
роду метафора для визначення правового зв’язку юридичної особи із
державою [30, с. 90]. Л. П. Ануфрієва підкреслює, що категорія
«національність», що застосовується стосовно юридичної особи, є умовною,
неточною, такою, що застосовується здебільшого з метою зручності,
лаконічності, побутового вживання, та в юридичному відношенні не може
розглядатися як належна при характеристиці юридичної особи [4, с. 39].
Англійський правник М. Вольф зауважував, що прийнято говорити про
національність юридичних осіб, і таким чином, вносити дещо з того, що ми
стверджували стосовно фізичних осіб, у сферу, де такі ствердження можуть
бути застосовані за аналогією. Більшість наслідків, що витікають з положень
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«іноземець» або «громадянин» будь-якої держави, не є застосовним по
відношенню корпорацій: обов’язок вірності або воєнного обов’язку, прав
участі у виборах та інших політичних прав для них не існує. Тим не менш,
неможливо обійтись без поняття корпорації, наприклад, французької або
німецької національності [13, с. 334]. Л. Раапе лише стверджував, що, як
правило, особистий статут та національність юридичної особи співпадають
[115, с. 193].
Ф. Ф. Мартенс висловлював думку, що юридична особа існує як «пункт
додатка» прав і обов’язків. Оскільки цей пункт є похідним явищем права
(одночасно є і його визначальним елементом), право зумовлюється державою
(певною

визначеною

територією),

а

тому

виникає

необхідність

у

«прикрипленні» зазначеного пункту до певного державного правопорядку»
[66, с. 158].
В сучасному праві наявна позиція, згідно з якою слід відокремити
особистий закон юридичної особи від її національності [36, с. 28]. На
практиці це означає ситуацію, коли з метою визначення особистого закону
для приватноправової сфери використовують одні критерії, в той же час
національність юридичної особи для цілей публічного права визначаються за
допомогою використання інших критеріїв. На противагу цьому, існує інша
думка серед юристів, що «особистий статут (закон) організації означає її
правове положення (правовий статус) і визначається за її національністю…»
[71, с. 46], а також, що «національність» юридичної особи зумовлює її
«особистий статут» [140, с. 109], класична доктрина міжнародного
приватного права визначає особистий закон утворення (об’єднання) в
залежності від її державної приналежності, «національності» [7, с. 125].
«Національність рідко є релевантною для міжнародного приватного
права,… так як у будь-якому випадку визначається (національність) за
місцем інкорпорації юридичної особи для окремих цілей міжнародного
публічного права» [203, с. 55]. В міжнародному приватному праві Австралії
«національність» іноземних компаній

розглядається

тільки з

метою
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присвоєння «ворожого статусу» за часів війни [331, с. 397]. Англійські
правники Дж. Чешир та П. Норт щодо національності юридичної особи
зауважують, що відповідно до англійського права національність компанії
визначається за правом держави інкорпорації» [200, с. 175].
Голландський правник Ван Хекке розрізняє три галузі права, для яких є
важливим встановлення «національності» юридичної особи, а саме:
1.

Адміністративне

право,

до

якого

відносить

також

«право

іноземців», що встановлює, наприклад, заборону або обмеження на заняття
певною діяльністю для будь-яких іноземних осіб (банківська, будівельна
тощо);
2.

Міжнародне право, коли визначається юридичні особи, на які

поширюються умови відповідного міжнародного договору або норми права
держави щодо дипломатичного захисту і таке інше;
3.

Колізійне право, норми якого повинні визначати особистий закон

або статут юридичної особи.
При цьому, в залежності від цілей встановлення державної належності
юридичної

особи

всередині

однієї

правової

системи

можуть

використовуватись різні критерії та ознаки [16, с. 150].
На

думку

А.

В.

Асоскова,

проблема

співвідношення

понять

«національність юридичної особи» і «особистий статут юридично особи» не
обмежується лише теоретичним аспектом. Важливе значення набуває це
питання, коли законодавець однієї держави використовує різні критерії для
встановлення кожного із названих понять [6, с. 14]. Р. Т. Юсіфова зазначає,
що національність як правовий зв'язок юридичної особи із конкретною
державою та її правопорядком має інший нормативно-правовий зміст та
призначення, у порівнянні із поняттям особистого закону юридичної особи,
яке

визначає

застосне

право.

Тому,

визначення

національності

не

здійснюється на основі колізійних критеріїв [157, с. 27].
О. В. Кадишева у своїй дисертаційній роботі на тему «Національність
юридичних осіб в міжнародному приватному праві» висловлює позицію, що
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національність характеризує приналежність юридичної особи в якості
функціонуючого господарюючого суб’єкта встановленому в тій чи іншій
державі правовому порядку, зв’язаність її діючими в цій державі правилами,
що регулюють умови виникнення, діяльності та припинення існування
юридичних осіб. Національний правопорядок держави набуває характер
особистого закону юридичної особи (lex personalis), що визначає його
цивільно-правове положення, стає його особистим статутом (statut personеl,
personal statut), що підлягає визнанню закордоном, тобто має в цьому сенсі
екстериторіальний характер [36, с. 22].
О. В. Кадишева зазначає, що національність юридичної особи в сфері
міжнародних приватноправових відносин юридичної особи використовується
для врегулювання: 1) приватноправових відносин юридичної особи із
іншими суб’єктами цивільного – при встановленні його особистого статуту,
що визначає особливості заснування, функціонування та припинення
існування; 2) публічно-правових відносин даної юридичної особи із
державами, на території яких вона здійснює певні дії або операції, в частині
застосування зі сторони даних держав особливого режиму по відношенню до
іноземних юридичних осіб; 3) публічних міжнародно-правових відносин
держав при встановленні конвенційного режиму юридичної особи у межах їх
юрисдикції або в рамках міжнародного регіонального об’єднання, а також
при дипломатичному захисті «своїх» юридичних осіб [36, с. 23].
Продовжуючи міркування щодо цього питання, доречно згадати
алжирського науковця М. Ісаада, із позицією якого, на нашу думку, слід
погодитись. Так, М. Ісаад ставив питання «чи існує два види національності –
приватноправова, що означає юридичний зв'язок, та публічно-правова, що
означає зв’язок політичний. Перша – визначає закон, що застосовується до
правового статусу товариства, друга існує в міжнародному публічному праві
(міжнародна
виникненні
[35, с. 352].

відповідальність,
питань

щодо

дипломатичний

становища

захист),

товариства

в

а

також

іншій

при

державі»
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Розглянемо позиції українських вчених щодо розуміння поняття
«національність» юридичної особи.
Як зазначав В. М. Корецький, «національність є властивістю юридичної
особи, що виражає правовий зв’язок даного утворення із державою, її
«державну

належність»,

яка

підпорядковує

дану

юридичну

особу

відповідному правопорядку та ставить її під захист держави. Зв’язок
юридичної особи із визначеним правопорядком – сутність поняття
національність юридичної особи» [56, с. 32].
Разом із тим, цілком можна погодитись із Г. С. Фединяк, яка стверджує,
що поняття «національність» в контексті міжнародного приватного права
означає сукупність понять, які використовуються у цивільному праві –
«правовий статус» і «правове положення», і поєднує характеристики,
пов’язані зі стабільним правовим станом суб’єкта і постійно змінюваною
сукупністю прав і обов'язків особи, обумовленою її вступом у певні
правовідносини. Для того, щоб з’ясувати зміст особистого статуту юридичної
особи необхідно встановити її «національність» і «особистий закон».
«Національність» юридичної особи – це приналежність до певної держави.
«Особистий закон» – це право певної держави [140, с. 110].
Р. В. Чорнолуцький підкреслює, що поняття «особистий закон», який
визначається колізійними нормами, і поняття «державна приналежність» не є
тотожними. Використання «національності» стосовно юридичних осіб є
необхідним, коли слід відмежувати вітчизняні правосуб’єктні утворення від
іноземних [145, с. 149]. Схожою є позиція В. В. Васильченка, який зазначає,
що сучасна законодавча практика як вітчизняна, так і різних зарубіжних
держав, розвивається шляхом відмежування особистого закону (статуту)
юридичної особи від її національності (під якою, як правило, розуміється
приналежність юридичної особи до певної держави), а опрацьовані наукою
міжнародного

приватного

права

критерії

визначення

приналежності

юридичної особи до певної держави використовуються як відповідні
колізійні прив’язки [11, с. 74–75].
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І. М. Проценко зазначає, що в юридичній літературі з міжнародного
приватного права правовий статус юридичної особи часто замінюється
терміном національність, однак даний термін має умовний характер
[112, с. 89]. Н. В. Погорецька вважає, що поняття «національність»
юридичної особи широко вживається у міжнародному приватному праві та
пов’язаний із встановленням особистого закону юридичної особи [92, с. 100].
На думку В. І. Кисіля «національність юридичної особи характеризує
належність юридичної особи до певної держави. Цей термін застосовується
для

визначення

її

особистого

закону

(lex

personalis)».

Термін

«національність» щодо юридичних осіб має умовний характер, тому в
законодавстві

частіше

застосовується

категорія

«особистий

закон»

юридичної особи. За цим законом визначаються питання статусу юридичної
особи: чи є організація юридичною особою, коли виникає і припиняється її
правоздатність

та

дієздатність,

який

її

обсяг,

як

створюється,

реорганізовується та ліквідується юридична особа, яка частка майна такої
особи, її філій і представництв, які повноваження мають її органи управління,
як розподіляється майно при ліквідації тощо» [43, с. 102]. На думку
В. Л. Чубарєва національність юридичної особи визначає як факт створення
певної юридичної особи, так і обсяг її правосуб’єктності тобто визначає її
особистий статут [146, с. 105]. О. Х. Юлдашев зазначає, що особистий закон
юридичних осіб визначається їх «національністю» [155, с. 109].
Таким чином, зазначені позиції українських науковців у питаннях
співвідношення понять «національність» та «особистий закон» різняться між
собою. Разом із тим, їх об’єднує такий аспект, що національність юридичної
особи розуміється як приналежність юридичної особи до певної держави
шляхом встановлення зв’язку із правовою системою цієї держави.
Враховуючи вищезазначене, постає питання, за допомогою яких
критеріїв визначається національність юридичної особи, а також, чи
розмежовуються принципи визначення особистого закону (статуту) та
національності юридичної особи.
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Досліджуючи це питання, слід констатувати, що в українській науковій
літературі [71, с. 47; 74, с. 98; 140, с. 112] не розмежовуються зазначені
принципи. Так, визначення національності здійснюється за допомогою
застосування тих самих доктрин (критеріїв, теорій), що і особистий закон
(статут) юридичної особи, а саме як формально-юридичних або колізійних,
так і матеріально-правових критеріїв.
На

думку

автора

дослідження,

при

застосовуванні

поняття

«національність» юридичної особи постає необхідність конкретизації і
уточнення контексту, який розуміється при цьому. Національна ознака або
державна

приналежність

в

приватноправовому

аспекті

є

основою

встановлення статусу юридичної особи з екстериторіальною дією в
міжнародному цивільному обороті, коли правопорядок певної держави
визначає цивільно-правовий статус, що має екстериторіальну дію, і потребує
визнання закордоном, в іншому правопорядку. В приватноправовому аспекті
приналежність юридичної особи до правопорядку певної держави означає,
що така юридична особа створюється, функціонує та припиняє свою
діяльність на підставі правових норм, визначених відповідною державою.
Разом із цим, в даному випадку, мається на увазі так звані «статутні питання»
або «внутрішні питання організації» діяльності юридичної особи, питання
приватноправового характеру, що «тяжіють» до поняття особистого закону
юридичної особи. З цих міркувань, застосування поняття «національність»
юридичної особи в контексті міжнародного приватного права не є
виправданим.
Як підкреслюється автором дослідження [80, с. 97], національність
юридичної особи та особистий закон (особистий статут) юридичної особи не
є тотожними, їх слід розмежовувати. Сфера застосування цих понять різна:
особистий

закон

застосовується

виключно

при

вирішенні

питань

приватноправового характеру і є колізійно-правовим принципом щодо
визначення застосовного права тобто конкретних норм матеріального права
певної держави, національність – для виявлення правового зв’язку юридичної
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особи із певною державою з метою визначення меж дії публічно-правових
норм, які містяться у законодавстві цієї держави, а також у міжнародних
договорах, стороною яких є ця держава.
Таким чином, в міжнародному приватному праві вирішення питання
правового статусу іноземної юридичної особи здійснюється за допомогою
використання таких правових методів, як колізійний (колізійні норми
законодавств) та матеріально-правовий (матеріальні норми законодавств
держав, положення багатосторонніх та двосторонніх міжнародних договорів
та ін.).
Слід зауважити, що в законодавстві та судовій практиці сучасних
держав світу закріплено різний перелік питань, що вирішуються особистим
законом. Здебільшого це питання цивільної правосуб’єктності юридичної
особи, її організаційно-правової структури, а також інші аспекти її
«внутрішньої організації». Натомість питання «зовнішньої діяльності»
юридичної особи, деякі аспекти публічно-правового характеру особистим
законом не охоплюється та вирішується у кожному випадку окремо або
регулюються правом держави, на території якої здійснюється діяльність такої
юридичної особи. Необхідно підкреслити, що питань публічно-правового
характеру в процесі здійснення діяльності юридичної особи в юрисдикціях
інших держав виникає чимало. Серед іншого, це питання стосовно
оподаткування, здійснення інвестиційної діяльності, виконання судових
рішень та ін.
Стосовно сфери застосування понять «особистий закон» або «особистий
статут» в сучасному міжнародному приватному праві, слід зазначити, що
вони поширюються стосовно питань створення, ліквідації, обсягу прав та
обов’язків,
відносин,

організаційно-правової
зокрема

взаємовідносин

форми,
із

внутрішньо-корпоративних

акціонерами

тощо.

Стосовно

правовідносин із третіми особами, як правило особистий закон не
застосовується, наприклад, для договору купівлі-продажу. Щодо договірних
зобов’язань використовують колізійні прив’язки lex contractus, lex voluntaris,
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proper law та інші. При цьому лише щодо «опосередкованих» питань
стосовно договору, наприклад, таких як, здатність юридичної особи укладати
договори, об’єм її правосуб’єктності, можливо застосування особистого
закону.
У зв’язку із тим, що ця дисертаційна робота присвячена дослідженню
правового регулювання колізійних питань статусу юридичних осіб в Україні,
ФРН та Великій Британії, слід зазначити що норми законодавств цих держав,
на відміну від інших, не містять переліку конкретних питань, що вирішує
особистий закон юридичної особи. Тому проілюструємо деякі приклади із
законодавств інших держав.
Наприклад, ст. 155 кодифікованого Закону Швейцарії «Про міжнародне
приватне право» [330] 1987 р. встановлено, що особистий статут юридичної
особи

(товариства)

визначає:

a)

правову

природу

товариства;

b) порядок заснування та ліквідації; c) цивільну правоздатність та
дієздатність; d) правила щодо форми та найменування; e) організаційну
структуру; f) внутрішні відносини в товаристві, зокрема відносини між
товариством та його учасниками; g) відповідальність за порушення норм
корпоративного права; h) відповідальність за обов’язками товариства; i)
повноваження осіб, що діють від імені товариства відповідно до побудованої
організаційної структури.
В ч. 2 ст. 17 Закону Польщі «Про міжнародне приватне право» [306]
2011 р. передбачено, що на підставі застосовного права визначається,
зокрема, 1) заснування, злиття, поділ, перетворення та ліквідація юридичної
особи; 2) правовий статус юридичної особи; 3) найменування, а також
фірмове найменування юридичної особи; 4) правоздатність юридичної особи;
5) компетенція та принципи функціонування, а також призначення та
відкликання членів органів; 6) представництво; 7) набуття та втрата статусу
учасника або членства, а також прав та обов’язків, що пов’язані з ними; 8)
відповідальність учасників або членів за зобов’язаннями юридичної особи;
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9)

наслідки

порушення

представником

юридичної

особи

закону,

засновницького акту або статуту.
Близькі за змістом положення щодо визначення сфери застосування
особистого статуту юридичної особи містяться в законодавстві сучасних
держав світу, наприклад, у ст. 25 Закону Італії «Про реформу італійської
системи міжнародного приватного права» 1995 р. [290], ст. 33 Цивільного
кодексу Португалії 1966 р. [202] та ін.
Як відзначає М. М. Богуславський, простежується тенденція відходу від
формальних критеріїв визначення національності юридичної особи в бік
множинності принципів визначення цієї національності. Більше того,
пропонується взагалі не застосовувати категорію особистого статуту для
вирішення всіх колізійних питань, що стосуються даної юридичної особи. В
залежності від конкретної мети обирається певний критерій [7, с. 123].
Наприклад, в США така тенденція сформувалась доктрина «the internal
affairs rule», згідно з якою внутрішні питання корпорації мають регулюватись
її установчими документами, а зовнішні відносини – правом держави, де вона
здійснює діяльність. При цьому до внутрішніх відносин відносять заснування
юридичної особи, права та обов’язки учасників, установчі документи та
внесення до них змін. До зовнішніх відносин відносять правоздатність,
повноваження

органів,

відповідальність

компанії,

підтримка

розміру

статутного капіталу тощо. Цей принцип став теоретичною основою для
застосування

критерію

місця

діяльності

в

цілях

оподаткування

[295, с. 715–717].
Таким чином, вищезазначене дозволяє сформулювати визначення
терміну «особистий закон юридичної особи» або lex societatis, який
розуміється як колізійно-правовий принцип, що визначає право якої держави
підлягає застосуванню при вирішенні сукупності питань, пов’язаних із
приватноправовим статусом юридичної особи, або переважної більшості
таких питань.
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До вказаного також слід додати, що в державах загальної системи права
поряд із терміном «національність» застосовується терміни «доміцилій» та
«резиденція», розуміння яких також не є однозначним.
Як зазначає І. М. Проценко, термін «доміцилій» (від лат. domicilium –
житло, резиденція, місцеперебування, центр) є відмінним від терміну
«громадянство» та означає постійне або звичайне місце проживання фізичної
особи, застосовується для визначення широкого кола юридичних фактів,
пов’язаних з правовим статусом фізичної особи (наприклад, визначення
місця оподаткування фізичної особи, юрисдикції суду, належності особи до
громадянства певної держави тощо). Особливе значення має для держав, в
яких дозволено подвійне громадянство. У національному праві низки держав
доміцилій використовується і для визначення правового статусу юридичної
особи [111, с. 881–882].
В. М. Корецький використовує поняття «доміцилій» у своїх роботах у
значенні поняття «місцезнаходження»: «юридична особа, діючи, виступаючи
в обороті як економічна та юридична єдність, має свій пункт «прикріплення».
Цей пункт «прикріплення» бажають бачити в доміцилії юридичної особи»
[56, с. 34].
Звернемось до позицій британських правників щодо розуміння терміну
«доміцилій» юридичної особи. М. Вольф у своїй фундаментальній роботі
«Міжнародне приватне право», яка була опублікована у 1945 р., вказує, що
такі поняття, які застосовується щодо фізичних осіб, а саме – громадянство
(національність), доміцилій, місце перебування (резиденція), можуть бути
застосовано до юридичних осіб як аналогія. Так як будь-яка правова система
містить норми, які обумовлюють настання певних наслідків в залежності від
громадянства (національності) особи, її доміцилію або місця постійного
перебування, не здійснюючи розмежування між фізичними та юридичними
особами. Поняття доміцилія та місця перебування особливо важливі в
податковому праві, в цілях визначення базису для оподаткування. Юридична
особа вважається доміцильованою в тому місці, де знаходиться центр його
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управління, натомість, місце постійного перебування знаходиться там, де
здійснюються її основні операції. Юридична особа, як і фізична особа, має
тільки один доміцилій та може мати більше ніж одну резиденцію. В
міжнародному приватному праві доміцилій і резиденція юридичної особи не
мають значення. Відповідь на питання, що є «особистим законом» юридичної
особи, не вимагає звернення до цих понять [13, с. 324–325].
Е. Дженкс у праці «Звід англійського цивільного права» зазначає, що
«доміцилій корпорації у випадку торгової корпорації є місцем, де
здійснюється управління її справами, по відношенню до інших корпорацій –
місцем, де здійснюються її функції» [26, с. 22].
«Доміцилій» – концепція в англійському праві, яка «…насамперед
застосовується до фізичних осіб щодо місця проживання (the domicile of
origin), а також рідше приписується стосовно корпорацій» [248, с. 201].
Дж. Дайн зазначає, що доміцилій корпорації знаходиться в державі,
відповідно до законодавства якого вона інкорпорована (зареєстрована)
[230, с. 94].
Таким чином, як правило, поняття «доміцилій» юридичної особи в
британському праві розуміється як місце її постійного перебування,
ототожнюючи це з поняттям інкорпорації юридичної особи.
Крім того, в англійському праві також застосовується поняття
«резиденція» щодо юридичних осіб. Як зазначає П. Беренс, «приблизно з
таким же змістом (мається на увазі термін «доміцилій» – прим. О. О.)
застосовується таке поняття як «резиденція» (residence)» [169, с. 6].
Отже, більшість наукових поглядів щодо терміну «національність»
юридичної особи зводиться до того, що він є достатньо умовним поняттям та
уособлює в собі як приватноправові, так і публічно-правові аспекти
діяльності юридичної особи. Застосування такого поняття зумовлено
необхідністю розмежування юридичних осіб, що здійснюють свою діяльність
на території певної держави (або мають намір здійснювати) на національні та
іноземні юридичні особи. Приналежність юридичної особи до певної
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держави означає можливість поширювати дію публічно-правових норм, які
містяться у законодавстві цієї держави, а також у міжнародних договорах,
стороною яких є ця держава, щодо такої юридичної особи.
Разом із цим, необхідно підкреслити, що на сьогоднішній день
використання

в

науці

міжнародного

приватного

права

терміну

«національність» юридичної особи не є обґрунтованим та виправданим, так
як поряд із цим загальновизнане поняття «особистий закон (особистий
статут)»

юридичної

особи

є

більш

точним

правовим

терміном

у

цивілістичному розумінні.

1.3 Критерії визначення «особистого закону» і «національності»
юридичної особи в міжнародному приватному праві
У міжнародному приватному праві виокремлюють критерії, на основі
яких визначається особистий закон юридичної особи (lex societatis). Так,
історично сформовано чотири критерії (теорії, доктрини): інкорпорації,
місцезнаходження, центру здійснення основної діяльності і контролю.
Теорія інкорпорації (lex incorporationis) (англ. incorporation theory,
нім. Gründungstheorie). Етимологія слова «інкорпорація» походить від
пізньолатинського incorporatio та означає «включення до складу» [49].
Основна ідея цієї доктрини полягає у тому, що особистий закон юридичної
особи визначається правом держави, згідно з яким вона заснована або
зареєстровані її статутні документи, тобто на основі акту щодо надання
правоздатності юридичній особі. При цьому не враховується фактичне,
реальне місцезнаходження юридичної особи, тобто місцезнаходження її
адміністративного центру, офісу, органів правління тощо. Як правило, місце
інкорпорації зазначається в статуті юридичної особи та підтверджується
державною реєстрацією у відповідному реєстрі. «Теорія інкорпорації
виходить з того, що існування юридичної особи встановлюється державою,
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на території й відповідно до законодавства якої затверджено або
зареєстровано статут такої особи» [43, с. 103].
Критерій інкорпорації застосовується, наприклад, у таких державах, як
США (крім штату Луїзіана), Велика Британія, Індія, Австралія, Нова
Зеландія, Канада, Бразилія, Венесуела, Мексика, Куба, Перу, Чехія,
Словаччина, Данія, Швеція, Фінляндія, Нідерланди, Ірландія, Хорватія,
В’єтнам, Віргінські острови, Китай, Кіпр, Нігерія, Непал, Пакистан,
Південно-Африканська Республіка, Сінгапур, Філіппіни, Шрі-Ланка та інші.
Виникнення критерію інкорпорації пов’язують із Великою Британією,
коли у XVIII ст. державою здійснювалась колоніальна політика. На той час
Велика Британія постала перед проблемою встановлення певних гарантій для
національних компаній, які будучи інкорпорованими у Великій Британії,
мали б можливість переміщення органів управління на території колоній без
ризиків втрати свого правового статусу. «Компанії мали бути інкорпоровані
за національним правом та одночасно підлягати захисту цього права за
місцем фактичної господарської діяльності» [236, с. 71].
Крім того, в основу формування критерію інкорпорації у Великій
Британії була закладена ідея, що стосовно фізичних та юридичних осіб має
застосовуватись однаковий принцип правового регулювання – право
доміцилію. Тому на той час широке використання здобув термін
«доміцилій», що означав місце народження фізичної особи або місце
заснування юридичної особи.
М. Вольф зазначає, що «доктрина інкорпорації бере свій початок з
архаїчної концепції, за якою надання юридичної суб’єктності нефізичній
особі є, так би мовити, виключним актом милосердя, і держава, що дарує цю
милість, тим самим створює закон, за яким ця штучна (юридична) особа має
жити» [13, с. 328].
Разом із тим, постає запитання, що саме слід розуміти під поняттям
«право держави заснування або створення юридичної особи». Так, по-перше,
це може бути право держави, згідно з яким юридична особа первісно
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створена; по-друге, право держави, де юридична особа була організована; потретє, право держави, відповідно до якого здійснено реєстрацію юридичної
особи. Згідно з умовами доктрини інкорпорації особистий закон юридичної
особи встановлюється правом держави, законодавством якої санкціоновано
створення юридичної особи (за умови дозвільної системи створення
юридичних осіб) або зареєстровано її статут, інші засновницькі документи
(за умови явочної системи створення юридичних осіб).
Про недоліки та переваги застосування теорії інкорпорації необхідно
зазначити наступне. Застосування цього критерію зумовлює «обхід закону»,
що

проявляється

у

так

званих

«правових

національності», «купівлі договорів»,

оазисах»,

«плануванні

створення компаній «поштових

скриньок» (letterbox), коли штучно обирається певна юрисдикція з метою
підпорядкування питань правового статусу юридичної особи правопорядку
цієї держави. Зв’язок юридичної особи із правом держави реєстрації в умовах
інтернаціоналізації господарських відносин та появи транснаціональних
корпорацій часто є формальним, і в деяких випадках застосування доктрини
інкорпорації є неефективним регулятором приватноправових відносин. При
цьому, основна мета засновників юридичної особи є вибір найсприятливіших
та найвигідніших умов режиму ведення діяльності, наприклад, податкового
регулювання, вимоги щодо мінімального капіталу тощо. За таких умов
держави втрачають значні капіталопотоки та доходи. Теорію інкорпорації
також ще називають теорією «експорту компаній», так як компанія при
визначенні особистого закону керується законом місця заснування, однак
фактично вона більш тісно пов’язана із правопорядком іншої держави, в якій
така компанія має свій фактичний адміністративний центр.
Крім того, з метою залучення нових юридичних осіб у власну
юрисдикцію, держави в умовах міжнаціональної або міжрегіональної
конкуренції можуть скасовувати обмеження або знижувати стандарти
державного

регулювання

підприємницької

діяльності,

знижувати

і

максимально спрощувати вимоги щодо податкових зобов’язань для
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юридичних осіб, що призводить до «перегонів поступок» (англ. «the race to
the bottom»).
Німецькі правники вказують на недоліки цієї теорії, що полягають у
«наданні необмежених можливостей для численних маніпуляцій (наприклад,
створення фіктивних компаній за місцем розташуванням «формальних»
офісів, єдиним призначенням яких є реєстрація ділової переписки, або так
звані «компанії поштової скриньки» («Briefkastenfirma»)» [285, с. 217].
М. Вольф також піддає критиці застосування критерію інкорпорації,
зокрема, зазначаючи, що «компанія може бути створена за законом держави
Х , проте, за бажанням своїх засновників, може мати своє перебування, центр
свого управління в державі Y. Міркування, за яким засновники, що ведуть
справи у «своїй» державі, віддають перевагу підпорядкувати свою
корпорацію закону іншої держави, не завжди має дуже достойний характер.
Закон держави Y може бути більш суворим стосовно відповідальності
юридичних осіб перед власниками акцій або кредиторів, або може надавати
їм менше прав; або вимагати більш суворих щорічних ревізій або незручної
гласності їх діяльності, або може мати більш високу ціну реєстрації у
порівнянні із законом іншої держави (штату). У всіх цих випадках особистим
законом корпорації є не закон фактичного її місцезнаходження, а закон
держави, в якому корпорація була зареєстрована, створена. Ці положення
виявляють слабкі сторони доктрини, що визнає особистим законом
юридичної особи закон, за яким юридична особа була створена» [13, с. 329].
Разом із тим, доктрина інкорпорації має і певні переваги. Цей критерій є
достатньо простим та легким при його визначенні, і надає можливість для
юридичної особи можливість переміщення її реального місцезнаходження на
територію іншої держави без ризиків невизнання її в «приймаючій» державі,
що є однією із найсуттєвіших переваг застосування критерію інкорпорації.
О. М. Ладиженський визначає такі переваги критерію інкорпорації:
легкість

та

чіткість

визначення;

неможливість

зміни

державної

приналежності без згоди на це держави інкорпорації; можливість ліквідації
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юридичної особи як в державі інкорпорації, так і закордоном, якщо буде
визнано діяльність юридичної особи небажаною для держави інкорпорації
[61, с. 268].
Таким

чином,

доктрина

інкорпорації

характеризується

передбачуваністю, легкістю і проcтотою визначення, а також надає
можливість переміщення фактичного центру управління юридичних осіб до
інших юрисдикцій

без

ризиків

невизнання

правосуб’єктності таких

юридичних осіб у новій приймаючій державі.
Критерій реального місцезнаходження або осілості (нім. Sitztheorie,
англ. effective seat theory) передбачає, що компетентним правопорядком при
вирішенні питань правового статусу іноземної юридичної особи є право
держави, на території якої розташовано адміністративний центр юридичної
особи (наприклад, рада директорів, правління тощо) або реальне, фактичне
місцезнаходження юридичної особи. При цьому, фактичне місцезнаходження
юридичної особи означає місцезнаходження органу юридичної особи, за
допомогою якого здійснюється вирішальний вплив в управлінні її діяльності,
або так звана «ефективна осілість». В основу цієї доктрини закладена ідея,
відповідно до якої особистий закон має визначатись правом держави, з яким
пов’язують «реальне» функціонування юридичної особи і яке спроможне
надати захист інтересів міноритарних акціонерів, працівників та кредиторів
цієї юридичної особи тощо.
Поняття «осілість» юридичної особи в різних державах тлумачиться
неоднаково. В науковій доктрині зазначається про «статутну» (формальну)
осілість юридичної особи, яка визначена в її засновницьких документах, і
«ефективну» (реальну) осілість юридичної особи, яка враховує фактичне
місцезнаходження адміністративного центру на кожний окремий момент
часу [4, с. 46]. Однак, необхідно зауважити, що критерій статутної осілості
досягатиме тих самих результатів, що і використання критерію інкорпорації,
оскільки держави, як правило, визначають у законодавстві вимоги щодо
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співпадіння

місця

реєстрації

(інкорпорації)

та

місцезнаходження

адміністративного центру, що зазначається в установчих документах.
У зв’язку із відсутністю в праві ФРН і Великої Британії, які є
класичними представниками континентальної та загальної сімей права
відповідно, спеціальної правової норми щодо визначення особистого закону
юридичної особи, наведемо приклади із законодавств інших держав. Так,
наочно демонструє різницю статутної та ефективної осілості ст. 22 Закону
Угорщини «Про міжнародне приватне право» 2017 р. Зокрема, вказаним
законом визначено, що особистим законом юридичної особи є закон
держави, на території якої зареєстрована юридична особа. Якщо юридична
особа зареєстрована відповідно до законодавства двох або більше держав або
реєстрація не вимагається відповідно до законодавства держави, де
знаходиться зареєстрований офіс, що вказаний в статутному документі, то її
особистим законом буде закон держави, в якій зареєстровано офіс, що
вказаний

в

статутному документі.

Якщо

юридична

особа

не

має

зареєстрованого офісу, що вказаний в статутних документах, або має дві або
більше

зареєстрованих

офіси,

та

не

зареєстровано

відповідно

до

законодавства будь-якої із цих держав, її особистим законом є закон держави,
в якій розташовано її центральний штаб [339].
Виникнення доктрини реального місцезнаходження пов’язують із
французькою судовою практикою. У Франції із середини ХІХ століття
постала необхідність виробити певні запобіжники, що унеможливлювали б
зловживання засновниками компаній, які намагались здійснити фактичне
переміщення місцезнаходження французьких компаній у Швейцарію та
Бельгію, так як в законодавстві цих держав передбачались більш сприятливі
умови ведення діяльності.
На сьогодні, теорія осілості є домінуючою в таких державах, як Франція,
ФРН, Австрія, Бельгія, Люксембург, Греція, Іспанія, Португалія, Латвія,
Литва, Естонія, Польща, Румунія, Угорщина та ін.
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Переваги теорії реального місцезнаходження полягають у мінімізації
можливостей обходу закону або зловживанням правом. Ця

теорія,

насамперед, захищає інтереси держави, на території якої розташовано
фактичне місцезнаходження юридичної особи, поряд із цим, питання захисту
інтересів кредиторів, працівників та засновників юридичної особи, як
засвідчує практика, певним чином ігноруються.
В. Ф. Ебке зазначає, що доктрина реального місцезнаходження
підкреслює важливість створення єдиних умов та правил зі сторони держави,
вимагаючи, щоб усі юридичні особи в цій приймаючій державі були
«включені» до її правового простору, її законодавства. Цим самим держава
створює рівні умови для юридичних осіб та запобігає ухиленню юридичних
осіб від юридичного контролю шляхом запровадження вимоги щодо
обов’язкової реєстрації за місцем реального місцезнаходження, відхиляючи
можливість реєстрації цієї юридичної особи в юрисдикції, що має менш
«жорстке» законодавство.

Як результат,

при застосуванні доктрини

реального місцезнаходження, усі юридичні особи підпорядковуються єдиним
правилам та принципам корпоративного права, включаючи і законодавство
щодо захисту акціонерів, кредиторів, працівників та інших зацікавлених
сторін [237, с. 817].
Окремо слід зазначити, що в ЄС застосування критерію реального
місцезнаходження значно обмежується, що пов’язано із тим, що цей критерій
суперечить принципам свободи заснування компаній, який визначений
засновницькими договорами ЄС, зокрема у статтях 49 і 54 ДФЄС. Така
позиція визначена у рішеннях Суду ЄС. Більш детально цей аспект
висвітлюється у другому розділі цієї дисертаційної роботи.
Крім того, суттєві недоліки теорії реального місцезнаходження
полягають у складності її застосування, а саме проблемою встановлення
фактичного місцезнаходження адміністративного центру юридичної особи.
Виникають

ситуації,

коли

необхідно

здійснити

вибір

з-поміж декількох центрів управління, що мають місце розташування на
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територіях різних держав, що призводить до подвійної державної належності
або невизнання жодної державної належності за юридичною особою.
Критерій

реального

місцезнаходження

унеможливлює

переміщення

місцезнаходження правління юридичної особи з однієї держави в іншу, так як
переміщення

адміністративного

правосуб’єктності

такої

центру

юридичної

матиме

особи

і

наслідком

необхідність

втрату

створення

юридичної особи за законодавством країни «нового» розташування органу
правління. На практиці це викликає вирішення багатьох проблемних питань,
зокрема, щодо формування статутного капіталу юридичної особи при її
створенні за національним законодавством нової приймаючої держави
(вимоги щодо розміру статутного капіталу, порядок і строки внесення
внесків та ін.).
Таким чином, зміст теорії реального місцезнаходження зводиться до
того, що держава не допускає в межах своєї юрисдикції діяльність
юридичних осіб, якими не дотримано вимоги щодо заснування юридичної
особи в цій державі, цим самим захищаючи свої інтереси. Ця теорія у
деякому сенсі застосовується примусово, так як зобов’язує юридичну особу,
зокрема її засновників, враховувати та зважати на місцезнаходження
адміністративного центру як на домінантну ознаку, що визначатиме
правовий статус цієї юридичної особи. На противагу цьому, критерій
інкорпорації має диспозитивний характер в тому значенні, що надає
можливість засновникам вільно обирати місце реєстрації юридичної особи.
Враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що два найбільш
розповсюджені у міжнародному приватному праві критерії визначення
особистого

закону

юридичної

особи

–

інкорпорації

і

реального

місцезнаходження, уособлюють в собі, в найзагальнішому, прояв антагонізму
інтересів: засновників юридичних осіб, з однієї сторони, і держави, на
території якої розташовано реальне місцезнаходження юридичної особи, з
іншої сторони.
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Критерій центру експлуатації або місця здійснення основної
діяльності має в основі ідею, згідно з якою при визначенні застосовного
права щодо правового статусу юридичних осіб має застосовуватись право
держави, на території якої юридична особа здійснює основну комерційну або
виробничу діяльність.
Зазначений критерій застосовується в державах, що розвиваються, і,
здебільшого, як альтернативний або субсидіарний критерій. Наприклад, його
нормативне закріплення міститься у § 14 Закону Естонії «Про міжнародне
приватне право» 2002 р., ст. 11 Цивільного кодексу Єгипту 1948 р.,
ст. 43 Кодексу міжнародного приватного права Тунісу 1998 р., ст. 41
Цивільного кодексу Іспанії 1889 р., ст. 25 Закону Італії «Про реформу
італійської системи міжнародного приватного права» 1995 р..
Так, у ч. 2 § 14 Закону Естонії «Про міжнародне приватне право» 2002 р.
[310] зазначено, що якщо керівництво юридичною особою фактично
здійснюється в Естонії або її основна діяльність здійснюється в Естонії, то до
такої юридичної особи застосовується естонське право.
І. М. Проценко зазначає, що цей критерій допомагає владі держав
здійснювати контроль за діяльністю юридичних осіб з іноземною участю
[73, с. 49]. Розвиваючи цю думку, слід зазначити, що застосування цього
критерію направлене проти юридичних осіб, що мають реєстрацію в
промислово «розвинутих» державах та здійснюють виробничу діяльність в
державах, що розвиваються. Цим самим держава, що розвивається, прагне
захистити власні економічні інтереси. Крім того, така держава залучає
опосередковано до своєї економіки іноземний капітал та інвестиції.
Суттєвим недоліком цього критерію є його невизначеність та мінливість,
так як юридична особа може змінювати за короткий час місце здійснення
основної діяльності, або здійснювати одночасно діяльність на території
декількох держав, що ускладнює застосування зазначеного критерію. До
цього слід додати, що «безпосередньо за місцем здійснення основної
господарської діяльності не приймається рішення стосовно керівництва
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юридичної особи, а лише реалізовуються рішення, які визначені в іншому
місці» [282, с. 1450].
Виходячи із вищезазначеного, можна констатувати, що критерій центру
експлуатації не є вдалим способом розв’язання проблем визначення
правового статусу іноземної юридичної особи як самостійна колізійна
прив’язка.
Критерій контролю застосовується з метою виявлення державної
(національної) приналежності суб’єктів, якими здійснюється управління
юридичною особою (фактично контролюється її діяльність або здійснюється
фінансування). Доказом про здійснення контролю над юридичною особою,
наприклад, може бути інформація щодо наявності в особи певного розміру
частки в статутному капіталі, більшості голосів в органах управління, певні
повноваження

щодо

здійснення

керівництва

юридичною

особою,

повноваження на представництво і таке інше.
Широке розповсюдження критерію контролю мало місце в часи Першої
та Другої світових воєн ХХ століття, під час яких поставали питання
заборони діяльності юридичних осіб, що «належали до ворожих держав», а
також щодо експропріації їх майна. Виникнення критерію контролю
пов’язують із необхідністю охарактеризувати державну приналежність
юридичної особи, в якій поєднуються правовий, політичний та економічний
контекст. Формування цієї доктрини пов’язують із висновками Палатою
лордів у справі «Continental Tyre and Rubber Company (Great Britain) Ltd. v.
Daimler Company Ltd.» від 30.06.1916 [209]. Початок розгляду справи припав
на 1915 рік, коли британською дочірньою компанією «Continental Tyre and
Rubber

Company Ltd.» було подано позов проти німецької корпорації

«Daimler Company Ltd.» щодо порушень умов договору та відмови сплатити
за поставлений товар, мотивуючи тим, що дочірня компанія німецької
головної компанії є «ворожою» юридичною особою, не має можливості
отримувати плату, та відповідно, плата має бути визнана неправомірною. У
Великій Британії свого часу була зареєстрована акціонерна компанія
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«Continental Tyre and Rubber Company Ltd.», що займалась продажем шин. Її
капітал складав 25 тис. акцій, з них тільки одна належала англійцю, всі інші –
особам із німецьким громадянством. З точки зору британського права ця
компанія є британською компанією. Британський суд постановив у своєму
рішенні, що компанія не змінила свої характеристики британської юридичної
особи у зв’язку із тим, що з початком війни всі акціонери та директори
компанії є «ворожими»; у випадках заснування компанії за британським
правом, вона є британською корпорацією незалежно від того, що акціонери
належать до «ворожої держави». Однак, в подальшому, ця справа була
продовжена у 1916 році, коли позивачем вже була німецька корпорація
«Daimler Company Ltd.». Відповідач стверджував, що позивач є «ворожою
компанією» та повинен позбавлятись можливості розгляду справи в
британських судових інстанціях. Згодом, британський суд постановив, що
необхідно визначити, хто контролює юридичну особу, та відповідно до цього
вирішив питання щодо його фактичної приналежності. Так, судом було
зазначено, що позивач має отримати дозвіл щодо захисту свого позиву, так як
фактичні обставини справи вимагають роз’яснення природи контролю та
управління компанією.
Крім того, доктрина контролю розглядалась Міжнародним Судом ООН
у справі «Interhandel» (рішення від 21.03.1959) [59, с. 58], в якій було подано
позов Швейцарським урядом до уряду США.
В 1942 р. уряд США відповідно до Закону «Про торгівлю із ворожими
державами» 1917 р. (англ. Trading with the Enemy Act) конфіскував майже всі
акції корпорації «General Aniline and Film Corporation (GAF)», яка була
зареєстрована у США, так як вважав, що ці акції належали німецькій
компанії «Interhandel», що зареєстрована у Базелі, але насправді належали
компанії «I. G. Farben industrie» з Франкфурту. Уряд США стверджував, що
компанія

General

Aniline

and

Film

Corporation

є

так

чи

інакше

контрольованою німецькою компанією. Однак, в подальшому, під час
підготовчого заслуховування справи, Міжнародний Суд ООН постановив, що
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позов не може бути прийнятий до розгляду, так як Міжнародний Суд ООН не
має юрисдикції вирішувати справу посилаючись на те, що швейцарська
компанія не використала всі способи правового захисту на національному
рівні.
Також Міжнародний Суд ООН застосував певним чином доктрину
контролю у справі «Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI)» (United States of America
v. Italy) (рішення від 20.07.1989) [59, с. 246], коли 06.02.1987 США подано
позов проти Італії щодо спору, що виник внаслідок витребування урядом
Італії

заводу

та

пов’язаних

з

ним

активів

італійської

компанії

«Raytheon-Elsi S.p.A.», що виробляє електронні компоненти і раніше відома
як «Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI)», що, як було заявлено, на 100 відсотків
належала двом корпораціям США.
Крім того, Радою Безпеки ООН з метою врегулювання воєнних
конфліктів та забезпечення миру та безпеки запроваджувались санкції
відносно юридичних осіб, що контролювалися громадянами певної держави.
Враховуючи зазначене, слід констатувати, що критерій контролю
застосовується не лише як спосіб визначення державної приналежності
юридичної особи в приватноправовому аспекті, але і як своєрідне
«проникнення під корпоративну вуаль» юридичної особи для визначення
національності її засновників, бенефіціарних власників, акціонерів з метою
розмежування юридичних та фізичних осіб на вітчизняні або «ворожі», а
також, в подальшому, застосування обмежувальних заходів щодо таких
юридичних осіб, зокрема обмеження господарської діяльності на території
певної держави, конфіскації її майна та ін. Державна приналежність в цьому
контексті виявляється з метою встановлення, в інтересах якої держава
здійснюється діяльність певної юридичної особи (як національної, так і
іноземної), і може бути ідентифікована на підставі різних фактів, зокрема
громадянства фізичної особи, якою здійснюється управління компанією, її
фінансування, або є бенефіціарним власником, а також інших фактів,
наприклад, місце сплати податків, походження патентів і товарних знаків та
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ін. Тому, враховуючи вищезазначене, критерій контролю слід розглядати як
спосіб визначення юридичних осіб, для яких запроваджується спеціальний
правовий режим в певній державі.
Стосовно недоліків при застосуванні критерію контролю слід зазначити
наступне.
По-перше, якщо застосовувати такий критерій як основний, це призведе
до «втрати» правосуб’єктності юридичної особи як самостійного суб’єкта
права, так як особистий закон визначатиметься тільки на підставі, наприклад,
національності

фізичної

особи.

По-друге,

висока

ймовірність

зміни

детермінант (ознак), на підставі яких визначається «контрольованість»
юридичною особою. Наприклад, зміни в розподілі часток в статутному
капіталі, керівництва, голоси в органах правління, що відповідно призводить
до зміни застосовного права. По-третє, складність визначення особистого
закону за цим критерієм, якщо наявний багатонаціональний склад учасників,
засновників тощо.
Як зазначав німецький науковець П. Доральт, критерій контролю для
визначення особистого закону не може застосовуватись, так як це призвело б
до того, що приймалась до уваги не правосуб’єктність юридичної особи як
такої, а лише правосуб’єктність фізичних осіб, що знаходяться за цим
«фасадом». Колізійна прив’язка має охоплювати правову єдність, а не осіб,
що її контролюють, так як правова єдність надає більшу сталість, ніж
контроль, який може бути змінено в будь-який момент [233, с. 181].
Разом із тим, критерій контролю знайшов застосування у міжнародній
практиці, зокрема, у таких міжнародних актах:
– Вашингтонська конвенція про порядок вирішення інвестиційних
спорів

між

державами

та

іноземними

особами

1965

р.

(пп. «b» п. 2 ст. 25) [214];
– Сеульська конвенція про заснування Багатостороннього агентства
гарантування інвестицій 1985 р. (ст. 13) [211];
– Договір до Енергетичної Хартії 1994 р. (ст. 1) [333].
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Використання критерію контролю передбачено також в деяких
міжнародних

двосторонніх

інвестиційних

договорах,

зокрема,

і

в

інвестиційних договорах, стороною яких є Україна.
На думку Н. В. Погорецької, з якою, як ми вважаємо, можна погодитись,
критерій контролю обумовлений економічними та історичними чинниками, і
дає змогу встановити дійсну відносність юридичної особи до певної держави
[92, с. 102].
Впродовж останніх років можна спостерігати розширення практики
застосування критерію контролю стосовно іноземних юридичних осіб в праві
України. Ст. 1 Закону України «Про санкції» від 14 серпня 2014 року
№ 1644-VII [109] передбачено застосування спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів – санкцій. Санкції можуть застосовуватися
Україною стосовно

іноземної держави,

іноземної юридичної особи,

юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи
або фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також
суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність.
В ч. 3 ст. 5 Закону України «Про санкції» визначено, що рішення щодо
застосування, скасування та внесення змін до санкцій щодо окремих
іноземних юридичних осіб, юридичних осіб, які знаходяться під контролем
іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб
без громадянства, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність
(персональні санкції), передбачених пунктами 1-21, 23-25 частини першої
статті 4 цього Закону, приймається Радою національної безпеки та оборони
України та вводиться в дію указом Президента України. Відповідне рішення
набирає чинності з моменту видання указу Президента України і є
обов’язковим до виконання.
Вказаним законом передбачено такі види санкцій щодо юридичних осіб,
як, зокрема, обмеження торгових операцій; запобігання виведенню капіталів
за межі України; анулювання або призупинення ліцензій, обмеження,
часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень
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територією України; зупинення виконання економічних та фінансових
зобов’язань; повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних
паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції; заборона
збільшення

розміру

статутного

капіталу

господарських

товариств,

підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава,
юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє
10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління
юридичною особою чи її діяльність та ін.
У зв’язку із окупацією і анексією АР Крим Російською Федерацією у
2014 р. і триваючою агресією на Сході України, що розпочалась у 2014 р.,
Україна запровадила санкції щодо низки фізичних осіб, національних та
іноземних юридичних осіб. Так, станом на 27 серпня 2021 року застосовано
санкції щодо 3960 фізичних осіб та 1825 юридичних осіб [89]. Серед
іноземних юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції, не лише
юридичні особи із реєстрацією у Російській Федерації, але й, зокрема, у
Молдові, Португалії, Белізі та інших країнах [81, с. 347].
Крім того, починаючи з 2014 р. Парламентською асамблеєю Ради
Європи,

державами-членами

ЄС,

ЄС,

США,

Японією,

Норвегією,

Швейцарією, Австралією, Канадою та іншими багатьма державами світу на
міжнародному рівні запроваджено санкції проти фізичних та юридичних осіб
Російської Федерації. Зокрема, запроваджено економічні санкції у вигляді
замороження активів юридичних та фізичних осіб; обмеження доступу до
фінансових ресурсів; заборона діяльності юридичних та фізичних осіб на
території інших держав; експортно-імпортні обмеження та ін.
Отже, сучасна міжнародна та національна практика застосування
критерію контролю підкреслює актуальність її розгляду в контексті
міжнародного публічного права, зокрема, міжнародного економічного права
або міжнародного торговельного права. На підставі норм Закону України
«Про санкції» можливо стверджувати, що в Україні використано новий
спосіб визначення осіб, які контролюють юридичну особу: не за ознакою їх
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національності, а за ознакою здійснення ними протиправної діяльності,
зокрема, терористичної діяльності. У зв’язку із збройною агресією
Російською Федерацією проти України та анексією АР Крим, в праві
України, як і в багатьох державах світу, спеціальні економічні та інші
обмежувальні заходи за допомогою використання критерію контролю
застосовується, здебільшого, з метою припинення Російською Федерацією
порушень норм міжнародного права.
Крім того, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних
та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16 січня 2020
року № 466-IX [102] до українського законодавства введено новий термін –
«контрольована іноземна компанія» (стаття 39-2 ПК України).
Такими компаніями визнається будь-яка юридична особа, зареєстрована
в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під
контролем фізичної – особи резидента України або юридичної особи –
резидента України відповідно до правил, визначених ПК України.
Юридичною особою може визнаватися корпоративне утворення (об’єднання)
або організація, наділена правом володіти активами, мати права та обов’язки
та здійснювати діяльність від власного імені та незалежно від засновників,
учасників або форми власності. Наявність у контрольованої іноземної
компанії статусу юридичної особи визнається відповідно до законодавства її
реєстрації.
У випадках, передбачених зазначеною статтею, до контрольованої
іноземної компанії може прирівнюватися іноземне утворення без статусу
юридичної особи. Утворенням без статусу юридичної особи визнається
утворення, створене на підставі правочину або зареєстроване відповідно до
законодавства іноземної держави (території) без створення юридичної особи,
яке відповідно до законодавства та/або документів, що регулюють її
діяльність

(особистого

закону),

має

право

здійснювати

діяльність,
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спрямовану на отримання доходу (прибутку) в інтересах своїх учасників,
партнерів, засновників, довірителів або інших вигодоотримувачів.
Утворення без статусу юридичної особи можуть включати, зокрема, але
не виключно, партнерства, трасти, фонди, інші установи та організації,
створені на підставі правочину або закону іноземної держави (території). До
утворень без статусу юридичної особи прирівнюються особи – нерезиденти,
організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого
Кабінетом Міністрів України, які відповідно до особистого закону не є
юридичними особами.
При цьому, контролюючою особою, згідно з ПК України, є фізична
особа або юридична особа – резиденти України, що є прямими або
опосередкованими власниками (контролерами) контрольованої іноземної
компанії.
Запровадження такого інституту в праві сучасних держав зумовлена
діяльністю компаній в так званих «офшорних юрисдикціях», у зв’язку із чим
бюджети держав не отримують значних сум податків від їх діяльності.
Однак, як зазначається автором дослідження, факт реєстрації юридичної
особи в «офшорній» юрисдикції не є ознакою «обходу» закону або
зловживання правом. Разом із тим, для економічних інтересів держав, з
юрисдикції якої виведено таку юридичну особу, це є негативним явищем
[84, с. 188]. Із приєднанням з 01 січня 2017 року до Програми розширеного
співробітництва в рамках Організації економічного співробітництва та
розвитку

Україна

взяла

на

себе

зобов’язання

стосовно

здійснення

імплементації так званого Мінімального стандарту Плану дій BEPS
(Base erosion and Profit Shifting

–

розмивання

оподатковуваної бази

й

виведення прибутку з-під оподаткування).
В Україні планується (так як положення щодо контрольованих
іноземних компаній станом на 01 вересня 2021 року ще не набули чинності),
що резидент України (фізична або юридична особа), який контролює
іноземну юридичну компанію, має стати платником податку на прибуток
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контрольованої іноземної компанії та зобов’язаний подавати спеціальний звіт
та повідомлення про придбання або припинення участі в таких компаніях.
Проте запровадження правил оподаткування контрольованих іноземних
компаній з початку 2021 року, як це передбачалось у Законі від 16 січня 2020
року № 466-IX, виявилось передчасним через неготовність впровадження
таких змін. У зв’язку із цим, Законом України «Про внесення змін до ПК
України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та
інформації, необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування»
від 07 грудня 2020 року № 1117-IX [101] відтерміновано на рік, тобто до
01.01.2022, коли відбудеться набрання чинності ст. 392 та п. 177.13 ПК
України щодо оподаткування контрольованих іноземних компаній. При
цьому, вказаним законом визначено, що першим звітним (податковим) роком
для контрольованих іноземних компаній є 2022 рік, тому звітування про такі
компанії необхідно буде здійснювати з 2023 року.
Запровадження інституту «контрольована іноземна компанія» в Україні
дозволяє зробити висновок, що держава в галузях публічного і приватного
права застосовує різні критерії визначення правового зв’язку юридичної
особи із іноземним правопорядком.
Таким чином, критерій контролю відрізняється від інших вище
перелічених критеріїв тим, що надає можливість врахувати ряд характерних
ознак, які означатимуть «контрольованість» юридичної особи, наприклад,
місце реєстрації, місце здійснення основної діяльності, національність
засновників,

акціонерів

та

ін.

Застосування

доктрини

контролю

в

міжнародних спорах і в галузях публічного права підкреслює її особливість,
яка полягає у тому, що вона є інструментом захисту національних інтересів
певної держави, і обумовлюється особливими цілями такого застосування.
Зокрема,

в

сучасному

законодавстві

України

критерій

контролю

використовується не лише як один з класичних критеріїв визначення
державної приналежності юридичної особи, а також як інструмент захисту
національних інтересів держави, серед іншого, з метою запобігання і
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недопущення втручання у внутрішні справи України іноземними державами,
а також запобігання ухилення юридичними і фізичними особами від
оподаткування (деофшоризація).
Погоджуючись із думкою Г. С. Фединяк, слід відмітити, що на
сьогоднішній день спостерігається наявність кризи колізійно-правового
регулювання питань приватноправового статусу юридичних осіб, що полягає
у відсутності єдиної колізійної прив’язки, яка слугувала б інтересам
більшості держав та відповідала потребам інтернаціональних економічних
зв’язків, що розвиваються [140, с. 123], тому в законодавстві сучасних
держав застосовується комбінації вище перелічених критеріїв.
Зокрема,

українським

законодавством

закріплено

можливість

застосування двох критеріїв визначення особистого закону юридичної особи.
Ст. 25 Закону України «Про міжнародне приватне право» встановлено, що
особистим

законом

місцезнаходження

юридичної
юридичної

особи
особи.

вважається
Для

цілей

право
цього

держави
Закону

місцезнаходженням юридичної особи є держава, у якій юридична особа
зареєстрована або іншим чином створена згідно з правом цієї держави. Ч. 3
ст. 25 цього Закону передбачає, що за відсутності таких умов або якщо їх
неможливо встановити, застосовується право держави, у якій знаходиться
виконавчий орган управління юридичної особи [106]. Це означає, можливість
застосування критерію місцезнаходження виконавчого органу юридичної
особи як додаткового критерію при визначенні особистого закону іноземної
юридичної особи, що діє для окремого, особливого випадку, коли місце
створення юридичної особи неможливо встановити або є невідомим тощо.
Тобто українським законодавством передбачено застосування критерію
інкорпорації як основного та осілості як субсидіарного.
Наведемо декілька прикладів із законодавства сучасних держав.
«Ланцюжок» критеріїв, в якому основним є критерій інкорпорації,
закріплено у Цивільному кодексі Нідерландів. Відповідно до ст. 118 (книга
10) Цивільного кодексу Нідерландів особистим законом для організації, яка
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зареєстрована як юридична особа, що має адміністративний центр, або за
відсутності такого, має центр діяльності на момент створення на території
певної держави, відповідно до законодавства якої вона створена, буде закон
цієї держави [234].
Відповідно до ст. 154 кодифікованого Закону Швейцарії «Про
міжнародне приватне право» 1987 р. до компаній застосовується право
держави, в якій вони засновані, за умови відповідності встановленим правом
цієї держави вимог в частині оприлюднення або реєстрації, за відсутності
таких вимог – за умови заснування відповідно до права цієї держави. Щодо
компанії, яка не відповідає зазначеним вимогам, застосовним є право
держави, з якої фактично здійснюється управління [330].
Згідно

зі

ст.

25

Закону

Італії

«Реформа

італійської

системи

міжнародного приватного права» 1995 р. особистий закон юридичної особи
встановлюється правом тієї країни, де завершено дії щодо її створення. Якщо
орган управління юридичної особи або місце здійснення основної діяльності
розташовано на території Італії підлягає застосовуванню італійське право
[290].
Таким

чином,

вищезазначене

дозволяє

зробити

висновок,

що

ефективність правового регулювання статусу іноземних юридичних осіб, що
відображає, з однієї сторони, інтереси різних держав, з іншої сторони,
інтереси засновників юридичних осіб, їх контрагентів, бізнесу, а також
враховує динаміку процесів економічної глобалізації, може бути досягнуто за
умови відмови від жорстких колізійних прив’язок, а саме, із застосуванням
гнучких, кумулятивних норм, що включають комбінацію різних критеріїв.
В контексті даного дослідження, слід зазначити про уніфікацію норм
щодо статусу юридичних осіб, яка здійснювалась неодноразово на
міжнародному

рівні.

Проте

на

сьогодні

такий

досвід

вважається

безуспішним, так як відповідні міжнародно-правові документи так і не
набули чинності через недостатню кількість ратифікацій державамиучасницями.

Зокрема,

йдеться

про

Конвенцію

про

визнання
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правосуб’єктності іноземних товариств, асоціацій та установ 1956 р.,
Європейську конвенцію щодо заснування компаній 1966 р., Брюссельську
конвенцію держав Європейського економічного співтовариства про взаємне
визнання компаній 1968 р.
Першою спробою здійснити уніфікацію правового регулювання статусу
іноземних юридичних осіб на міжнародному рівні була Конвенція про
визнання правосуб’єктності іноземних товариств, асоціацій та установ
1956 р. [212], яка підготовлена Гаазькою конференцією з міжнародного
приватного права. Комісія під час розробки проєкту зазначала, що вирішення
питання щодо створення уніфікованих правил у сфері міжнародного
приватного права стосовно юридичних осіб і усунення протиріччя між
колізійними нормами законодавств держав англосаксонської та романогерманської систем права видається занадто складним. Тому було вирішено
розробити конвенцію про міжнародне визнання правосуб’єктності іноземних
юридичних осіб.
Згідно зі ст. 1 Конвенції правосуб’єктність юридичної особи розумілась
як право виступати в суді, здатність володіти майном і вчиняти інші
юридичні дії. Правосуб’єктність юридичної особи набувається відповідно до
права держави, в якій здійснено формальності з

її реєстрації та

оприлюднення, та в якій зареєстровано її офіс. Конвенція визначала
застосування критерію інкорпорації, проте передбачались виключення з
цього правила, зокрема у державах, в яких використовується критерій
реального місцезнаходження. Зокрема, відповідно до ст. 2 конвенції
невизнання в державі-учасниці

правосуб’єктності юридичної особи

можливе, якщо в законодавстві цієї держави міститься критерій реального
місцезнаходження і якщо доведено, що юридична особа має «реальну
осілість» тобто місцезнаходження її центральної адміністрації на території
такої держави. Крім того, правосуб’єктність юридичної особи може бути не
визнано, якщо її центральна адміністрація розміщена на території будь-якої
третьої держави, у законодавстві якої визначено застосування критерію
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реального місцезнаходження. У випадку, якщо в державі інкорпорації і в
державі

реального

місцезнаходження

юридичної

особи

закріплено

застосування критерію інкорпорації, правосуб’єктність такої юридичної
особи підлягає визнанню у цих двох державах, а також в будь-яких третіх
державах. Серед держав, що ратифікували цю конвенцію – Франція, Бельгія і
Нідерланди, підписали лише Іспанія і Люксембург, тому вона не набула
чинності.
Конвенцію про заснування компаній від 20 січня 1966 року [244], яка
розроблена Радою Європи, містила також критерій інкорпорації. Державиучасниці конвенції мали право застосувати її положення в залежності від
того, чи існував реальний та тривалий звʼязок компанії із економікою
держави-учасниці конвенції. Серед підписантів конвенції – Бельгія, ФРН,
Італія, ратифікувала лише Люксембург, тому ця конвенція не набула
чинності.
У

Брюссельській

конвенції держав

Європейського

економічного

співтовариства про взаємне визнання компаній від 29 лютого 1968 року [213]
визначалось, що компанія підлягає визнанню, якщо вона створена згідно з
правом держави-члена, має зареєстрований офіс (англ. statutory registered
office) на території, де діє конвенція, а також здійснює свою діяльність з
метою отримання прибутку на постійній основі (ст. 1, ст. 2). Реальний
зареєстрований офіс компанії розглядається як місце, де розташована її
центральна адміністрація (ст. 5). Разом із тим, відповідно до ст. 4 цієї
конвенції держава-член має право на застосування імперативних положень
національного

законодавства

щодо

компаній,

які

мають

реальне

місцезнаходження на її території, однак створені згідно з правом іншої
держави-члена. Відповідно до ст. 7 конвенції держава може відмовити у
наданні деяких прав і повноважень компанії, якщо за національним
законодавством цієї держави таких прав і повноважень не передбачено для
національних компаній. Однак, це правило не стосується права на укладання
договорів, вчинення інших юридичних дій, а також бути позивачем або
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відповідачем у суді. Ст. 8 визначено, що у визнанні не може бути відмовлено
організації на тій підставі, що вона згідно з правом держави створення не є
юридичною особою.
Важливо зазначити, що ст. 3 конвенції передбачала можливість
невизнання компанії, якщо реальне місцезнаходження компанії розташовано
на території, на яку не розповсюджується дія конвенції, і така компанія не
має сталого зв’язку із економікою відповідної держави-члена. Ця конвенція
не набула чинності у зв’язку із не підписанням її Нідерландами.
Таким чином, безуспішність спроб вищезазначених уніфікацій можна
пов’язати з тим, що компроміс між критеріями інкорпорації та реального
місцезнаходження, який пропонувався, мав штучний характер і не вирішував
проблему, а лише переводив її в площину національного законодавства
окремих держав. При цьому, слід зазначити, що генеральним, превалюючим
критерієм у цих міжнародно-правових актах був критерій інкорпорації.
Крім вище перелічених теорій визначення особистого закону юридичної
особи на доктринальному рівні розроблено безліч інших.
Наприклад, німецькими правниками О. Сандроком, П. Беренсом,
Г. Відеманном розроблено теорії, в яких особистий закон юридичної особи
«розщеплюється» і статутні питання підлягають врегулюванню декількома
правопорядками, правом різних держав. Цим самим вченими запропоновано
застосовувати диференційний підхід щодо юридичних осіб в умовах
посилення тенденції активізації транскордонних господарських відносин, а
також у зв’язку із появою міждержавних інтеграційних об’єднань. Зокрема,
при

вирішенні

питання

перенесення

компаніями

місцезнаходження

адміністративних органів О. Сандроком [323] запропоновано теорію
«нашарування» (die Überlagerungstheorie), що має схожість із теорією
інкорпорації. Нашарування норм має відбуватись з метою захисту інтересів
засновників, працівників та кредиторів юридичної особи. Наприклад, у
випадку відсутності в праві місця заснування необхідної жорсткості
регулювання відносно участі працівників в управлінні підприємства, згідно із
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теорією нашарування право місця заснування юридичної особи витісняється
приписами німецького законодавства щодо участі працівників в управлінні
підприємства.
О. В. Кадишева запропонувала теорію «суперпозиції», яка поєднує
критерії інкорпорації та реального місцезнаходження. Згідно із цією теорією
юридична особа, що має фактичне місцезнаходження органів управління
поза

межами

держави,

в

якій

здійснено

дії

щодо

її

створення,

підпорядковується у межах розгляду статутних питань імперативним нормам
держави – місця перебування. Тобто, теорія суперпозиції припускає
можливість підпорядкування особистого статусу юридичної особи декільком
правопорядкам.
Разом із тим, на нашу думку, розщеплення особистого закону призведе
до правової невизначеності у відносинах із іноземним елементом і буде
викликати складнощі в процесі його застосування на практиці.
Як відзначає М. М. Богуславський, простежується тенденція відходу від
формальних критеріїв визначення національності юридичної особи в бік
множинності принципів визначення цієї національності. Більше того,
пропонується взагалі не застосовувати категорію особистого статуту для
вирішення всіх колізійних питань, що стосуються однієї юридичної особи. В
залежності від конкретної мети обирається певний критерій [7, с. 123]. Такий
підхід відомий як відокремлення особистого закону юридичної особи від
державної приналежності.
Наприклад, в США така тенденція сформувалась у доктрину «the internal
affairs rule», згідно з якої внутрішні питання корпорації мають регулюватись
її установчими документами, а зовнішні відносини – правом держави, де вона
здійснює діяльність. При цьому до внутрішніх відносин відносять заснування
юридичної особи, права та обов’язки учасників, установчі документи та
внесення до них змін. До зовнішніх відносин відносять правоздатність,
повноваження

органів,

відповідальність

компанії,

підтримка

розміру

статутного капіталу тощо. Цей принцип став теоретичною основою для
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застосування

критерію

місця

діяльності

в

цілях

оподаткування

[295, с. 715–717].
Французькі юристи Ж. Мазо та П. Армінжон на початку ХХ ст.
запропонували теорію, згідно з якої держава «надаватиме» автономію волі
учасникам юридичної особи у «виборі» особистого закону. Однак, критики
такого підходу вказували на те, що вона породжує свавілля і зводить
нанівець значення критерію національності юридичної особи [61, с. 268].
М. І. Брун вказував, що «воля не автономна настільки, щоб юридична особа
мала змогу мати національність, яку не бажає визнавати національний
законодавець» [10]. Дж. Дамманн, критикуючи доктрину інкорпорації,
пропонує розробити правила, що дозволяли б учасниками юридичної особи
обирати в установчих документах будь-яке, в тому числі іноземне, право, яке
застосовуватиметься до регулювання корпоративних відносин. Колізійний
критерій місця заснування юридичної особи залишався би як «запасний
варіант» (default rule), що підлягав би застосуванню у випадку, якщо
учасники юридичної особи не обрали застосовне право в установчих
договорах [220].
Отже, на сьогоднішній день у зв’язку із відсутністю одноманітного
правового колізійного регулювання статусу юридичних осіб, правовою
доктриною запропоновано альтернативні способи регулювання таких
відносин,

однак,

такі

розробки

залишаються

лише

теоретичними

пропозиціями.
Постає питання, в чому полягає причина відсутності єдиної колізійної
прив’язки щодо особистого закону юридичної особи. Як слушно зазначав
В. І. Кисіль, розробити оптимальне колізійне регулювання на всі випадки
життя неможливо, принаймні для цього довелося б диференціювати колізійні
підходи до окремих видів юридичних осіб. Також необхідно врахувати рівень
соціально-економічного розвитку держави [42, с. 250].
На нашу думку, також це можна пояснити «складною» природою
юридичної особи, що знаходить свій прояв, зокрема, у запропонованих
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доктриною численних теоріях про сутність та правову природу юридичної
особи. В кожній із теорій, як і в кожному із вищезазначених критеріїв, за
основу закладено один із аспектів, що характеризують юридичну особу як
правове явище.
Кожний із зазначених вище критеріїв корелюється із основними ідеями
теорій про сутність та правову природу юридичної особи. Так, зокрема,
теорія реального місцезнаходження – з органічною теорією Гірке, згідно з
якою юридична особи не є фікцією, а являє собою соціальний організм, що
територіально

пов'язаний

із

місцезнаходженням

його

органів,

та

інституційною теорією, згідно з якою юридична особа розуміється як
соціальне самостійне утворення.
В основу теорії інкорпорації покладено теорію фікції, оскільки для цих
теорій характерною рисою є наділення правосуб’єктністю певну юридичну
особу шляхом реалізації державою своєї «волі».
Із теорією соціальних організмів пов’язують інший критерій державної
приналежності юридичних осіб, відповідно до якого особистий статут
юридичної особи визначається законом тієї держави, в якій її фактично
організовано і де розміщено її акції [61, с. 60].
Критерій контролю також пов’язують із теоріями, згідно з якими
юридична особа не є «самостійним», «окремим» правовим явищем, зокрема
із теорією фікції, теорією асоціації та ін.
Теорія центру експлуатації – теорії цільового майна А. Брінца,
відповідно до якої майно може належати будь-кому або будь-чому. Це
означає, що з правом держави, в якій юридична особа «застосовує» свій
капітал, і треба пов’язувати її державну приналежність. В цьому випадку, під
«цільовим майном» розуміють юридичну особу.
На думку В. М. Корецького, «кожен із критеріїв є прийнятним, але разом
із тим кожен із них є недостатнім. Кожний критерій висвітлю лише одну
сторону проблеми: критерій Vareilles-Sommiѐresʼa (критерій контролю –
прим. О. О.) зв'язок юридичної особи із фізичними особами, які в ній
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зацікавлені,

критерій

Weiss`a

Neukampaʼa

(критерій

інкорпорації

–

прим. О. О.) – зв'язок із правопорядком, що її створив, намагання слідувати
сталості при змінюваному складі товариств та забезпечити державний
контроль над створенням товариств (шляхом концесій, реєстрацій та ін.),
критерій доміцилярний (критерій адміністративного центру – прим. О. О.) в
його різновидах – зв'язок із майновим комплексом – гарантія інтересів
кредиторів. Всі вони недостатні, так як намагаються охопити явище в цілому
з обов’язковою умовою підведення всіх випадків під одну категорію. Будучи
відгуком (навмисно або ненавмисно) на потреби економічної політики, вони
несуть на собі відбиток цієї політики, та біда лише в тому, що в гонитві за
логічною стрункістю намагаються ввести єдиний критерій». В. М. Корецький
підкреслює, що знайти єдиний критерій, який буде доречним для всіх
юридичних осіб та у всіх випадках неможливо. Практика пропонує кожний
критерій в залежності від «потреб моменту». Релевантна значимість ознак
визначалась не сутністю інституту юридичної особи, а економікополітичними чинниками [56, с. 34–35].
Таким чином, в сучасному міжнародному приватному праві принципи
визначення особистого закону і державної приналежності юридичної особи в
певній державі обумовлені багатьма чинниками, серед них можна назвати
економічні, правові, політичні, історичні та інші. Разом із тим, економічні
відносини, в яких беруть участь юридичні особи, перебувають у постійній
динаміці і, як показує практика, потребують врахування різних аспектів
діяльності юридичних осіб. В таких умовах найбільш доцільним буде
відмова від застосування жорстких колізійних прив’язок, натомість більш
прийнятним буде застосування гнучких методів регулювання статусу
юридичних осіб.
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Висновки до розділу 1
Установлено, що в правовій науці відсутня єдність щодо змісту правової
природи поняття юридична особа. Питання правової природи юридичної
особи характеризується значним ступенем розробки в правовій доктрині.
Визначено, що в міжнародному приватному праві вирішення питання
правового статусу іноземної юридичної особи здійснюється за допомогою
використання таких правових методів, як колізійний (колізійні норми
законодавств) та матеріально-правовий (матеріальні норми законодавств
держав, положення багатосторонніх та двосторонніх міжнародних договорів
та ін.).
Обґрунтовано

позицію,

що

поняття

«особистий

закон»

та

«національність» юридичної особи мають різну сферу застосування і не є
тотожними за своїм змістом. При встановленні національності або державної
належності і особистого закону хоча і використовуються ідентичні критерії,
разом із тим, сфера застосування цих понять різна. Зокрема, особистий закон
застосовується

виключно

при

вирішенні

питань

приватноправового

характеру і є колізійно-правовим принципом щодо визначення застосовного
права тобто конкретних норм матеріального права певної держави.
Національність юридичної особи застосовується для виявлення правового
зв’язку юридичної особи із певною державою з метою визначення меж дії
публічно-правових норм, які містяться у законодавстві цієї держави, а також
у міжнародних договорах, стороною яких є ця держава. У зв’язку із
зазначеним, застосування щодо юридичних осіб терміну «національність» в
контексті міжнародного приватного права є недоцільним.
Сформульовано авторське визначення поняття «особистий закон»
юридичної особи, під яким запропоновано розуміти колізійно-правовий
принцип, що визначає право якої держави підлягає застосуванню при
вирішенні сукупності питань, пов’язаних із приватноправовим статусом
юридичної особи, або переважної більшості таких питань.
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Установлено, що застосування терміну «особистий закон» юридичної
особи є характерним для держав континентальної системи права, зокрема
ФРН і України. В державах загальної системи права, зокрема Великій
Британії, застосовуються поняття «інкорпорація», «доміцилій» юридичної
особи, що означає місце її реєстрації. В першій половині ХХ ст. в правовій
доктрині також достатньо поширеним було поняття «доміцилій», який
застосовувався у значенні «місцезнаходження» юридичної особи.
Обґрунтовано, що в сучасному міжнародному приватному праві
найбільш поширеними є чотири критерії визначення особистого закону, а
саме критерій інкорпорації, критерій реального місцезнаходження, критерій
центру експлуатації і критерій контролю.
Визначено, що критерій контролю в праві сучасних держав є основою
застосування щодо іноземних юридичних осіб спеціального правового
режиму. Цей критерій відрізняється від критерію інкорпорації, реального
місцезнаходження і центру експлуатації тим, що при його застосуванні
правовий

зв’язок

юридичної

особи

із

певною

державою

або

«контрольованість» встановлюється на основі диференційного підходу,
зокрема національності засновників, акціонерів та ін.
В

сучасному

законодавстві

України

критерій

контролю

використовується не лише як один з класичних критеріїв визначення
державної приналежності юридичної особи, а також як інструмент захисту
національних інтересів держави, зокрема, з метою запобігання і недопущення
втручання у внутрішні справи України іноземними державами, а також
запобігання можливості ухилення юридичними і фізичними особами від
оподаткування (деофшоризація).
У зв’язку із окупацією і незаконною анексією Російською Федерацією
території АР Крим, а також триваючою агресією на Сході держави, Україна
запровадила щодо низки фізичних і юридичних осіб (як національних, так і
іноземних) спеціальні обмежувальні заходи – санкції. Правовою підставою
застосування таких заходів є Закон України «Про санкції», яким передбачено
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новий спосіб визначення осіб, які контролюють юридичну особу: не за
ознакою їх національності, а за ознакою здійснення ними протиправної
діяльності, зокрема терористичної діяльності.
Застосування критерію контролю із запровадженням в Україні інституту
«контрольована іноземна компанія» (стаття 39-2 ПК України) на підставі
Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних
неузгодженостей у податковому законодавстві» має своєю метою захист
економічних інтересів держави та запобігання створення юридичних осіб в
так званих «офшорних юрисдикціях», а також припинення процесів
виведення економічних ресурсів за межі держави, в яких здійснюється
економічна діяльність таких юридичних осіб.
Невдалий досвід міжнародно-правової уніфікації щодо питань правового
статусу юридичних осіб можна пояснити тим, що компроміс між критерієм
інкорпорації та реального місцезнаходження, який містився у Конвенції про
визнання правосуб’єктності іноземних товариств, асоціацій та установ
1956 р., Європейській конвенції щодо заснування компаній 1966 р.,
Брюссельській конвенції держав Європейського економічного співтовариства
про взаємне визнання компаній 1969 р. мав штучний характер і не вирішував
проблему, а лише переводив її в площину національного законодавства
окремих держав. Однак, слід зазначити, що превалюючим критерієм у цих
міжнародно-правових актах було обрано критерій інкорпорації.
Ефективність правового регулювання статусу іноземних юридичних
осіб, що відображає, з однієї сторони, інтереси різних держав, з іншої
сторони, інтереси засновників юридичних осіб, їх контрагентів, бізнесу, а
також враховує динаміку процесів економічної глобалізації, може бути
досягнуто за умови відмови від жорстких колізійних прив’язок, а саме, із
застосуванням гнучких, кумулятивних норм, що включають комбінацію
різних критеріїв.
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Статутні питання, які вирішуються за допомогою особистого закону,
мають підпорядковуватись одному правопорядку, так як розщеплення
особистого закону призведе до правової невизначеності та складності
застосування на практиці.
Враховуючи наявність недоліків та переваг у застосуванні критеріїв
інкорпорації та реального місцезнаходження, закріплення комбінації цих
критеріїв із визначенням з-поміж них основного та субсидіарного є
обґрунтованим та виправданим. На думку автора, чинна редакція ч. 2 і ч. 3
ст. 25 Закону в цьому контексті є вдалою. Саме такий спосіб регулювання
визначення особистого закону є стабільним, зручним, і, разом з тим, гнучким.
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РОЗДІЛ 2
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОЛІЗІЙНИХ ПИТАНЬ СТАТУСУ
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У ФРН, ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ ТА
ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
2.1 Способи вирішення колізійних питань статусу іноземних
юридичних осіб в праві Європейського Союзу
Для України в контексті реалізації стратегічного курсу на членство в
Європейському Союзі та НАТО, що визначено Конституцією України [53] з
2019 року, і виконання завдань, що визначені Угодою про асоціацію [135],
Загальнонаціональною програмою адаптації України до законодавства ЄС
[104], а також Концепцією рекодифікації цивільного законодавства України
[54],

видається

надзвичайно

актуальним

дослідження

особливостей

регулювання колізійних питань правового статусу юридичних осіб у ЄС.
Європейський вектор розвитку України передбачає впровадження у
національній правовій системі відповідні загальноєвропейські стандарти у
сфері права. Згідно з концепцією щодо основних напрямків системного
оновлення ЦК України, розробка якої здійснена членами Робочої групи, що
створена відповідно до постанови Кабінету Міністрів «Про утворення
робочої групи щодо рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства
України» від 17 липня 2019 року № 650 [95], передбачається в контексті
європейського вектору розвитку проведення системних, структурних і
змістовних змін положень ЦК України. При цьому важливим аспектом є
збереження трьох опор ЦК України: свободи підприємництва, свободи
власності і свободи договору.
Як наголошується автором дослідження, на сьогодні у державах-членах
ЄС питання запровадження єдиних принципів колізійного регулювання
приватноправового статусу юридичних осіб залишається відкритим. При
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цьому, в праві держав-членів ЄС переважно застосовуються два колізійноправові теорії – інкорпорації та реального місцезнаходження [88, с. 392–393].
О. Р. Кібенко зазначає, що право ЄС є самостійною правовою системою
із своїми джерелами, формами правотворчості та правозастосування,
специфічними механізмами захисту юридичних норм від порушень, яке лише
певною мірою співпадає із правопорядками держав-членів ЄС [46, с. 21].
Для права ЄС основоположними є акти первинного права ЄС, до яких
належать установчі документи. Юридична природа цих установчих актів
обумовлює їх першість в ієрархії джерел права ЄС. Такими актами є, перш за
все, установчі договори Європейських Співтовариств, а саме Паризький
договір про створення Європейського об’єднання вугілля та сталі від 18
квітня 1951 року, два Римські договори, укладені 25 березня 1957 року –
Договір про заснування Європейського економічного Співтовариства (далі –
ДзЄС) (в подальшому, Договір про функціонування Європейського Союзу,
далі – ДФЄС) і Договір про заснування Європейської спільноти з атомної
енергії; а також установчий договір Європейського Союзу, а саме
Маастрихтський Договір про Європейський Союз (далі – ДЄС) від 07 лютого
1992 року. До вказаних актів неодноразово вносились зміни від часу їх
підписання. Європейською комісією регулярно публікується консолідована
версія, що відображає поточну редакцію двох основних установчих договорів
ЄС – ДФЄС та ДЄС.
Крім того, актами первинного права ЄС є правові акти, якими вносились
зміни до вказаних установчих договорів, серед них Єдиний європейський акт
1986 р., Амстердамський договір 1997 р., Ніццький договір 2001 р.,
Лісабонський договір 2007 р.
До актів вторинного права ЄС належать директиви, регламенти,
рішення, а також акти так званого «м’якого права».
В системі права ЄС виокремлюють важливу для нашого дослідження
галузь – корпоративне право або право компаній, норми якої спрямовані на
регулювання відносин, пов’язаних із створенням, діяльністю та припиненням
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юридичних осіб. Європейська комісія свого часу підкреслювала, що право
компаній «можна вважати головним підмурком усієї ринкової економіки»
[307, с. 4]. Однак, як зазначає О. Р. Кібенко, корпоративне право ЄС не є
самодостатньою системою, регулювання корпоративних правовідносин на
рівні ЄС обов’язково доповнюється нормами національного законодавства
держав-членів [46, с. 50].
Правове регулювання юридичних осіб на рівні ЄС лише доповнює
регулювання, яке здійснюється на національному рівні. Корпоративне право
ЄС розвивається досить повільно і стикається з істотними труднощами,
пов’язаними здебільшого із серйозними розбіжностями у внутрішньому
законодавстві

держав-членів.

корпоративного

права

Однак,

на

держав-членів,

відміну

від

корпоративне

національного
право

ЄС

є

мінімальними правовими стандартами, що застосовуються до компаній по
всій території Союзу [31, с. 325].
Таким чином, в праві ЄС норми, що регулюють діяльність юридичних
осіб на території держав-членів ЄС, включають комплекс первинного та
вторинного

права

ЄС,

міжнародних

договорів

та

національного

цілей

європейського

законодавства держав-членів.
Положеннями

ДзЄС

визначено

однією

із

інтеграційного об’єднання створення спільного ринку, що втілюватиме в собі
чотири свободи – товарів, осіб, послуг і капіталів. Це означає, що в праві ЄС
свобода заснування (англ. right of establishment) є однією із основоположних
принципів внутрішнього (спільного) ринку [96, с. 39].
У ст. 49 ДФЄС зазначається про свободу заснування та економічної
діяльності компаній [296], відповідно до якої заборонено обмеження щодо
свободи заснування громадян однієї держави-члена на території іншої
держави-члена. Ця заборона поширюється і на обмеження стосовно
створення представництв, філій або дочірніх підприємств громадянами будьякої держави-члена на території іншої держави-члена. Свобода заснування
стосується

права

започатковувати

та

вести

діяльність,

зокрема
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самозайнятість

осіб,

а

також

створення

і

управління

суб’єктами

господарювання, в тому числі товариствами, на умовах, що визначаються
законодавством держави для власних громадян та у відповідності з
положеннями глави щодо безперешкодного руху капіталів.
Вітчизняними вченими підкреслюється, що свобода заснування та
економічної діяльності означає заборону прямої або непрямої дискримінації
суб’єктів підприємницької діяльності [31, с. 77].
Автори розділу «Свобода заснування та міжнародне приватне право» в
Енциклопедії міжнародного приватного права 2017 р. [337] К. Томале та
М.-Ф. Веллер зазначають про свободу заснування як складову економічної
свободи, що є однією з концептуальних засад права ЄС.
На думку О. М. Калініної, для розвитку спільного ринку визначальною
є свобода заснування та економічної діяльності, саме ця свобода передбачає
можливість для юридичних осіб здійснювати економічну діяльність в інших
державах-членах на постійній основі [38, с. 39].
Таким чином, свобода заснування і економічної діяльності передбачає
застосування певних преференцій для компаній в ЄС, які створені відповідно
до законодавства будь-якої держави-члена ЄС.
Разом із цим, слід уточнити, що термін «компанії» (англ. сompany,
нім. Gesellshaft), що міститься у ДФЄС, «є широким за своїм значенням та не
обмежується до певних правових структур або певних категорій осіб чи
акціонерів» [350]. Відповідно до ст. 54 ДФЕС [296] (ст. 48 ДзЄС) критеріями
приналежності компанії до Союзу є такі умови, як створення компанії згідно
з правом держави-члена, та якщо місце перебування, зазначене в статутних
документах, головне управління чи основне місце діяльності компанії
знаходиться на території ЄС. При цьому, компанія розуміється як компанія,
яка створена згідно з цивільним або торговим правом, включаючи
кооперативи та інші компанії, діяльність яких регулюється публічним або
приватним правом, окрім неприбуткових.
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Крім того, як зазначається автором дослідження, особливу роль у
вирішенні питань правового статусу юридичних осіб в праві ЄС належить
Суду ЄС [87, c. 245]. Так, Судом ЄС було здійснення тлумачення
застосування свободи заснування та економічної діяльності у серії справ, що
пов’язані із правовим статусом юридичних осіб, про що йтиметься далі.
Отже, в праві ЄС свобода заснування стосовно юридичних осіб означає
можливість в рамках національного законодавства держави-члена ЄС
громадянами держав-членів ЄС на території іншої держави-члена ЄС
створення юридичних осіб, їх переміщення, а також створення їх
відокремлених підрозділів.
З 60-х років ХХ ст. розвиток корпоративного права ЄС здійснювався
шляхом гармонізації національного законодавства корпоративного права
держав-членів,

а

саме

впровадженням

директив

ЄС

у

національні

законодавства держав-членів.
Радою ЄЕС 15 січня 1962 року, керуючись ст. 54 ДзЄС, прийнято
Загальну програму зняття перешкод щодо свободи заснування (англ. General
Programme for the abolition of restrictions on freedom of establishment) [254],
якою передбачалась низка заходів щодо гармонізації права держав-членів,
серед іншого й у сфері корпоративного права.
Директиви ЄС зобов’язують державу-члена внести зміни в національне
законодавство з метою гармонізації певної сфери правого регулювання, тим
самим

здійснюється

матеріально-правова

уніфікація

норм

у

сфері

регулювання діяльності юридичних осіб в ЄС.
Гармонізація корпоративного права, що здійснювалась прийняттям
директив, в ЄС намагався створити мінімальні однакові правила регулювання
корпоративних відносин для всіх держав-членів [31, с. 330]. Тому, із
прийняттям директив, що гармонізують законодавче регулювання окремих
важливих аспектів правового статусу та діяльності компаній, прийнято
пов’язувати
регулювання.

існування

особливого

європейського

корпоративного
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Таким чином, гармонізація корпоративного права на наднаціональному
рівні, що розпочалось у 60-х роках ХХ ст., обумовлена такими чинниками, як
істотна розбіжність в корпоративному праві держав-членів ЄС, що
призводило до перешкод у створенні спільного ринку. Системи права
держав-членів ЄС мали свою власну специфіку та відмінність, і створення
вільного

економічного

простору

могло

призвести

до

«конкуренції

законодавств» держав-членів з найбільш ліберальними умовами ведення
підприємницької діяльності, де засновувались (реєструвались) юридичні
особи (так званий «ефект делаваризації»).
Слід зазначити, що так званий «ефект делаваризації» має місце в праві
США, де в штаті Делавер зареєстровано приблизно 40 % корпорацій, акції
яких котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі, та збори за
інкорпорацію у цьому штаті сягають четвертої частини усієї доходної
частини бюджету. Проте, на сьогодні, на думку експертів, таке явище не
можна пояснити лише «ліберальністю» законодавства в частині вимог щодо
діяльності юридичних осіб. Дійсною ж причиною «делаварського феномену»
є бажання юристів та інших бізнес-консультантів мати справу з добре
відомими їм законодавством та інфраструктурою, внаслідок чого вони
рекомендують своїм клієнтам інкорпорацію у штаті Делавар [46, с. 23].
Інституціями ЄС було заплановано ухвалення п’ятнадцяти директив
щодо різних питань правового статусу та діяльності юридичних осіб, однак
розроблено було чотирнадцять проєктів, і тільки 11 з них набули чинності
внаслідок значних розбіжностей у національних законодавствах державчленів. До директив, що були прийняті, періодично вносились зміни та
доповнення, до деяких внесено суттєві зміни, у зв’язку із чим, прийняті
раніше акти скасовано та замінено новими директивами. Директиви
прийнято називати порядковими номерами, які означають порядок подання
відповідних проєктів (розробки), а не ухвалення.
Серед ухвалених директив:
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- Перша директива 68/151/ЄС Ради Європейських Співтовариств про
узгодження гарантій, які вимагаються державами-членами від компаній у
розумінні частини другої статті 58 Договору, з метою захисту інтересів
учасників та третіх осіб, з огляду на створення акціонерних товариств,
збереження та зміни капіталу, з метою забезпечення рівності застосування
таких гарантій. В подальшому замінена на Директиву 2009/101/ЄC.
- Друга Директива Ради ЄС 77/91/ЄЕС від 13.12.1976 року, із змінами
та доповненнями, внесеними директивами 92/101/ЄЕС від 23.11.1992 р.та
2006/68/ЄС від

06.09.2006 р. про координацію захисних заходів, які для

захисту інтересів членів та інших сторін вимагаються державами-членами від
компаній з рамках трактування пункту 2 статті 58 Договору про заснування
ЄС, щодо формування відкритих акціонерних товариств з обмеженою
відповідальністю та щодо управління та змін (перерозподілу) їхнього
капіталу, з метою забезпечення еквівалентності цих захисних заходів.
- Третя Директива 78/855/ЄЕС від 09.10.1978 р., що прийнята на
підставі статті 54 (3)(g) ДзЄС щодо злиття відкритих акціонерних товариств
з обмеженою відповідальністю, із змінами та доповненнями, внесеними
Директивою 2007/63/ЄС. Діяла до 01.07.2011 р., замінена Директивою
2011/35/ЄС. В подальшому, скасована Директивою 2017/1132.
- Четверта Директива Ради ЄС від 25.07.1978 р. про річну фінансову
звітність певних видів товариств; містить вимоги до річної фінансової
звітності товариств.
- Шоста Директива 82/891/ЄЕС від 17.12.1982 р., яка прийнята на
підставі статті 54(3)(g) Договору про заснування ЄС щодо поділу відкритих
акціонерних товариств з обмеженою відповідальністю, із змінами та
доповненнями, внесеними Директивою 2007/63/ЄС. Замінена Директивою
2011/35/ЄС. В подальшому, скасована Директивою 2017/1132.
- Сьома Директива Ради ЄС від 13.06.1983 р. про консолідовану
звітність,

що

передбачає

необхідність

представлення

фінансової звітності товариствами, що входять до групи.

консолідованої
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- Восьма Директива від 10.04.1984 р. щодо затверджених осіб,
відповідальних

за

проведення

обов’язкового

аудиту

документів

бухгалтерського обліку.
- Десята Директива 2005/56 від 25.10.2005 Про транскордонні злиття
компаній з обмеженою відповідальністю. Скасована Директивою 2017/1132.
- Одинадцята Директива 89/666/ЄЕС від 21.12.1989 р. про розкриття
вимог стосовно відкритих в державі-члені філій стосовно окремих типів
компаній,

які

керуються

законодавством

іншої

держави.

Скасована

Директивою 2017/1132.
- Дванадцята

Директива 89/667/ЄЕС від 21.12.1989 р. стосовно

компаній з обмеженою відповідальністю з одним учасником.
- Тринадцята Директива Європейського парламенту та Ради 2004/25/ЄС
від 21.04.2004 про поглинання.
Із прийняттям Директиви 2017/1132 від 14.06.2017 щодо деяких аспектів
корпоративного права низку вищезазначених директив було скасовано,
зокрема,

Директиви

82/891/ЄЕС, 89/666/ЄЕС,

2005/56/ЄС, 2009/101/ЄС,

2011/35/ЄС та 2012/30/ЄС.
Гармонізація законодавств держав-членів була реалізована лише у тих
сферах,

в

яких

існувало

найменше

розбіжностей.

Разом

із

тим,

«впровадження» Програми гармонізації корпоративного права зіштовхнулась
зі значними труднощами у пошуку єдиної позиції, коли Європейською
комісією було запропоновано проєкти П’ятої директиви, яка стосувалась
структури організації акціонерних товариств, а також участі працівників в
управлінні компанією, та Дев’ятої директиви щодо питань взаємовідносин
всередині груп компаній та відповідальність материнської компанії за
боргами дочірньої компанії, що має місце розташування на території іншої
держави-члена ЄС. Ідеї, що були закладені Європейською комісією в цих
директивах, знайшли відображення вже не просто як гармонізація режиму
захисту акціонерів та третіх осіб, а у зобов’язанні слідувати визначеній
системі організації компаній та здійснення управління.
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Проєкт П’ятої директиви був розроблений у 80-х роках ХХ ст. щодо
регулювання відносин всередині торгових товариств, а саме внутрішньої
структури управління публічними компаніями, їх компетенцією, участі
найманих працівників в управлінні справами компанії. Проєкт Дев’ятої
директиви був розроблений у 1984 році та спрямовувався на врегулювання
правових зв’язків між материнськими і дочірніми компаніями. Цим проєктом
передбачалось, що участь у статутному капіталі іншої компанії, яка
перевищує 10% від загального розміру статутного капіталу, має бути
офіційно оголошено та публікуватися в додатку до річних звітів. Після
невдалих спроб розробити проекти П’ятої та Дев’ятої директив, Європейська
Комісія офіційно відмовилась від наміру подальшої роботи над ними.
Важливо зазначити, що досягнення компромісу між теоріями реального
місцезнаходження та інкорпорації в ЄС був би можливий із ухваленням
Чотирнадцятої директиви щодо переміщення місцезнаходження компаній.
Європейська комісія у Чотирнадцятій директиві, проєкт якої було вперше
репрезентовано у 1997 році, запропонувала визначити можливість для
компаній вільно переміщувати своє місцезнаходження на території ЄС, не
втрачаючи при цьому первісної правосуб’єктності і не створюючи нову
юридичну особу, одночасно із зміною застосовного права до компанії.
При цьому, положення щодо фактичного місцезнаходження не означає,
що проєкт регулює фактичне переміщення компанії. Він регулює лише
переміщення статутного місцезнаходження, з однієї сторони, та переміщення
статутного місцезнаходження разом із фактичним, з іншої сторони. Обидва
варіанти призводять до зміни застосовного права. Перший розрахований на
держави, в яких застосовується критерій інкорпорації, другий – на держави, в
яких застосують критерій адміністративного центру, оскільки в останніх є
вимога щодо збігу фактичного та статутного місцезнаходження компанії.
Проєкт розглядає обидва критерії як рівнозначні, вибір застосування якого
залишено на розсуд держави-члена [37].
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Про необхідність вирішення юридичних питань, які виникають при
транскордонному переміщенні місцезнаходження компаній, зазначалось за
результатами

проведення

громадських

консультацій,

здійснені

Європейською Комісією у 1997 і 2002 роках.
04

листопада

2002

року

Група

високого

рівня

експертів

з

корпоративного права представила для Європейської Комісії підсумковий
звіт «Сучасна нормативна база для корпоративного права ЄС» [317], в якому
викладено рекомендації та пріоритети в короткостроковій перспективі.
Зокрема, в цьому документі підкреслено необхідність розробки пропозицій
щодо

ефективних

механізмів

вирішення

питань

переміщення

місцезнаходження компаній.
21 травня 2003 року Європейська Комісія у Повідомленні до Ради і
Європейського парламенту «Модернізація законодавства про компанії і
покращення корпоративного управління в ЄС. План руху вперед» [205]
зазначила ключові цілі політики у вказаній сфері і план дій, визначений
пріоритетами на

короткострокову,

середньострокову і довгострокову

перспективи, а також вказала, який тип регуляторного інструменту слід
використовувати і коли.
Зокрема, у пункті 3.4 Повідомлення «Корпоративна реструктуризація і
мобільність» наголошувалось, що Комісія має намір представити в
короткостроковій перспективі нові проєкти Десятої директиви щодо
транскордонного злиття і Чотирнадцятої директиви щодо переміщення
місцезнаходження компаній. Обидві пропозиції ставлять перед собою
завдання вирішити труднощі, пов’язані із структурою правління компанії і
участю працівників. У зв’язку із цим, Комісія підтримує затвердження
Статуту Європейської компанії, що відкриває можливості для вирішення
проблемних питань для компаній, зокрема таких, які планується розв’язати із
прийняттям Десятої та Чотирнадцятої директив.
В подальшому, Європейська комісія 12 грудня 2007 року оприлюднила
Звіт щодо оцінки впливу Чотирнадцятої директиви (Impact assessment on the
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Directive on the cross-border transfer of registered office) [204], в якому
визначено, що в поточній ситуації віддається перевага варіантам –
«бездіяльність» і «директива». Однак, з точки зору принципу пропорційності,
не є відомо, що прийняття директиви є найменший шлях у досягненні цілей
політики. Практичний ефект щодо транскордонної мобільності компаній
(Десята Директива 2005/56 від 25.10.2005) не визначений, також Судом ЄС
може бути роз’яснено питання переміщення місцезнаходження компаній.
Враховуючи зазначене, доцільним є почекати, поки наслідки зазначених
подій не буде повністю оцінено, і якісніше визначено потреби та масштаби
дій ЄС. Таким чином, Комісія за результатами оцінки впливу прийняття
Чотирнадцятої директиви, які «не є переконливими», відмовилась від
подання проєкту цієї директиви в короткостроковій перспективі.
Разом із тим, 02 лютого 2012 року Європейський парламент прийняв
Резолюцію з рекомендаціями до Європейської Комісії щодо прийняття
Чотирнадцятої

директиви

транскордонна

міграція

[245].

Так,

у

Резолюції

компаній

є

одним

із

викладено,

важливих

що

елементів

функціонування внутрішнього ринку. На підставі засновницьких договорів
ЄС заходи щодо забезпечення свободи для компаній переміщення
місцезнаходження має встановлювати законодавчий орган, а не Суд ЄС. У
Резолюції підкреслюється необхідність подання на підставі ст. 50 (1) і (2) (g)
ДФЄС пропозиції щодо транскордонного переміщення місцезнаходження
компанії, одночасно дотримуючись низки рекомендацій. Зокрема, директива
має застосовуватись до компаній з обмеженою відповідальністю у розумінні
Директиви 2005/56/ЄС. Вона має передбачати вирішення питання про
відокремлення

зареєстрованого

і

адміністративного

місцезнаходження

компанії. Держава-член походження має перевірити законність процедури
переміщення відповідно до свого законодавства. Крім того, визначались
рекомендації щодо наслідків переміщення (наприклад, нейтральність для
оподаткування та ін.), правил прозорості та інформації до прийняття рішення
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про переміщення, рішення зборів учасників, захисних заходів, прав
працівників.
Європейська Комісія з метою отримання додаткової інформації про
витрати,

які

здійснюються

компаніями

у

разі

переміщення

місцезнаходження, і про економічні ефекти від можливого впровадження
директиви, провела консультації із громадськістю. У вересні 2013 року
Європейська Комісія опублікувала Заяву про результати громадських
консультацій щодо питання транскордонного переміщення зареєстрованого
місцезнаходження (офісу) компаній [218], де зазначено про глибокі
розбіжності в думках респондентів щодо вирішення питання. Зокрема, було
отримано 86 відповідей, у тому числі від 28 компаній і 56 від «будь-яких
юридичних або фізичних осіб, крім компаній» (включаючи профспілки).
Більшість урядів, профспілок та інших зацікавлених сторін виступали за
вимогу, щоб компанії мали зареєстрований офіс у тій самій країні, де
розмішено реальне місцезнаходження, і проти того, щоб це рішення
залишалося

за

державами-членами.

При

цьому,

більшість

компаній

дотримувались протилежних позицій (максимізувати свій вибір і знизити
витрати на трансфер). Результати щодо питання про участь працівників в
умовах переміщення показали, що 40 % респондентів підтримали рішення
щодо європейської компанії (SE), 20 % – за Директиву 2005/56 від
25.10.2005, 40% – за інші рішення. Багато зацікавлених сторін зазначали про
стурбованість щодо ймовірності погіршення соціальних гарантій для
працівників, якщо здійснюється переміщення офісу компанії до держав із
більш низькими соціальними стандартами.
Таким чином, Європейська Комісія відмовилась на певний час від
подальшої роботи над проєктом Чотирнадцятої директиви.
04 квітня 2017 року Європейська Комісія опублікувала результати
досліджень про право, що застосовується до компаній [328]. Ці дослідження
були спрямовані на виявлення та оцінку практичних проблем корпоративної
мобільності, що зумовлені відсутністю єдиних колізійних норм, що
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застосовуються до компаній. Так, наведено дані про інкорпорацію іноземних
компаній у ЄС з реєстрів усіх держав-членів і результати опитування юристів
та практиків цієї сфери серед усіх держав-членів. Таке опитування засвідчило
наявність значних практичних перешкод для корпоративної мобільності
компаній. За результатами дослідження пропонується з метою подолання
правової невизначеності здійснити гармонізацію колізійних норм, зокрема за
допомогою прийняття Регламенту «Рим V». У середньостроковій і
довгостроковій перспективах пропонується обʼєднати всі існуючі і майбутні
«римські правила», правила, що застосовуються до компаній, в один
нормативний акт. Такий консолідований регламент («Європейський кодекс –
Міжнародне приватне право») зможе найкращим чином врегулювати
питання щодо lex societatis, lex contractus, lex delicti тощо, а тому може
сприяти «єдності правового порядку». Пропонується, що за загальним
правилом, правовий статус компанії регулюватиметься законом, відповідно
до якого вона була зареєстрована, а для організації, що не є юридичною
особою – законом, згідно з яким вона була сформована (створена). Крім того,
наголошується на доцільності визначення поняття «інкорпоровані компанії»,
що будуть розумітися як всі компанії, які набувають статус юридичної особи
(повної правосуб’єктності) після реєстрації у комерційному або іншому
реєстрі компаній юрисдикції створення. Також пропонується передбачити
можливість застосування закону «найтіснішого зв’язку», якщо закон не бути
визначений відповідно до загального правила. Регламент має містити
невичерпний перелік питань, які підлягають розв’язанню на основі lex
societatis.

Зокрема,

формування

компанії

та

юридична

природа;

найменування компанії; правосуб’єктність компанії і повноваження її
органів; структура капіталу; права і обов’язки членів; питання внутрішнього
управління (структура управління, склад корпорації правління і залучення
працівників, якщо такі є); обовʼязки директорів і відповідальність за
порушення обов’язків, законодавства про компанії; добровільна ліквідація;
примусове виконання вимог компанії її учасниками; право учасників на
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оскарження рішення корпоративних органів; вимоги до фінансової звітності.
Сфера дії lex societatis має поширюватися на регулювання наслідків щодо
відсутності повноважень компанії або її органів. Разом із тим, з метою
захисту третіх осіб, які діють добросовісно, регламент має передбачити
положення щодо захисту їх прав.
Серед науковців зазначається, що результати реалізації ідеї Програми
гармонізації корпоративного права досить посередні, та ставлення до них
скептичне, так як гармонізувати вдалося лише окремі питання діяльності
юридичних осіб [22, с. 23; 46, с. 30; 253, с. 33; 269, с. 454]. Як підкреслює
О. Р. Кібенко, такий механізм формування корпоративного права виявився
малоуспішним через свою нездатність швидко та мобільно реагувати на
потреби

сучасного

бізнесу.

Тривалий

час

підготовки,

прийняття,

впровадження директив призводив до того, що на момент набуття чинності
норм національних законодавств вони виявлялись досить застарілими, і
такими, що потребують змін [45, с. 35–37].
Однак, на нашу думку, із цим не слід погоджуватись, так як на сьогодні
робота щодо гармонізації права ЄС триває, і охоплює чим далі все ширше
коло відносин стосовно різних аспектів діяльності компаній. Скептичне
ставлення не є виправданим в світлі прийняття 14 червня 2017 року
Директиви 2017/1132 щодо деяких аспектів корпоративного права [231], що
набула чинності 20 липня 2017 року, та є кодифікованою версією застарілих і
неодноразово змінюваних директив 82/891/ЄЕС, 89/666/ЄЕС, 2005/56/ЄС,
2009/101/ЄС, 2011/35/ЄС, 2012/30/ЄС.
В подальшому, 25 квітня 2018 року Комісія ЄС пропонувала внести
зміни до Директиви 2017/1132, якими мала намір дозволити компаніям
максимально використовувати всі наявні можливості для ведення бізнесу на
внутрішньому ринку ЄС та забезпечити транскордонні перетворення
компаній належними гарантіями проти зловживань [308].
Станом
Директивою

на

01.04.2021

2019/1023

від

до
20

Директиви
червня

2017/1132
2019

року

внесено

зміни

(про

основи
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попереджувальної реструктуризації, про звільнення від заборгованості та
позбавлення прав та про заходи щодо підвищення ефективності процедур, що
стосуються реструктуризації, неплатоспроможності та звільнення боргу),
Директивою 2019/1151 від 20 червня 2019 року (щодо використання
цифрових інструментів та процесів у законодавстві компаній), Директивою
2019/2121 від 27 листопада 2019 року (щодо транскордонних перетворень,
злиттів та поділів).
В межах даного дослідження видається важливим акцентувати увагу на
прийнятті 27 листопада 2019 року Європейським Парламентом та Радою ЄС
Директиви 2019/2121 про транскордонні перетворення, злиття та поділи
[232], що вносить зміни до Директиви 2017/1132 та яка набула чинності 01
січня 2020 року.
В подальшому, держави-члени мають імплементувати положення цієї
директиви у національні законодавства до 31 січня 2023 року, тому наразі
ведуться

відповідні

громадські

консультації

на

рівні

національних

законодавчих інституцій держав-членів із зацікавленими сторонами щодо
механізмів впровадження директиви. Директива уточнює існуючі правила
про транскордонне злиття в ЄС та вперше вводить правила транскордонного
перетворення та поділу компаній для всіх держав-членів. Положення
директиви мають забезпечити майже ідентичний процес щодо трьох
транскордонних операцій для компаній з обмеженою відповідальністю на
всій території ЄС, при цьому, що є важливою перевагою з-поміж діючих
законодавчих положень, компанія зберігає правосуб’єктність у приймаючій
державі (включно із активами, зобов’язаннями, зокрема, угодами, що
укладені в державі створення). В директиві «транскордонне перетворення»
означає операцію, за допомогою якої компанія, що створена згідно з правом
держави реєстрації, не ліквідовуючись, перетворюється на компанію, згідно з
правом

приймаючої

держави,

та

переміщує

зареєстрований

офіс

(the registered office) до приймаючої держави, при цьому зберігаючи
правосуб’єктність компанії.

В залежності від

колізійної теорії,

що
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застосовується

у

приймаючій

державі,

переміщується

як

фактичне

місцезнаходження, так і зареєстрований офіс (якщо в приймаючій державі
застосовується критерій осілості) компанії; при застосовуванні критерію
інкорпорації має бути переміщено лише зареєстрований офіс, натомість
фактичне, реальне місцезнаходження товариства не має значення.
Директива 2019/2121 містить положення щодо «перевірки проти
зловживань» та встановлює процедури, спрямовані на перевірку законності
транскордонних операцій, на підставі яких національним органам влади буде
дозволено

запобігти

трансакціям,

якщо

вони

спрямовані

на

обхід

національного чи європейського законодавства, або призначена для
злочинних цілей. Компанія має одержати сертифікат перед здійсненням
транскордонної операції. В одержанні сертифікату може бути відмовлено:
а) якщо транскордонна операція не відповідає національному законодавству
держави-члена, з якої здійснюється переміщення; або процедури та
формальності не були завершені; б) існує ризик, що транскордонна операція
може бути використана для зловживань, шахрайства або злочинної
діяльності, іншого ухилення від вимог права ЄС або національного
законодавства держави-члена. Так, якщо компетентний орган вважає, що
транскордонна

операція

може

бути

використана

для

зловживання,

шахрайства чи злочинних цілей, у компетентного органу буде додатково три
місяці для подальшої оцінки, оцінка може включати вимогу незалежного
експертного звіту. Директива також має забезпечити захист прав акціонерів,
кредиторів та працівників.
Крім того, положення директиви дозволять впровадити цифрові
інструменти та процеси, наприклад, під час здійснення адміністративних
формальностей з видачі сертифіката для злиття.
Прийняття Директиви 2019/2121 має зменшити невизначеність та
полегшити переміщення компаній в ЄС, разом із тим, при імплементації
положень цієї директиви у національні законодавства, слід бути обережними,
особливо в галузі превентивного контролю за зловживаннями зі сторони
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компетентних органів, оскільки це може призвести до надмірних витрат,
невизначеності та шахрайства [153, с. 376].
Якими будуть результати впровадження положень Директиви 2019/2121
в національні законодавства держав-членів покаже час.
Необхідно відмітити, що ідея побудови уніфікованої системи колізійних
норм у ЄС прослідковувалась від початку створенням Європейських
Співтовариств. Ця ідея була втілена, наприклад, із прийняттям Регламенту
№593/2008 (Рим І) та Регламенту 864/2007 (Рим ІІ), що стосувались права,
яке застосовується до договірних та позадоговірних зобов’язань.
О. В. Руденко щодо уніфікації європейського колізійного права зазначає
про такі її характерні особливості, як перехід від уніфікації колізійних норм у
формі міжнародної конвенції до уніфікації у формі регламенту; незалежність
створення ширшого кола колізійних норм (Рим І, ІІ, ІІІ) від процесу
уніфікації матеріальних норм [119, с. 177].
При цьому у сфері правового регулювання статусу юридичних осіб ЄС
обрав інші механізми, які були б спроможні забезпечити реалізацію свобод,
визначені в засновницьких документах ЄС, і усунути проблеми, які
зумовлені неодноманітним визначенням lex societatis правом держав-членів.
Зокрема, з метою забезпечення безперешкодного функціонування Єдиного
ринку на

території

ЄС

створено

новий

тип

юридичних осіб

на

наднаціональному рівні, а саме такі організаційно-правові форми юридичних
осіб, як європейська компанія (Societas Europaea, SE), європейський
кооператив (Societas Cooperative Europaea, SСE), європейське об’єднання з
економічних інтересів (European Economic Interest Grouping, EEIG).
Для вдосконалення корпоративного законодавства ЄС у 2002 р.
створено Групу експертів високого рівня з корпоративного права ЄС, яка
підкреслювала, що корпоративне право ЄС має в подальшому розвиватись не
завдяки здійсненням гармонізації національних законодавств держав-членів,
а шляхом впровадження «наднаціональних структур корпоративного типу» з
метою забезпечення транскордонної економічної діяльності в межах ЄС. ЄС
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має

забезпечити

різноманіття

організаційно-правових

форм

ведення

господарської діяльності – національних і наднаціональних. Також ЄС має
передбачити можливість зміни місцезнаходження компанії в межах державчленів ЄС без обов’язкової перереєстрації, оптимізувати процеси здійснення
транскордонних реорганізацій, перетворень, поглинань компаній [205].
Європейська Комісія займається розробкою правового регулювання
також таких форм юридичних осіб, діяльність яких спряла б реалізації
завдань та принципів ЄС у галузі розвитку торгівлі та соціальної політики,
створення групи так званих «підприємств соціальної економіки» – товариств
взаємодопомоги, асоціацій, установ тощо. Йдеться про розробку проєктів
статутів Європейської асоціації, Європейського товариства взаємного
кредитування, Європейського приватного товариства для функціонування
малого та середнього бізнесу.
Ідея створення нових організаційно-правових форм юридичних осіб
полягала у тому, що правила їх діяльності регламентується безпосередньо
правом ЄС, а не національним законодавством держав-членів. Головна ідея
створення таких європейських юридичних осіб полягає у забезпеченні
можливості

для

компаній

вільно

розташовувати

центри

своєї

підприємницької діяльності в ЄС [58]. Разом з тим, при вирішення багатьох
питань діяльності наднаціональних юридичних осіб регламенти і директиви
зберігають компетенцію за національним правом держав-членів ЄС.
Правовий статус наднаціональних юридичних осіб визначається, перш
за все, регламентами, які є обов’язковим для виконання на території усіх
держав-членів

ЄС

(за

виключенням,

передбаченими

установчими

договорами), і, на відміну від директив, є актами прямої дії. Для набуття
чинності цих актів немає необхідності виконання державою-членом їх
імплементації, ратифікації тощо. Однак держава-член може ухвалювати
національні правові акти з метою ефективної дії регламентів.
Правовою основою діяльності європейського об’єднання з економічних
інтересів є Регламент 2137/855 [215]. Найбільша кількість європейських
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об’єднань з економічних інтересів зареєстровано у таких державах-членах
ЄС, як Бельгія, ФРН, Іспанія, Франція, Італія, Люксембург, Нідерланди. Ця
організаційно-правова форма в українському законодавстві має своїм
аналогом асоціацію або спілку. Метою створення європейських об’єднань з
економічних інтересів є створення сприятливих умов щодо транскордонного
співробітництва їх учасників в межах спільного ринку шляхом об’єднання
ресурсів, видів діяльності і навичок. При цьому, діяльність об’єднання має
бути допоміжною по відношенню до основної діяльності його членів і
безпосередньо пов’язана з предметом діяльності його учасників. Таке
об’єднання не є комерційною організацією, не має статутного капіталу і
фінансується тільки його учасниками, що несуть необмежену солідарну
відповідальність. Учасник, що вибув, продовжує відповідати за боргами
об’єднання впродовж п’яти років з моменту припинення членства в ньому.
Прообразом європейського об’єднання є французька організаційно-правова
форма

«група

економічних

інтересів»

(франц.

Groupement

d`interet

еconomique), що була запроваджена у Франції з 1967 р.
Європейські об’єднання з економічних інтересів здійснюють діяльність
у таких сферах, серед іншого, як проведення науково-дослідних робіт;
просування і стимулювання збуту товарів; надання

консалтингових,

юридичних, бухгалтерських послуг тощо. Наприклад, European Consulting
Management Organisation (ECMO) EWIV (Австрія, Відень), Cultural Service
Centre Europe EWIV (Австрія, Грац), Die erste EWIV für Gender Affairs
(Австрія, Зальцбург), Pfizer Europe MA EEIG (Бельгія, Брюсель), Pragma
Groupement européen de Juristes GEIE (Бельгія, Брюссель), Movation EWIV
(ФРН, Берлін), T.V.A. Travel Value Association E.W.I.V. (ФРН, Гамбург),
EWIV Euxila für europäische Mittelstandsförderung (ФРН, Ганновер), Euro
Lawyers Consulting AEIE (Іспанія, Барселона), FAG Railway Products GEIE
(Італія, Мілан), Crabtree Hall Plan créatif GEIE (Франція, Париж), GEIE De
Gaulle Fleurance Services (Франція, Париж) та багато інших.
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Учасники з наміром створення об’єднання мають укласти договір та
здійснити реєстрацію (ст. 1 Регламенту 2137/855). Законодавство, що
застосовується до договору про створення об’єднання, за винятком питань,
зокрема, щодо дієздатності юридичних осіб, та питань внутрішньої
організації об’єднання, є законодавство держави-члена, в якій знаходиться
офіційна адреса, згідно з договором про створення об’єднання (ст. 2). При
цьому, об’єднання має містити щонайменше: а) дві юридичні особи, які
мають центральні адміністрації в різних державах-членах або b) дві фізичні
особи здійснюють свою основну діяльність у різних державах-членах, або c)
юридична особа та фізична особа, перша з яких має центральне управління в
одній державі-члені, а друга здійснює основну діяльність в іншій державічлені (ст. 4).
Згідно з вимогами ст. 12 Регламенту офіційна адреса, зазначена в
договорі про створення об’єднання, має бути розміщена на території ЄС.
Офіційна адреса має бути визначена: а) де об’єднання має центральне
управління; або b) де один із членів об’єднання має центральне управління
або, де фізична особа здійснює основну діяльність, за умови, що об’єднання
здійснює там діяльність. Таким чином, в зазначених положеннях ст. 12
Регламенту

закріплено

критерій

реального

місцезнаходження,

однак

міститься своєрідна альтернатива, що проявляється у розширенні його
застосування.
Разом із тим, питання визнання європейського об’єднання з економічних
інтересів юридичною особою залишено на розсуд держави-члена ЄС (ст. 1).
Наприклад, Італія і ФРН такі об’єднання не визнають юридичними особами.
Також до компетенції національного законодавства належать питання
заборони певним категоріям фізичних або юридичних осіб бути учасником
об’єднання; обмеження числа учасників; виключення та вихід учасників зі
складу об’єднання; ліквідації та банкрутства об’єднання; щодо участі
найманих працівників, вирішення соціальних та трудових питань, питань
щодо інтелектуальної власності та ін.
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На думку С. Ю. Кашкіна та А. В. Жупанова «це є виправданим, так як на
сьогоднішній день правова система ЄС не передбачає створення суб’єктів
приватного права особливого типу (sui generis)» [40].
Серед позитивних рис об’єднання можна назвати не складну процедуру
реєстрації, відсутність вимоги формування статутного капіталу, наявність
гнучкої структури управління. До негативних рис слід віднести необмежену
та солідарну відповідальність учасників, допоміжний характер діяльності
об’єднання у порівнянні із діяльністю його учасників, неможливість
займатись будь-яким новим видом діяльності, і мати своєю метою отримання
прибутку [31, с. 346].
Регламентація діяльності Європейської компанії або Європейського
товариства здійснюється на підставі Регламенту Ради ЄС 2157/2001 про
статут європейської компанії [216] та Директиви Ради ЄС 2001/86/ЄС про
участь працівників в управлінні європейської компанії. Станом на 02 квітня
2021 року в ЄС зареєстровано 3370 Європейських компаній [243].
Згідно зі ст. 2 Регламенту 2157/2001 Європейська компанія може бути
створена шляхом злиття акціонерних товариств, з яких хоча б два з них
утворені і здійснюють діяльність відповідно до законодавства різних державчленів ЄС, і мають зареєстровані офіси та головні офіси в ЄС; створення
холдингу акціонерними товариствами або товариствами з обмеженою
відповідальністю, які мають зареєстровані офіси та головні офіси в ЄС, з
яких хоча б два з них регулюється законодавством різними державамичленами ЄС, або філіал одного з них впродовж щонайменше двох років має
бути розміщений на території іншої держави-члена, ніж тієї, в якій
розміщено головний офіс, і регулюється її законодавством; створення
спільного дочірнього підприємства компаніями; перетворення акціонерного
товариства, яке зареєстровано на території однієї держави-члена та має
філіал впродовж щонайменше двох років на території іншої держави-члена
ніж тієї, де знаходиться його центральне управління; відкриття філіалу або
дочірньої компанії європейською компанією.

98
Європейська компанія розглядається як акціонерне товариство держави
ЄС, в якій здійснено реєстраційні дії щодо її створення (ст. 3 Регламенту).
Згідно зі ст. 4 Регламенту 2157/2001 мінімальний розмір статутного капіталу
становить 120 тис. євро і поділений на акції. У ст. 9 вказаного Регламенту
визначено, що за відсутності положень щодо врегулювання певних питань
діяльності

європейської

компанії,

врегулювання

частково

мають

застосовуватись вимоги національного законодавства держави-члена ЄС, в
першу чергу, які направлено на імплементацію заходів ЄС щодо
європейських компаній; в другу

–

вимоги законодавства

стосовно

акціонерних товариств держави-члена, в якій здійснено реєстрацію компанії;
в третю – статут компанії. У всіх державах-членах ЄС європейська компанія
розглядається як юридична особа і має право здійснювати свою діяльність на
території держав-членів ЄС без проходження процедур реєстрації в кожній з
них.
У Регламенті 2157/2001 наявні відсильні норми до національного
законодавства держави-члена ЄС, що є недоліком та призводить до певної
правової невизначеності при формуванні компанії у зв’язку із розбіжностями
вимог законодавств держав-членів. Це питання щодо статутного капіталу,
оподаткування, порядок проведення загальних зборів акціонерів та ухвалення
ними рішень, банкрутства, конкуренції, захисту прав інтелектуальної
власності та інші. Зокрема, при певних видах діяльності національним
законодавством держави-члена може встановлюватись вимоги щодо більш
високого розміру мінімального статутного капіталу для європейської
компанії, яка має офіс у цій державі (ч. 3 ст. 4 Регламенту).
Разом

із

цим,

необхідно

зазначити

про

питання

реєстрації

місцезнаходження європейської компанії. Згідно зі ст. 7 Регламенту
2157/2001 реєстрація місцезнаходження компанії має здійснюватись в
державі, на території якої знаходиться її центральна адміністрація (головний
офіс). Тому вимога співпадіння місця реєстрації та місцезнаходження
адміністративного центру перешкоджає мобільності європейських компаній,
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а переміщення адміністративного центра в іншу державу без переміщення
статутного місцезнаходження розглядається як «неправомірна обставина».
Крім того, в ЄС створено Європейські кооперативи, які діють відповідно
до Регламенту 1435/2003 про Європейський кооператив [217] та Директиви
1435/2003 про участь працівників в управлінні Європейським кооперативом.
Метою створення європейського кооперативу є задоволення потреб його
учасників та сприяння їх господарській або соціальній діяльності, зокрема
шляхом укладення з ними угод про постачання товарів чи послуг або
виконання подібних робіт, що кооператив виконує або доручає (ст. 1
Регламенту).
Статутний капітал кооперативу поділений на внески, мінімальний
розмір якого має бути 30 тис. євро, відповідальність його учасників обмежена
їх внесками (ст. 3 Регламенту). Ст. 6 Регламенту передбачено, що
зареєстрований офіс кооперативу має знаходитись на території Союзу, на
території тієї держави-члена, в якій знаходиться головний офіс. Крім того,
держава-член може зобов’язати кооператив, який зареєстрований на її
території, щодо розміщення головного та зареєстрованого офісу на території
цієї держави.
Таким чином, запровадження нових форм юридичних осіб у ЄС
дозволяє в деякій мірі успішно долати питання, що викликані розбіжностями
у колізійному регулюванні національними законодавствами держав-членів
ЄС. До істотних переваг діяльності таких юридичних осіб, слід віднести
визнання країнами-членам ЄС правосуб’єктності європейської компанії,
можливість переміщення її місцезнаходження серед держав-членів без
необхідності проходження процедури ліквідації та повторної реєстрації.
В контексті даного дослідження необхідно зазначити про важливість
розгляду практики Суду ЄС. Відповідно до ст. 19 Договору про
Європейський Союз (в редакції 2007 року) Суд ЄС забезпечує дотримання
прав при тлумаченні та застосуванні положень засновницьких договорів
[341]. Надані повноваження надають Суду ЄС можливість вирішувати,
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зокрема, питання суперечностей положень засновницьких договорів і норм
національних законодавств держав-членів.
Як вважає Т. В. Комарова, Суд ЄС створив прецедентне право, що
можна віднести до джерел наднаціонального права. Рішення Суду ЄС є
квазіпрецедентами,

що

обумовлено

їх

важливістю

та

необхідністю

дотримання висновків у справах Суду ЄС, як еталону, принципу, що
використовується для вирішення спору в різних юридичних ситуаціях.
Правила, які встановлює Суд ЄС у своїх рішеннях, є обов’язковими для всіх
судів держав-членів. Незважаючи на те, що між національними судами та
Судом ЄС немає ієрархії, обов’язковість рішень Суду визначається ієрархією
інтеграційної правової системи над національними правовими системами
[50, с. 286].
Є. Д. Стрельцова зазначає, що в інтеграційних об’єднаннях суди
забезпечують

уніфікацію

в

окремих галузях.

Яскраво

ілюструє

це

твердження вплив прецедентної практики Суду ЄС у сфері корпоративного
права [127, с. 142–143]. Суд ЄС навіть за відсутності в актах первинного
права вказівки на принцип stare decisis чи будь-які його елементи, будує
свою практику на цьому принципі, а рішення Суду ЄС є джерелом права та
органічною

частиною

acquis

communautaire

(правової

системи

ЄС)

[127, с. 147].
Враховуючи вищевикладене, слід зазначити про рішення Суду ЄС, які є
важливими для даного дослідження. Зокрема, у таких справах як «Daily Mail»
[191], «Centros Ltd.» [192], «Überseering B. V.» [193], «Inspare Art» [194],
«Sevic» [195], «Cartesio» [196], «Vale» [197], «Polbud» [198] Суд ЄС розглядав
різні питання транскордонної діяльності компаній в межах ЄС. Як
наголошується автором цього дослідження, у вказаних рішеннях Суд ЄС
вирішував, серед іншого, питання порушення положень засновницьких
договорів, а саме принципу свободи заснування і економічної діяльності,
державами-членами щодо компаній [87, с. 250].
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Згідно з обставинами справи «Polbud» до Суду ЄС надійшов запит
відповідно до ст. 267 ДФЄС від Верховного Суду Польщі стосовно
тлумачення ст. 49 і ст. 54 ДФЄС. Верховним Судом Польщі було ухвалено
рішення від 22 жовтня 2015 року у провадженні за позовом компанії «Polbud
– Wykonawstwo sp. z oo». Позов стосувався рішення про відмову вилучення
компанії

з

польського

комерційного

реєстру

після

переміщення

зареєстрованого офісу компанії з Польщі до Люксембургу.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Polbud» було створено в
місті Лодзь (Польща). Постановою від 30 вересня 2011 року позачергові
загальні збори учасників цієї компанії прийняли рішення, відповідно до п. 2
ст. 270 Кодексу компаній Польщі, про переміщення зареєстрованого офісу
компанії до Люксембургу. При цьому, не передбачалось переміщення
реального місцезнаходження компанії. 19 жовтня 2011 року компанія
звернулась із клопотанням про реєстрацію відкриття ліквідаційної процедури
до суду, який уповноважений за ведення комерційного реєстру. 26 жовтня
2011 року у реєстрі відкрито ліквідаційну процедуру і призначено
ліквідатора. 28 травня 2013 року збори учасників компанії «Consoil
Geotechnik Sàrl», зареєстрований офіс якого знаходиться у Люксембурзі,
прийняли рішення, зокрема, про схвалення постанови від 30 вересня 2011
року і переміщення зареєстрованого офісу «Polbud» до Люксембургу з метою
застосування до нього законодавства Люксембургу без втрати його
правосуб’єктності. У постанові від 28 травня 2013 року зазначалось, що
переміщення набуває чинності з цієї дати. Таким чином, 28 травня 2013 року
зареєстрований офіс «Polbud» було переміщено до Люксембургу, і з цієї дати
ця

компанія

вже

мала

назву

не

«Polbud»,

а

нову

назву

–

«Consoil Geotechnik».
24 червня 2013 року «Polbud» подав заяву до суду реєстру про
вилучення його з комерційного реєстру Польщі. Причиною цієї заяви було
переміщення зареєстрованого офісу компанії до Люксембургу. Однак, для
здійснення процедури вилучення з реєстру компанію «Polbud» було
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зобов’язано надати: (і) рішення загальних зборів акціонерів і документів
компанії, що ліквідується, (ii) фінансові рахунки за періоди з 1 січня по 29
вересня 2011 року, з 30 вересня по 31 грудня 2011 року, з 1 січня по 31
грудня 2012 року та з 1 січня по 28 травня 2013 року, підписані ліквідатором
та особою, що відповідальна за ведення бухгалтерського обліку.
Проте, компанія «Polbud» відмовилась надавати запитувані документи,
мотивуючи це тим, що вона не ліквідована, її активи не було розподілено між
учасниками, а заяву про вилучення з реєстру подано у зв’язку із
переміщенням юридичного офісу компанії до Люксембургу, де вона
продовжувала свою діяльність як компанія, яка зареєстрована відповідно до
законодавства Люксембургу. За таких обставин, ухвалою від 19 вересня 2013
року суд реєстру відмовив у задоволенні заяви про вилучення компанії
«Polbud» на підставі того, що не було надано запитувані документи
компанією. Тому компанією Polbud було подано позов проти такого рішення
до Окружного суду міста Бигдощ, який відхилив позов. Компанія подала
скаргу до суду апеляційної інстанції, яку було також відхилено 04 червня
2014 року. В подальшому, компанія «Polbud» звернулась із позовом до
Верховного Суду Польщі.
У позові компанія «Polbud» зазначала, що коли її зареєстрований офіс
було переміщено до Люксембургу, вона втратила свій статус компанії, яка
зареєстрована відповідно до законодавства Польщі, і стала компанією, що
зареєстрована відповідно до законодавства Люксембургу. Тому, процедура
ліквідації мала бути припинена, а її назва мала бути вилучена з комерційного
реєстру Польщі. Дотримання вимог ліквідаційної процедури компанії, що
передбачена польським законодавством, не було необхідним і можливим,
оскільки компанія «Polbud» не втратила своєї правосуб’єктності.
Верховний Суд Польщі вирішив направити до Суду ЄС такі питання:
1) Чи виключають ст. 49 і ст. 54 ДФЄС застосування державою-членом, в
якій компанія була створена і зареєстрована, положень національного
законодавства, що передбачають виключення з комерційного реєстру цієї
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компанії після ліквідації, якщо ця компанія була повторно зареєстрована в
іншій державі-члені, і згідно з рішенням учасників компанії не втрачає
правосуб’єктність, що набута в державі первісної реєстрації?
2) Якщо відповідь на перше питання негативна, то чи можна тлумачити
ст. 49 і ст. 54 ДФЄС так, що вимога національного законодавства щодо
здійснення процедури ліквідації компанії, зокрема завершення поточної
діяльності, стягнення боргів, виконання зобов'язань та продаж активів
компанії, забезпечення кредиторів, подання фінансової звітності тощо, є
доречним, необхідним і пропорційним суспільним інтересам заходом
держави-члена, що заслуговує на захист, і полягає у захисті інтересів
кредиторів, міноритарних акціонерів та працівників компанії-мігранта?
3) Чи слід тлумачити ст. 49 і ст. 54 ДФЄС так, що свобода заснування
застосовується до переміщення зареєстрованого офісу компанії, яка
зареєстрована відповідно до законодавства однієї держави-члена, на
територію іншої держави-члена, з метою перетворення цієї компанії в
компанію згідно із законодавством приймаючої держави, якщо реальне
місцезнаходження головного офісу цієї компанії не змінюється і залишається
в державі первісної реєстрації?
Суд ЄС у своєму рішенні від 25 жовтня 2017 року дійшов до таких
висновків. Ст. 49 і ст. 54 ДФЄС необхідно тлумачити так, що свобода
заснування підлягає застосуванню до переміщення зареєстрованого офісу
компанії, яка створена відповідно до законодавства однієї держави-члена, на
територію іншої держави-члена. При цьому, мета такого переміщення є
перетворення цієї компанії відповідно до вимог законодавства приймаючої
держави

на

компанію,

яка

зареєстрована

згідно

із

законодавством

приймаючої держави, якщо не змінюється місцезнаходження головного офісу
цієї компанії. Ст. 49 і ст. 54 ДФЄС слід тлумачити як такі, що виключають
вимоги законодавства держави-члена, яка передбачає ліквідацію «першої»
компанії. Це означає, що покладення на компанію зобов’язань, подібні до
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тих, які необхідні для припинення її юридичного існування як компанії, є
неправомірним обмеженням її свободи заснування.
Таким чином, компанія може здійснити в межах ЄС перетворення на
іншу компанію, діяльність якої регламентується законодавством іншої
держави-члена, навіть якщо перетворена компанія не здійснює жодної
економічної діяльності на території приймаючої держави. Сам факт, що
компанія переносить свій зареєстрований офіс з однієї держави-члена до
іншої, не може бути підставою для загальної презумпції шахрайства і не
може виправдовувати заходи, що негативно впливають на здійснення
гарантованої ДФЄС свободи заснування.
Отже, у своїх рішеннях Суд ЄС здійснив тлумачення принципу свободи
заснування, що міститься у ст. 49 і ст. 54 ДФЄС. Аналіз рішень Суду ЄС в
контексті вирішення колізійно-правових питань дозволяє зробити висновки,
що положення установчих договорів ЄС передбачають визнання компаній,
які засновані згідно із вимогами законодавства держав-членів ЄС, і мають
статутне місцезнаходження, фактичне місцезнаходження правління на
території ЄС, а також основна підприємницька діяльність яких зосереджена
на території ЄС. Крім того, установчі договори ЄС не передбачають вимоги
щодо

співпадіння

статутного

місцезнаходження

та

реального

місцезнаходження компаній.
Таким принципам розуміння свободи заснування та економічної
діяльності відповідають принципи, що закладені теорією інкорпорації.
Застосування теорії реального місцезнаходження, навпаки, суперечить
принципам цієї свободи. Так як наслідком застосування доктрини реального
місцезнаходження є невизнання іноземної юридичної особи, якщо місце
заснування та реальне місцезнаходження не збігаються. Тому переміщення
місцезнаходження правління із однієї держави-члена в іншу державу-член не
є можливим. З цього випливає, що доктрина реального місцезнаходження
перешкоджає реалізації свободи заснування та економічної діяльності в ЄС.
Разом із тим, Суд ЄС розглядаючи кожний випадок окремо, не вирішує всіх
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питань правового статусу та діяльності юридичних осіб, і не створює
правових норм, що актуалізує вирішення цих проблемних питань в інший
спосіб, наприклад, шляхом прийняття директив.
Європейською групою з міжнародного приватного права (GEDIP), що
була заснована 03 жовтня 1991 року у Бельгії, розроблено проєкт регламенту
про право, яке застосовується до компаній та інших організацій [267]. Цей
проєкт регламенту про право, яке застосовується до компаній та інших
організацій, оприлюднено у 2016 р. та містив теорію інкорпорації при
визначенні особистого закону компанії. Разом із тим, у випадках, коли
неможливо визначити застосовне право за загальним правилом, підлягає
застосуванню право держави, де знаходиться центральна адміністрація на
момент створення компанії, при цьому, «якщо очевидно, що компанія більш
тісно пов’язана із законодавством іншої держави, буде застосовуватись право
останньої».
Таким чином, Європейською групою з міжнародного приватного права
запропоновано використовувати гнучкий спосіб колізійного регулювання
правового статусу юридичної особи. Це обумовлює актуальність вирішення
зазначених проблемних питань шляхом гармонізації законодавства в рамках
ЄС саме в такий спосіб.

2.2 Критерій реального місцезнаходження юридичної особи в
міжнародному приватному праві ФРН
Сучасне німецьке законодавство не містить визначення термінів
«юридична особа», «особистий закон» юридичної особи, критерії його
встановлення, а також питання, що охоплюються останнім поняттям.
Ввідний закон до Німецького цивільного уложення (Einführungsgesetz zum
Brügerliches Gesetzbuch, EGBGB) [240] не містить спеціальної колізійної
прив’язки (Anknüpfungspunkte), що регулює питання приватноправового
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статусу юридичної особи. Разом із тим, в судовій практиці німецьких судів,
починаючи із початку ХІХ ст., застосовується критерій осілості – фактичного
(реального) місцезнаходження юридичної особи при визначенні її особистого
закону.
На думку П. Гея, причини відсутності визначення «особистого статуту»
юридичної особи в німецькому праві полягають у відмінності правових
інститутів (учасники юридичної особи мають іншу мету на відміну від сторін
договору, тому на перший план не виходить юридична дія однієї із сторін
щодо виконання зобов’язання) та особливістю компаній, що полягає у
внесенні відомостей до реєстру [173, с. 178].
К.-Т. Ебенрот вважає, що відсутність нормативного регулювання
визначення

особистого

статуту

юридичної

особи

можна

«пояснити

прагненням держав-членів ЄС здійснити уніфікацію міжнародного права
компаній в масштабах ЄС, тобто тих питань, які EGBGB не охоплюються»
[235].
В першому законопроєкті EGBGB 1881 р. містились норми, які б
закріплювали на законодавчому рівні критерій осілості, проте в остаточному
варіанті проєкту EGBGB така норма була відсутня [294].
Про відсутність колізійної норми щодо особистого закону юридичної
особи в німецькому законодавстві, зазначається, що вона була визнана
більшістю науковців і судовою практикою. Крім того, Міністерство
іноземних справ Німеччини вважало, що за допомогою такої норми можливо
буде послаблювати позиції Німеччини при укладанні міждержавних угод
[272]. У рішенні Імператорського суду у комерційних справах S. v. R. w.
rumänische Eisenbahn Aktiengesellschaft 1882 року [241, с. 68] застосувався
саме критерій осілості.
Як слідує з наукових джерел, у німецькому праві застосовуються два
терміни – «Personal statut der juristischen Person», що означає особистий закон
юридичної особи, та «Gelleschafts statut», що означає особистий статут
юридичної особи.

107
Німецьке право використовує тотожні принципи визначення особистого
закону юридичних осіб та організацій, які за німецьким законодавством не є
юридичними особами. Як зауважує Л. Раапе особистим статутом юридичних
осіб та осіб, які здаються нам юридичними особами, є право держави, де
знаходиться їх осілість [115, с. 180]. На відміну від німецького цивільного
права в міжнародному приватноправовому аспекті юридичні особи та
організації, що не є юридичними особами, розглядаються однаково. При
цьому в приватному праві ФРН іноземною компанією, товариством,
об’єднанням (ausländischer Gesellschaft) є організація, що створена відповідно
до іноземного права (має реєстрацію, місцезнаходження, яке зазначене в
установчих документах, за межами ФРН).
Так як колізійні питання міжнародного права компанії в німецькому
праві не кодифіковано, вони вирішуються доктриною та судовою практикою
[279, с. 69]. При цьому, їх значення постійно зростає, враховуючи той факт,
що почастішали випадки створення компаній у «податкових оазисах»,
переміщення ними власних штаб-квартир із однієї країни в іншу, а також
міжнародного злиття компаній. В такому разі також слід розрізняти два
питання: питання кваліфікації або сфера дії особистого статуту компанії, а
саме визначення, в якому випадку мова йтиме про право компаній, а не про
проблеми договірного права, ринку капіталів, участі працівників у прийнятті
рішень або процесуальному праві; і питання особистого статуту компанії,
тобто компетентного права, що визначатиме її державну приналежність –
право держави місця її заснування або місцезнаходження її керівних органів
[285, с. 214].
Практикою німецьких судів вироблено позицію щодо того, що
особистий статут юридичної особи охоплює питання – від створення до
припинення її діяльності включно, про що зазначено, зокрема, в рішенні
Федерального Суду 1957 р.: «особистий закон визначає

умови, у

відповідності до яких компанія народжується, живе та помирає» [312]. При
цьому слід зауважити, що зміст зазначеного рішення підтверджує усталену

108
практику багатьох сучасних держав світу, згідно з якою застосовується
загальна колізійна прив’язка та всі статутні питання вирішуються одним
правопорядком. Б. Гроссфельд зазначає, що теорія осілості базується на
єдиному

статуті,

відповідно

до

якого

вирішуються

всі

відносини

корпоративного права. Так як внутрішні та зовнішні відносини компанії, крім
деяких винятків, пов’язані [263, с. 42].
Крім того, Б. Гроссфельд зауважує, що доктрина осілості підпорядковує
особистий закон юридичної особи закону держави, в якій вона має ефективне
адміністративне місцезнаходження (effektiven Verwaltungssitz) [266, с. 158].
Зазначені позиції викладені, зокрема, у рішеннях Федерального Суду (BGH)
V ZR 139/68 від 30.01.1970 [177]; BGH, VIII ZR 230/79 від 05.11.1980 [178];
BGH, V ZR 10/85 від 21.03.1986 [179]; у рішенні Вищого регіонального суду
Нюрнберга 8 U 111/84 від 07.06.1984 [303]; у рішенні Федерального
фінансового суду BFH, IB 72/91 від 13.11.1991 [175]; у рішенні Вищого
земельного суду Баварії BayObLG, 3Z BR 14/92 від 07.05.1992 [167] та ін.
Статутне місцезнаходження, тобто місцезнаходження, що зазначено у
статутних документах, не має враховуватись при визначенні особистого
закону [265, с. 433].
В науковій доктрині багатьма німецькими правниками підтримується
позиція щодо застосування доктрини реального місцезнаходження

і

наводяться аргументи щодо переваг застосування у ФРН саме її.
Видатний німецький науковець в сфері міжнародного приватного права
Я. Крополлер обґрунтовуючи доцільність застосування доктрини реального
місцезнаходження зазначає, що якщо ФРН буде звертатися до критерію
інкорпорації при визначенні особистого статуту юридичної особи, то існує
загроза перенасичення іноземними компаніями внутрішнього ринку держави.
ФРН

бажає

залишатись

володарем

у

своєму

домі.

Недоречно

використовувати ліберальні критерії в міжнародному приватному праві,
оскільки у ФРН публічно-правові інструменти, а також інші неправові
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інструменти регулювання менш превалюють, ніж в інших державах
[288, с. 563].
На думку К. Т. Ебентрота один із головних недоліків доктрини
інкорпорації є можливість обходу закону. Доктрина осілості враховує
інтереси держави і дозволяє їх захистити. Ця доктрина має можливість
здійснювати контроль над тим, які організаційно-правові форми юридичних
осіб допускаються до діяльності на території держави. Саме різні концепції
корпоративного права держав зумовлюють необхідність застосування
доктрини осілості. Так, німецьке корпоративне право вирішує питання
захисту прав кредиторів (вимоги щодо статутного капіталу, публічної
звітності), захисту інтересів працівників. Разом із тим, британське право
містить менш жорсткі вимоги щодо зазначених питань при створенні
компанії,

тобто наявна

ліберальність британського права.

Проте

в

подальшому, британський правопорядок здійснює жорсткий державний
контроль над цією компанією. Оскільки державний контроль діє лише на
визначеній території, то наслідком відмови від теорії осілості була б
ситуація, за якої британська компанія, переміщуючи своє правління до ФРН,
уникла би британського державного контролю, одночасно не виконавши
імперативних вимог німецького приватного права. На цій підставі можна
зробити висновок, що доктрина осілості зовсім не дискримінує іноземні
компанії, а створює для таких компаній рівні умови поряд із німецькими
компаніями [235, с. 206].
Л. Раапе вважає, що доктрина осілості є беззаперечно найприйнятнішою
для німецького права. Науковець стверджує, що доктрина осілості є більш
надійною та стійкою. В цьому місці укладено договори від імені юридичної
особи, встановлюються відносини з іншими суб’єктами права, в цьому місці
приймаються розпорядження посадовими особами юридичної особи, а також
з цього місця здійснюється контроль за виконанням вказівок. Безпосередньо
впливати на юридичну особу можливо тільки через його центральні органи,
що є реальним лише завдяки держави, на території якого вона знаходиться.
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Теорія інкорпорації має своєю метою захист інтересів засновників компанії,
на противагу цьому, теорія осілості спрямована на захист внутрішніх
інтересів держави, в якій здійснює свою діяльність юридична особа. Таким
чином, питання, що охоплені особистим законом компанії, діловий центр
якої знаходиться у Німеччині, буде вирішуватись на підставі німецьких
законів. На думку більшості німецьких юристів, теорія осілості є «єдиною
правильною, коли справа стосується наших власних німецьких інтересів».
[115, с. 182–184].
Б. Гроссфельд вважає, що норми колізійного законодавства є певною
мірою відображенням загального ставлення правової культури до соціальноекономічної ролі корпорацій та функцій матеріальних та процесуальних норм
права корпорацій в контексті захисту та сприяння різноманітним інтересам
акціонерів, зацікавлених сторін та афілійованих компаній [264, с. 16].
І. М. Проценко акцентує увагу на такій особливості права ФРН, як
розмивання меж між публічним і приватним правом у ФРН, що є
характерним для більшості сучасних правовідносин – торгових, комерційних,
економічних та ін., а також піднімає питання про те, як має змінитись
система права у зв’язку із цим [113, с. 192].
Німецькі судді Х. Кох, У. Магнус, П. В. фон Моренфельс у своїй роботі
«Міжнародне

приватне

право

та

порівняльне

правознавство»

[285,

с. 205–211] зазначають, що німецька судова практика та більша частина
доктрини розглядає в якості особистого статусу юридичної особи не
принципи автономії волі і не право місця заснування юридичної особи, а
саме реальне (ефективне, дійсне) місцезнаходження її адміністративного
центру, яке може відрізнятись від місця її заснування або від місця
реєстрації, про які добре відомо її діловим партнерам. Вирішальним
критерієм при цьому є місцезнаходження реальних керівних органів
юридичної компанії, які добре відомі її діловим партнерам. Крім того,
правники зазначають про недоліки та складності застосування доктрини
осілості, підкреслюючи, що встановлення місцезнаходження правління
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юридичної особи в деяких випадках встановити складно, в першу чергу, коли
такі юридичні особи мають філіали чи входять в концерни. В таких випадках
необхідно, виходячи з конкретних обставин, з’ясувати, де приймаються та
реалізовуються основні рішення. Якщо мова йде про концерни, то слід
враховувати правову самостійність підконтрольних юридичних осіб, що є у
складі концерну. Відповідно, ділові відносини цих юридичних осіб
регулюються правом держави реального місцезнаходження їх правлінь, а не
підприємств (фактично або на договірних засадах), що їх контролюють.
Й. Кеніг про недоліки застосування доктрини осілості зазначає, що
визначення місцезнаходження адміністративного центру великих компаній,
які мають підрозділи в різних країнах, є достатньо складним. Компанії, що
займаються економічною діяльністю на міжнародному рівні, часто мають
декілька центрів, з яких здійснюється управління компанією, і мають так
звану «подвійне фактичне місцезнаходження» [286, с. 23]. Тому, в такому
випадку, може прийматись за реальне місцезнаходження юридичної особи
місцезнаходження, яке зазначено в статуті [187].
Разом із тим, німецькими суддями в кожному конкретному випадку
враховується для підтвердження достовірності фактичного місцезнаходження
правління компанії такі факти, серед іншого, як: місце, де знаходиться офіс
ради директорів або правління компанії [298]; місце, де знаходиться єдина
земельна ділянка, яка управляється компанією, в тому числі, якщо управлінці
компанії здійснюють управління і іншими об’єктами інвестицій [300];
поштова адреса компанії, а також існуючі номера телефонів та телефаксів
компанії [297]; група співробітників компанії, безпосередньо здійснюють
управління компанією, має своє місцеперебування в одному і тому ж місці
[176];

місце,

де

здійснюється

оформлення

та

підписання

ділової

кореспонденції компанії, фінансової документації, розписок про доставку
продукції, а також складання та підписання договорів та інших документів
[300].
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При цьому не мають враховуватись при визначенні фактичного
місцезнаходження такі умови: управління

тільки однією земельною

ділянкою, що знаходиться всередині держави, якщо компанія володіє
багатьма земельними ділянками, більшість з яких знаходиться закордоном
[179]; місце проживання засновників (учасників) компанії та їх громадянство
[242]; місце господарської діяльності або місце продажу товарів [186]; місце
проведення загальних зборів компанії, оскільки сучасні засоби зв’язку,
наприклад

телефон,

телефакс

та

електронна

пошта

у

всесвітній

інформаційній мережі Інтернет дає широкі можливості для вибору
місцезнаходження [319].
В німецькому законодавстві сфера застосування особистого закону
юридичної особи не визначена. Разом із тим, Х. Кох, У. Магнус,
П. В. фон Моренфельс [285, с. 208–210] зауважують, що статут компанії
регулюють широкий перелік статутних питань. Серед них, наприклад,
питання правоздатності, питання, що передують заснуванню (створення
попередньої організаційної структури з метою подальшого заснування,
відповідальність засновників), процесуальні права сторін (наприклад, право
на судовий захист), питання організаційної структури, відповідальності
засновників та ін.
Ілюструє

застосування

доктрини

осілості,

наприклад,

рішення

Федерального Верховного Суду II ZR 56/65 від 26.09.1966 [313], в якому
зазначено,

що

правом

(Gesellschaftssitzes)
процесуальну

місцезнаходження

визначаються

правоздатність,

питання
створення,

комерційної

правоздатності,

компанії
включаючи

відповідальності,

захисту

кредиторів та інші корпоративні внутрішні та зовнішні аспекти діяльності
компанії.
У рішенні Федерального Верховного Суду Німеччини 230/79 від
05.11.1980 [178] зазначено, що правовідносини юридичної особи мають
регулюватись відповідно до її особистого статуту (Personälstatut). При цьому
вирішальним фактором є реальне місцезнаходження юридичної особи.
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Особистим статутом визначається обсяг дієздатності юридичної особи,
зокрема, чи несе партнер персональну відповідальність перед кредиторами
компанії, чи може і в якій мірі юридична особа нести відповідальність за
борги партнера або інших осіб, що мають не це право.
У рішенні Федерального Верховного суду Німеччини V ZR 10/85 від
21.03.1986 [179] зазначено, що юридична особа у формі установи приватного
права

(die

Rechtsform

einer

Einzelpersonenanstalt)

згідно

з

правом

Ліхтенштейну і яка має реальне місцезнаходження (Verwaltung) у Німеччині
матиме дієздатність в тому випадку, якщо вона буде заснована відповідно до
положень німецького Закону про товариство з обмеженою відповідальністю,
із внесенням цього товариства до комерційного реєстру. Вирішальним при
визначенні реального місцезнаходження, на думку суду, є місце діяльності
керівництва та представницьких органів, тобто місце, де приймаються
основоположні

для

організації

рішення

керівництвом

компанії

і

впроваджуються у поточну діяльність компанії.
Як зазначає Б. Гросфельд, реальне місцезнаходження іноземної
юридичної особи, яка створена відповідно до іноземного права, на території
ФРН призводить до відмови щодо правоздатності такої юридичної особи.
Однак, за для уникнення «правового вакууму», враховуючи те, що така
юридична особа приймає участь в правовому обороті всередині країни, і
виникають відповідно питання відповідальності, такі питання вирішуються
шляхом застосування загальновизнаних принципів регулювання проблем
стосовно створення фіктивних або незареєстрованих компаній [266, с. 399].
Таким чином, в колізійно-приватноправовому аспекті німецьким правом
застосовуються тотожні принципи визначення особистого закону юридичних
осіб

і

організацій,

які

не

є

юридичними

особами

за

німецьким

законодавством.
Як підкреслюється автором дослідження, в німецькій судовій практиці
особистий закон визначається за місцезнаходженням адміністративного
органу правління (Verwaltungssitz) іноземної юридичної особи, який
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розуміється як місце розташування адміністративного (головного) офісу
юридичної особи, центр, з якого здійснюється керівництво та приймаються
рішення на постійній основі. Відсутність нормативного закріплення поняття
реального місцезнаходження залишає певну свободу у тлумаченні цього
поняття, в кожному конкретному випадку суддя оцінює сукупність фактів, за
якими визначає реальне місцезнаходження юридичної особи [79, с. 126].
Термін «особистий закон» юридичної особи в німецькому праві
застосовується щодо вирішення таких питань, як створення та припинення
юридичної

особи;

її

право-

та

дієздатність;

цивільно-процесуальна

правоздатність та цивільно-процесуальна дієздатність; відповідальність її
засновників (учасників) щодо боргів юридичної особи тощо.
Критерій осілості в ФРН застосовується згідно з правилом дії
двосторонньої колізійної норми.

Це

означає,

що

критерій

осілості

застосовується щодо юридичних осіб, які мають реальне місцезнаходження
як у ФРН, так і щодо національних юридичних осіб, які мають
місцезнаходження в інших державах. Про це зазначається, зокрема,
німецькими вченими Б. Гросфельдом [266], Л. Раапе [115], Х. Кетц,
Ф. Лорман [41]. Навіть якщо німецька компанія перемістить своє
місцезнаходження і буде «прийнятою» в іншій державі, такий факт буде
підставою для її ліквідації у ФРН. Зміна статуту компанії обов’язково
призводить до розпуску та ліквідації компанії. Такі позиції викладені у таких
рішеннях, наприклад, як рішення Федерального Верховного Суду Німеччини
BGH, V ZR 10/85 від 21.03.1986 [179], рішенні Вищого земельного суду
Баварії 3Z BR 14/92 від 07.05.1992 [167].
Щодо майбутньої організаційної структури, яка перебуває на етапі
створення

товариства,

яка

в

німецькому

праві

позначається

як

незареєстроване товариствоVorgesellschaft, а також щодо відповідальності її
засновників,

діє

статут

цього

незареєстрованого

товариства,

який

встановлюється за місцезнаходженням адміністративного центру або за
майбутнім місцезнаходженням адміністративного центру. Така ситуація
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виникає, коли товариство ще не включено до Торгового реєстру, однак
засновницькі документи укладено. До договору про заснування товариства
застосовним є право за місцезнаходженням адміністративного центру або за
майбутнім місцезнаходженням адміністративного центру незареєстрованого
товариства.
Як зазначають Х. Кох, У. Магнус, П. В. фон Моренфельс статутом
компанії регулюються питання, що передують заснуванню (створення
попередньої організаційної структури з метою подальшого заснування,
відповідальність засновників тощо). Проте якщо всі ці питання вирішуються
договором між засновниками, то в такому випадку підлягають застосуванню
положення договору [285, с. 215].
У

випадку

відсутності

організаційної

єдності

незареєстрованого

товариства, та наявності лише обов’язків сторін щодо створення майбутньої
організації, що зазначено в попередньому договорі про створення товариства
(Vorgründungsvertrag), визначальним буде статут. Тому згідно з німецьким
правом до попереднього договору застосовується право, що встановлюється
на основі норм і принципів колізійного регулювання договірних відносин.
Слід зауважити, що ст.ст. 27–37 EGBGB, якими регулювались питання
договірного права, скасовано згідно із Законом від 25 червня 2009 року про
адаптацію положень міжнародного приватного права до Регламенту ЄС
№ 593/2008 від 17 червня 2008 року про законодавство, що застосовується до
договірних зобов’язань (Рим І). Положення цього закону набули чинності 17
грудня 2009 року [258].
Німецькою науковою доктриною запропоновано альтернативні способи
визначення особистого статуту юридичної особи на противагу традиційним
теоріям, що застосовуються законодавствами сучасних держав. Особливість
таких «нетрадиційних» критеріїв полягає у можливості застосування
декількох колізійних прив’язок при вирішенні статутних питань юридичної
особи, що призводить до «розщеплення» (нім. spaltung, zersplitterung,
rechtsspaltung) її особистого статуту.
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Як зазначалось у попередньому розділі роботи, німецьким юристом
О. Сандроком запропоновано теорію «нашарування», згідно із якою слід
розмежовувати питання визнання та заснування юридичної особи із іншими
питаннями особистого статуту юридичної особи. Право держави заснування,
на думку автора теорії, слід застосовувати при вирішенні питань створення
та визначення правоздатності юридичної особи, при цьому, всі інші статутні
питання

підлягають

регулюванню

імперативними

нормами

держави

місцезнаходження органів правління юридичної особи. Таким чином,
імперативні норми держави місцезнаходження органів управління юридичної
особи «нашаровуються» на норми держави, в якій юридична особа створена,
це означає, що діє принцип підпорядкування особистого статуту юридичної
особи

декільком

правопорядкам

[323,

с.

674].

Як

вважає

автор,

«нашарування» норм має своєю метою захист інтересів засновників,
працівників та кредиторів, так як пропонує при вирішенні «внутрішніх»
питань можливість застосування права держави, де розміщено ефективне
місцезнаходження юридичної особи, а не право держави, в якій заснована
юридична особа. О. Сандрок підкреслює, що інтеграційні об’єднання,
наприклад Європейський Союз, потребують застосування саме такої теорії,
так як вона здатна втілити принципи свободи заснування та економічної
діяльності, яка визначена установчими договорами ЄС.
О. В. Кадишева зазначає, що доктрина «суперпозиції» знайшла своє
часткове закріплення в Законі Швейцарії «Про міжнародне приватне право».
Крім того, перевагами такої теорії О. В. Кадишева вважає відсутність
необхідності для юридичної особи змінювати правовий статус у зв’язку із
переміщенням місцезнаходження її органів правління в іншу державу. Теорія
суперпозиції дозволяє сучасним підприємствам швидко реагувати на зміни
ринкового середовища та переміщувати свій діловий центр, а також сприяє
конкуренції на внутрішньому ринку ЄС [36, с. 21].
Г. Грасманном [262] розроблено теорію «диференціації», згідно із якою
запропоновано розмежувати «внутрішні» та «зовнішні» відносини юридичної
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особи, до яких будуть застосовуватись різні колізійні прив’язки. Так, щодо
регулювання «внутрішніх» відносин слід застосовувати право держави
заснування, (наприклад, питання створення юридичної особи, права та
обов’язки його учасників, порядок оформлення статуту та внесення до нього
змін). До «зовнішніх» відносин, на думку Г. Грасманна, належать питання
щодо правоздатності та дієздатності юридичної особи, повноваження її
органів, відповідальність та порядок формування, підтримки статутного
капіталу, до регулювання яких запропоновано застосовувати або право
держави місцезнаходження, або право держави заснування. Як вважає автор
цієї теорії, юридична особа, знаходячись в іншій державі, зацікавлена у
можливості використання прав та свобод, якими користуються національні
юридичні особи, з якими конкурує іноземна юридична особа.
Крім того, принцип розщеплення особистого статуту відображено у
теорії «формування груп випадків» Г. Відеманна [283], згідно із якою
особистий статут юридичної особи має визначатись правом держави, в якій
зосереджена її активна діяльність; теорії «комбінації» Д. Циммера [351],
відповідно до якої застосовним є право держави, якому «підпорядковані» її
засновники; теорія «застережень» П. Беренса [171], що визначає застосовним
право держави заснування юридичної особи, проте, правом держави
місцезнаходження регулюються питання щодо звітування, капіталізації та
захисту міноритарних учасників; «обмежена» теорія інкорпорації, яку
запропонував Г. Бейтцке [172].
Однак, на нашу думку, визначення правового статусу юридичної особи
одночасно кількома правопорядками негативно вплине на стабільність
приватноправових відносин із іноземним елементом в умовах економічної
глобалізації, так як такі відносини не матимуть правової визначеності, а тому
таке

регулювання

зумовлюватиме

зростання

судових

позовів

щодо

порушених прав та інтересів їх учасників, зацікавлених сторін. З огляду на
це,

«розщеплення»

регулювання

колізійної

правовідносин,

а

прив’язки
тому,

призведе

до

незважаючи на

ускладнення
недосконалість
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традиційних теорій, застосування саме їх вважатиметься на сьогодні більш
доцільним.
Разом із тим, можливі винятки застосування доктрини осілості у разі
укладання міжнародного договору між ФРН та іншими державами.
Так, наприклад, п. 5 ст. 25 Договору між ФРН та США про дружбу,
торгівлю та судноплавство від 29 жовтня 1954 року [251] передбачено, що
організації, які створені відповідно до законів та інших нормативних актів
однієї з договірних сторін на її території, вважаються компаніями цієї
договірної сторони; їх правовий статус визнається на території іншої
договірної сторони.
Слід зазначити, що більшість міжнародних договорів про захист
інвестицій,

стороною

яких

є

ФРН,

містить

критерій

реального

місцезнаходження. Наприклад, це договори з такими державами, як Албанія
(ч. 4 ст. 1 Угоди від 31.10.1991), Алжир (ст. 1 Угоди від 11.03.1996),
Аргентина (ч. 4 ст. 1 Угоди від 09.04.1991), Вірменія (ч. 4 ст. 1 Угоди від
21.12.1995), Азербайджан (ч. 4 ст. 1 Угоди від 22.12.1995), Бангладеш
(ч. 4 ст. 8 Угоди від 06.05.1981), Барбадос (ч. 4 ст. 1 Угоди від 02.12.1994),
Білорусь (ч. 3 ст. 1 Угоди від 02.04.1993), Бенін (ч. 4 ст. 8 Угоди від
29.06.1978), Кот-д’Івуар (ч. 4 ст. 8 Угоди від 27.10.1966), Боснія та
Герцеговина (ч. 3 ст. 1 Угоди від 18.10.2001), Ботсвана (ч. 4 ст. 1 Угоди від
23.05.2000), Бурунді (ч. 4 ст. 1 Угоди від 10.09.1984), Венесуела (ч. 4 ст. 1
Угоди від 14.05.1996), В’єтнам (ч. 4 ст. 1 Угоди від 03.04.1993), Габон (ч. 4
ст. 1 Угоди від 15.09.1998), Гаїті (ч. 4 ст. 8 Угоди від 14.08.1973), Гвінея (ч. 3
ст. 1 Угоди від 08.11.2006), Грузія (ч. 4 ст. 1 Угоди від 25.06.1993), Єгипет
(ч. 2 ст. 1 Угоди від 16.06.2005), Замбія (ч. 4 ст. 8 Угоди від 10.12.1966),
Зімбабве (ч. 4 ст. 1 Угоди від 29.09.1995), Казахстан (ч. 4 ст. 1 Угоди від
22.09.1992), Кап Верде (ч. 4 ст. 1 Угоди від 18.01.1990), Кенія (ч. 4 ст. 1
Угоди від 03.05.1996), Коста-Ріка (ч. 4 ст. 4 Угоди від 13.09.1994), Лаос (ч. 4
ст. 1 Угоди від 09.08.1996), Ліван (ч. 1b ст. 1 Угоди від 18.03.1997),
Мадагаскар (ч. 3 ст. 1 Угоди від 01.08.2006), Македонія (ч. 3 ст. 1 Угоди від

119
10.09.1996), Марокко (ч. 3 ст. 1 Угоди від 06.08.2001), Мавританія (ч. 4 ст. 1
Угоди від 08.12.1982), Мексика (ч. 4 ст. 1 Угоди від 25.08.1998), Молдова
(ч. 4 ст. 1 Угоди від 28.02.1994), Монголія (ч. 4 ст. 1 Угоди від 26.06.1991),
Мозамбік (ч. 4 ст. 1 Угоди від 06.03.2002), Намібія (ч. 4 ст. 1 Угоди від
21.01.1994), Нікарагуа (ч. 4 ст. 1 Угоди від 06.05.1996), ОАЕ (ч. 2 ст. 1 Угоди
від 21.06.1997), Оман (ч. 3 ст. 1 Угоди від 30.05.2007), Панама (ч. 4 ст. 1
Угоди від 02.11.1983), Парагвай (ч. 4 ст. 1 Угоди від 11.08.1993), Перу (ч. 4
ст. 1 Угоди від 30.01.1995), Руанда (ч. 4 ст. 8 Угоди від 18.05.1967),
Сальвадор (ч. 3 ст. 1 Угоди від 11.12.1997), Саудівська Аравія (ч. 3 ст. 1
Угоди від 29.10.1996), Сирія (ч. 4 ст. 1 Угоди від 02.08.1977), Сьєрра-Леоне
(§ 4 ст. 8 Угоди від 08.04.1965), Таїланд (ч. 3b ст. 1 Угоди від 24.06.2002),
Того (ч. 4 ст. 8 Угоди від 16.05.1961), Туніс (ч. 4 ст. 1 Угоди від 20.12.1963),
Туркменістан (ч. 4 ст. 1 Угоди від 28.08.1997), Туреччина (ч. 4 ст. 8 Угоди від
20.06.1962), Уганда (ч. 4 ст. 8 Угоди від 29.11.1966), Узбекистан (ч. 4 ст. 1
Угоди від 28.04.1993), Україна (ч. 4 ст. 1 Угоди від 15.02.1993), Уругвай (ч. 4
ст. 1 Угоди від 04.05.1987), Філіппіни (ч. 3 ст. 1 Угоди від 18.04.1997), Чилі
(ч. 4 ст. 1 Угоди від 21.10.1991) [190].
Низка міжнародних договорів про захист інвестицій містить положення,
які передбачають різні критерії належності юридичних осіб до держав, що є
сторонами договору.
Наприклад, в ч. 3 ст. 1 між ФРН та Йорданією про сприяння та захист
інвестицій [256] німецькими юридичними особами є юридичні особи із
місцезнаходженням на території ФРН, юридичними особами Йорданського
Хашимітського Королівства вважаються юридичні особи, які зареєстровані
або іншим чином створені та які здійснюють фактичну підприємницьку
діяльність на території Йорданії. У ч. 2 ст. 1 Угоди про захист інвестицій між
ФРН та Китайською Народною Республікою від 01 грудня 2003 року [255]
зазначено, що німецькими є будь-які юридичні особи, комерційні компанії
або організації, що не є юридичними особами, які мають місцезнаходження
на території ФРН, незалежно від того, спрямована її діяльність на отримання
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прибутку

чи

ні;

для

Китайської

Народної

Республіки

–

суб’єкти

господарювання, включаючи компанії, корпорації, асоціації, товариства та
інші організації, які зареєстровані та мають місцезнаходження на території
Китайської Народної Республіки, незалежно від того, спрямована їх
діяльність на отримання прибутку чи ні. Аналогічні положення міститься в
Угоді про захист інвестицій між ФРН та такими державами, як Ємен
(ч. 3 ст. 1 Угода від 02.03.2005), Кувейт (ч. 3 ст. 1 Угоди від 30.03.1994) [190].
В низці міжнародних договорів щодо німецьких юридичних осіб
закріплено критерій осілості, щодо юридичних осіб іншої сторони договору –
критерій інкорпорації. В угоді про сприяння та взаємний захист інвестицій
між ФРН та Королівством Камбоджа від 15 лютого 1999 року визначено, що
німецькою є будь-яка юридичні особа, комерційна компанія або організація,
що не є юридичною особою, що має місцезнаходження на території ФРН.
Стосовно Королівства Камбоджа – будь-яка юридична особа, зареєстрована
або іншим чином створена відповідно до чинного законодавства Камбоджі
(ч. 4 ст. 1) [159]. Аналогічні положення також міститься у договорах,
зокрема, з такими державами, як Гана (ч. 4 ст. 1 Угоди від 24.02.1995),
Гайана (ч. 4 ст. 1 Угоди від 06.12.1989), Гондурас (ч. 4 ст. 1 Угоди від
21.03.1995), Гонконг (ч. 4 ст. 1 Угоди від 31.01.1996), Домініка (ч. 4 ст. 1
Угоди від 01.10.1984), Камерун (ч. 4 ст. 8 Угоди від 29.06.1962), Корея (ч. 4
ст. 8 Угоди від 04.02.1964), Куба (ч. 4 ст. 1 Угоди від 30.04.1996), Лесото (ч. 4
ст. 1 Угоди від 11.11.1982), Ліберія (ч. 4 ст. 8 Угоди від 12.12.1961), Маврикій
(ч. 4 ст. 8 Угоди від 25.05.1971), Малайзія (ч. 4 ст. 1 Угоди від 22.12.1960),
Малі (ч. 4 ст. 1 Угоди від 28.06.1977), Непал (ч. 4 ст. 1 Угоди від 20.10.1986),
Пакистан (ч. 4 ст. 8 Угоди від 25.11.1959), Папуа-Нова Гвінея (ч. 4 ст. 1
Угоди від 12.11.1980), Шрі-Ланка (ч. 4 ст. 1 Угоди від 07.02.2000), Свазіленд
(ч. 4 ст. 1 Угоди від 05.04.1990), Сенегал (ч. 4 ст. 8 Угоди від 24.01.1964),
Сербія та Чорногорія (ч. 3 ст. 1 Угоди від 10.07.1989), Сінгапур (§ 4 ст. 1
Угоди від 03.10.1973), Сомалі (ч. 4 ст. 1 Угоди від 27.11.1981), Судан (ч. 4
ст. 8 Угоди від 07.02.1963), Танзанія (ч. 4 ст. 8 Угоди від 30.01.1965), Чад
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(ч. 4 ст. 1 Угоди від 11.04.1967), Ямайка (ч. 4 ст. 1 Угоди від 24.09.1992)
[190].
05 травня 2020 року ФРН та інші 22 держави-члени ЄС підписали угоду
про скасування договорів про захист інвестицій між державами-членами ЄС.
16 вересня 2020 року Федеральний Кабінет Міністрів ФРН прийняв проєкт
закону про ратифікацію цієї угоди. Деякі з таких договорів втратили чинність
09 червня 2021 року, зокрема із Латвією, Словаччиною, Словенією,
Естонією, Мальтою, Болгарією, Польщею.
Впродовж останніх років німецькі судді у своїх рішеннях, посилаючись
на рішення Суду ЄС, в яких здійснювалось тлумачення свободи заснування
та економічної діяльності, що міститься у ст. 49 і ст. 54 ДФЄС, відхиляють
можливість застосування критерію реального місцезнаходження. Проте, це
стосується тих випадків, коли вирішується питання між юридичними
особами, які походять (мають реєстрацію або місцезнаходження) із державчленів ЄС.
Вищий регіональний суд Мюнхена рішенням від 01.07.2002 IIZR 380/00
[301] визнав процесуальну правоздатність за товариством з обмеженою
відповідальністю (limited сompany), яка була позивачем, і створена за
законом о. Джерсі (Нормандські острови, Велика Британія), хоча вона мала
реальне місцезнаходження у ФРН. На думку відповідача, позивач не має
дієздатності, оскільки його фактичне адміністративне місцезнаходження
знаходиться в Німеччині, відомості до комерційних реєстрів цієї держави
щодо юридичної особи не вносились. Однак судом зазначено, що іноземна
компанія (Die ausländische Gesellschaft), не будучи юридичною особою
відповідно до німецького законодавства, може подавати позов як компанія
відповідно

до

цивільного

законодавства

–

просте

товариство

Personengesellschaft (§ 14 Abs. 2 BGB), укладати договори і набувати майно.
Як зазначає П. Беренс, таким чином відбувається розщеплення
особистого закону, а тому суд сформулював «нову теорію осілості» [170].
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Як зазначається у рішенні Вищого регіонального суду Гамбурга 11 U
231/04 від 30.03.2007 [299], застосування доктрини осілості обмежується
свободою заснування в межах ЄС. Правоздатність компаній, заснованих у
третіх країнах, слід і далі визначати згідно з доктриною осілості, тобто
відповідно

до

законодавства

держави,

де

вони

мають

фактичне

адміністративне місцезнаходження. Проте зауважується, що доцільним було
б запровадження для держав-членів ЄС, держав з ЄЕП, і третіх держав єдині
принципи регулювання статусу юридичних осіб.
Вищим регіональним судом Гамбурга у цій справі визначено, що
компанія з реєстрацією на острові Мен (private company limited by shares) із
переміщенням фактичного місцезнаходження у ФРН, коли адміністративна
штаб-квартира знаходиться в Дуйсбурзі, змінила особистий статут. Тому є
«неіснуючою компанію» у ФРН, так як не зареєстрована у ФРН, однак таку
компанію необхідно розглядати як Personengesellschaft (§ 14 Abs. 2 BGB). Це
має

наслідком

те,

що

акціонер

(Gesellschafter)

несе

персональну

відповідальність за боргами юридичної особи. Німецький суд вирішив, що
для встановлення фактичного місцезнаходження на острові Мен компанії не
є достатніми фактами, що на острові Мен проводяться збори директорів один
або декілька разів на рік, на яких ухвалюються «політичні рішення», на
острові продано частки компанії, перебуває один із директорів, який є
резидентом острова Мен, та секретар. У рішенні підкреслюється, що при
застосуванні доктрини осілості реальне місцезнаходження органів правління
юридичної особи у ФРН є тим юридичним фактом, який пов’язує юридичну
особу із державою при вирішенні питань визначення її правоздатності.
Федеральним

Верховним

судом

Німеччини

рішенням

у

справі

Trabrennbanh від 27.10.2008 [181] розглядалось питання правового статусу
акціонерної

компанії,

яка

була

заснована

у

Швейцарії,

і

мала

місцезнаходження головного офісу у ФРН. Посилаючись на те, що
Швейцарія не є державою-членом ЄС і не ратифікувала угоду щодо ЄЕП,
німецький суд застосував доктрину осілості, так як іноземна компанія мала
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реальне та основне місцезнаходження на території ФРН, при цьому
зареєстрований офіс мала у Швейцарії. Відповідач у справі, посилаючись на
теорію осілості стверджував, що швейцарська акціонерна компанія втратила
статус

юридичної

особи

із

переміщенням

свого

адміністративного

місцезнаходження до ФРН, і тому не має права подавати позов до німецького
суду. Судом наголошено, що акціонерна компанія, яка заснована у
Швейцарії, має правоздатність у ФРН лише в тому випадку, якщо вона
внесена

до

Торгового

реєстру.

Однак,

судом

було

постановлено,

посилаючись на попередню німецьку судову практику, що акціонерна
компанія, яка була заснована в Швейцарії й адміністративний штаб якої
знаходиться

у

ФРН,

мала

розглядатися

як

торгова

компанія

(Handelsgesellschaft) або компанія цивільного права (Gesellschaft bürgerlichen
Rechts), що не вимагало внесення до німецького Торгового реєстру. Якщо
компанія бере участь у господарських відносинах у ФРН, було б
неприпустимим не надати їй можливість захищати свої права у судовому
порядку. Недоліком такої ситуації є те, що акціонери несуть особисту та
необмежену відповідальність за зобов’язаннями компанії. Отже, у цій справі
німецьким судом іноземна юридична особа, як і в попередніх рішеннях,
кваліфікується як просте товариство (Personengesellschaft), що передбачає
повну

персональну

та

необмежену

відповідальність

учасниками

(акціонерами) за боргами юридичної особи.
У рішенні Вищого регіонального суду Мюнхена 29 U 2411/21 Kart
05.08.2021 [302] зазначається про відсутність у заявника, що займається
інтернет-продажем косметичної продукції, правоздатності та дієздатності
відповідно до статті 50 (1) Цивільного процесуального кодексу ФРН, у
зв’язку із виходом Великої Британії з ЄС, і закінченням перехідного періоду
31.12.2020

(так

званий

Brexit),

оскільки

фактичне

адміністративне

місцезнаходження має у ФРН. Відповідно до доктрини осілості застосовним
є право, де знаходиться місцезнаходження компанії. Під місцезнаходженням
слід розуміти фактичне адміністративне місцезнаходження, тобто місце, де
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фундаментальні рішення керівництва компанії ефективно впроваджуються у
поточну діяльність (так звана формула О. Сандрока). Доводи заявника, що
компанія сплачує податки у Великій Британії, продукція продається шляхом
експрес-доставки, має офіси у США та Великій Британії не є прийнятним.
Фактичне адміністративне місцезнаходження є місце, де приймаються
головні управлінські рішення. В колізійно-правовому аспекті недоцільно
визначати місцезнаходження, виходячи із місцезнаходження у державі, де
сплачуються податки. Тому до заявника має застосовуватись німецьке право.
Німецьке законодавство не визнає форму компанії British Limited (принцип
numerus clausus), тому вона не є дієздатною. Однак така компанія не є
«неіснуючою»,

а

є

компанією

із

одним

учасником,

одноосібним

підприємцем, що має наслідком його повну персональну відповідальність.
У зв’язку із ухваленими рішеннями Суду ЄС, в яких зазначалось, що
застосування доктрини реального місцезнаходження порушує свободу
заснування і економічної діяльності компаній, які визначені у ст. 49 і ст. 54
ДФЄС, за рекомендацією Німецької ради з міжнародного приватного права,
що було оприлюднено у 2006 р. [346], Федеральним міністерством юстиції 07
січня 2008 року було завершено роботу над підготовкою проєкту Закону про
міжнародне право компаній, асоціацій та юридичних осіб («Gesetz zum
Internationalen Privatrecht der Gesellschaften, Vereine und juristischen Personen»
[257]), який містив положення щодо закріплення критерію інкорпорації в
німецькому законодавстві.
Цьому проєкту передувало рішення Федерального суду ФРН 2005 р.
(BGH, Urteil vom 14. 03. 2005 – II ZR 5/03) [180], в якому застосовано теорію
заснування (Gründungstheorie) щодо компаній, які фактично створені в
державі-члені ЄС. Згідно з обставинами цієї справи позивач, який займається
виробництвом та продажем технічних газів, уклав договір поставки газу та
оренду газових балонів у 2000-2001 рр. із ТОВ, яке зареєстровано у Великій
Британії відповідно до Закону про компанії 1985 р. із реальним
місцезнаходженням у ФРН. Вся ділова діяльність зазначеного британського
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ТОВ здійснювалась на території ФРН без внесення у Торговий реєстр ФРН.
В подальшому, ТОВ не було оплачено рахунки-фактури, у зв’язку із чим
позивачем подано позов до ТОВ, і отримано виконавчий наказ від місцевого
суду, в якому зазначено щодо повної особистої відповідальності за
зобов’язаннями директора ТОВ. В свою чергу, відповідач в особі директора
ТОВ прагнув відхилення позову, вважаючи, що він як директор не несе
особистої відповідальності за такими корпоративними зобов’язаннями.
Відповідно до англійського законодавства, що регулює особистий статус цієї
приватної компанії з обмеженою відповідальністю (корпорації), її керуючий
директор як орган управління, як у німецькому законодавстві GmbH, не несе
особистої відповідальності за такі корпоративні зобов'язання.
Судом визначено, що відповідальність директора за зобов’язаннями
приватного товариства з обмеженою відповідальністю, яке створено
відповідно до Акту про компанії 1985 р. у Великій Британії із фактичним
місцезнаходженням адміністративного штабу у ФРН, регулюється правом
держави, в якій створено це товариство. Тому твердження, що директор
цього британського товариства з адміністративним місцезнаходженням у
ФРН підлягає особистій відповідальності відповідно до § 11 (2) Закону про
товариства з обмеженою відповідальністю щодо зобов’язань при відсутності
внесення до німецького Торгового реєстру, суперечить принципу свободи
заснування, що діє в рамках ЄС.
Зазначеним

проєктом

передбачалось

підпорядкування

компаній,

асоціацій та юридичних осіб приватного права законодавству держави, в якій
вони

зареєстровані

у

державному

реєстрі.

Щодо

незареєстрованих

організацій мали поширюватися норми законодавства держави, відповідно до
якого вони організовані. Законодавство таких держав визначає юридичну
природу та правоздатність діяти, порядок створення та ліквідації, назву
компанії, вимоги щодо організаційної структури, представництва органів,
набуття та втрати членства, а також пов’язаних з цим прав та обов’язків,
відповідальність компанії, асоціації або юридичної особи, а також
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відповідальність його членів та членів правління за зобов'язаннями,
відповідальність за порушення зобов’язань корпоративного права. Крім того,
законодавством цих держав визначаються вимоги, процедура та наслідки
перетворення шляхом злиття, поділу, передачі активів або зміни форми
компаній, асоціацій та юридичних осіб приватного права.
Крім того, норми проєкту мали поширюватись не лише на компанії,
асоціації та юридичні особи з інших держав-членів ЄС, а й також до
компаній з третіх країн, незалежно від того, чи існує відповідна міжнародна
угода між цією державою та ФРН, тому законопроект мав нівелювати дію
норм ряду міжнародних договорів. Разом із тим, проєктом не вирішувалося
багато питань щодо іноземних компаній, які мали адміністративну штабквартиру у ФРН. В підсумку, цей проєкт не знайшов підтримки та його не
було ухвалено.
Г. Відеман зазначив, що основним завданням національного колізійного
законодавства у цій сфері є захист від «підставних» іноземних компаній, які
мають намір обійти закон» [348, с. 50], на думку якого посилалися критики
цього проєкту.
У лютому 2008 р. було оприлюднено заяву Німецької асоціації суддів
щодо законопроекту [326], в якій, в загальному, підтримано ідею закріплення
визначення застосовного права щодо іноземних компаній на підставі
застосування

критерію

інкорпорації.

Однак,

наголошено

на

певних

труднощах із застосуванням іноземного законодавства у цій сфері, зокрема,
встановленням змісту норм іноземного права, розбіжністю правових систем,
галузей, інститутів. Це все, серед іншого, вимагатиме більш тривалого часу.
Однак більшість іноземних юридичних осіб у ФРН мають приналежність до
держав-членів ЄС, США або Швейцарії. Проєктом запропоновано принцип,
що передбачає для юридичних осіб рівні умови. Німецькою асоціацією
суддів запропоновано розглядати питання встановлення змісту іноземного
права, керуючись положеннями § 293 Цивільного процесуального кодексу
ФРН. На підставі запису в реєстрі легко встановити право якої держави має
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для юридичної особи значення. В більшості випадків такий критерій є
безпечним.
Разом із тим, суттєва критика проєкту містилася у висновках Німецької
асоціації нотаріусів [315] та Федеральної асоціації адвокатів [325], які було
складено у березні 2008 р. В останньому, серед іншого, наголошувалося, що
має бути в майбутньому вироблено єдині правила для компаній з ЄС, ЄЕП та
третіх держав, а також підкреслювалась необхідність доопрацювання проєкту
Чотирнадцятої Директиви.
Таким чином, не зважаючи на суттєві обмеження застосування доктрини
реального місцезнаходження у зв’язку із тим, що її принципи суперечать
свободі заснування та економічної діяльності в ЄС, ФРН відкидає
можливість закріплення на законодавчому рівні доктрини інкорпорації у
тому вигляді, як це було запропоновано проєктом Закону про міжнародне
право компаній, асоціацій та юридичних осіб.

2.3 Критерій інкорпорації юридичної особи у міжнародному
приватному праві Великої Британії

Дослідження

правового

регулювання

колізійних

питань

статусу

юридичних осіб у Великій Британії обумовлює розгляд певних правових
аспектів, які є характерними для правових систем загального права, та є
пов’язаними із предметом даного дослідження.
Правова система Великої Британії належить до англосаксонської
правової сім’ї, в якій основним джерелом права є судовий прецедент. В цій
державі немає конституції у формі єдиного писаного основного закону. При
цьому, конституційне значення мають судові прецеденти, законодавчі акти,
які схвалені парламентом, конституційні угоди або звичаї. У Великій
Британії діє основоположний принцип, що притаманний для держав
загального права – stare decisis, який прийнято називати як «пануюча сила

128
прецеденту». Цей принцип полягає у зобов’язанні застосування судами
правових норм, які встановлені при розгляді попередніх справ іншими
суддями.
До середини ХІХ ст. правова система цієї держави не зазнавала істотних
змін, а характеризувалась певним консерватизмом, «статичністю» та
«константністю». В науковій літературі зазначають ряд причин, що зумовили
значні зміни у Великій Британії у ХІХ ст. Зокрема, після Другої світової
війни відбулись глобальні зміни на міжнародному геополітичному рівні, які
зумовили появу нових тенденцій у розвитку міжнародних відносин, серед
іншого і деколонізацію. Британська імперія як держава-метрополія позбулася
численних залежних територій в різних регіонах світу. Крім того, із набуттям
членства Великої Британії у ЄС, що відбулось у 1973 р., її система права
зазнала нових значних змін, разом із тим, у складі ЄС Велика Британія
перебувала до 31.01.2020, ЄЕП – до 31.12.2020.
Також слід зазначити, що надання автономії Шотландії та Уельсу
розпочалось із прийняття у 1997 р. британським Парламентом Акту про
референдум в Шотландії та Уельсі. За результатами референдумів у 1998 р.
британський Парламент прийняв Акт про утворення Національної Асамблеї
Уельсу та Акт про шотландський Парламент, якими регулюються питання
організації та діяльності парламентів регіонів. На відміну від Уельсу, в
Шотландії сформовано не тільки законодавчий орган, що отримав
повноваження у сфері оподаткування (аналогічних повноважень Асамблея
Уельсу немає), а й орган виконавчої влади. Акт про шотландський Парламент
встановлює право Парламенту приймати власне законодавство, тоді як
законодавчий орган Уельсу приймає т. зв. «підпорядковане законодавство».
Щодо Північної Ірландії передбачено ряд реформ щодо децентралізації,
зокрема у 2001 р. сформовано двопалатний Парламент та Уряд Північної
Ірландії та [121, с. 8–9].
В праві Великої Британії поняття «корпорація» є близьким за своїм
значенням із поняттям «юридична особа» в українському праві, а також є
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ширшим за поняття «компанія». Вважаємо за необхідне, розглянути більш
детально як розуміються зазначені поняття в праві Великої Британії.
В історичній ретроспективі у Великій Британії будь-які об’єднання
фізичних осіб (наприклад середньовічні гільдії ремісників, релігійні ордени
тощо) розглядались як потенційна «загроза» для королівської влади, тому
тривалий час без «королівської санкції», зокрема Королівського указу,
набуття певної правосуб’єктності подібних об’єднань було неможливим.
Поява корпоративних організацій, які отримали назву «компанії», у
британському праві зумовлена здійсненням

зовнішньої торгівлі, що

розвивалась переважно завдяки морським експедиціям.
У 1720 р. прийнято Акт про бульбашкові компанії (Bubble Act), що мав
би перешкоджати діяльності шахрайських компаній шляхом купівлі статутів
компаній у держави за високу плату. Проте, прийняття такого акту негативно
позначалось

на

розвитку

промисловості,

торгівлі,

захисті

інтересів

інвесторів тощо. У зв’язку із цим поширення здобула така форма як «довірча
компанія» («settlement company»), в якій учасники укладали угоди про
передачу свого майна в довірчу власність. Засновники компанії утворювали
так звану «раду довірчих власників», якій належало майно компанії [270]. У
1825 р. Акт про бульбашкові компанії було скасовано.
На початку XVIII ст. діяльність компаній була зумовлена розвитком
економічних відносин, поряд із тим, в британському праві був відсутній
правовий акт, що регламентував діяльність компаній.
У 1834 р. прийнято Закон про торговельні компанії (Trading Companies
Act), що вперше на законодавчому рівні передбачав публічну реєстрацію
учасників компанії. Від імені короля компаніям Департаментом торгівлі
надавався патент, що прийшов на заміну грамотам про інкорпорацію [271].
У 1837 р. прийнято новий Закон про компанії, що засновані на хартії
(Chartered Companies Act), згідно із яким особиста відповідальність учасників
має бути обмежена сумою, що вкладена в акції, однак лише після одержання
письмового патенту. Проте, прийняття цього акту слугувало основою для
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створення компаній з метою здійснення різноманітних шахрайських схем
[261].
Вищезазначене обумовлює те, що для британського права характерним є
розвиток договірних форм підприємницької діяльності – товариства як союзи
осіб та агентських договорів, які тривалий час були певним компенсатором у
прагненні бачити в юридичній особі штучний суб’єкт права – свого роду
фікцію [32, с. 15].
Разом із тим, в американському словнику англійської мови Н. Вебстера
1850 р. визначено, що корпорація це політичний або корпоративний орган,
утворений і уповноважений законом діяти як одна цілісність, що здатна вести
бізнес. Корпорації є сукупними або єдиними (англ. corporations are aggregate
or sole). Сукупність корпорацій складається з двох або більше осіб,
об'єднаних в організацію (a society), яка зберігається спадкоємством членів
або назавжди, або до тих пір, поки корпорація не буде розпущена владою, яка
її утворила, або смертю всіх її членів, здачею статуту або франшизами, або
шляхом вилучення. Такими корпораціями є мер і очільник міст, глава та
співробітники коледжу, декан та капітул соборної церкви, акціонери банку
або страхової компанії. Корпорація з єдиного учасника складається лише з
однієї особи та її наступників, як король або єпископ [347, с. 268].
Г. Блек у юридичному словнику 1910 р. зазначав, що слова «компанія»
та «корпорація» зазвичай використовуються як взаємозамінні терміни.
Однак, якщо бути більш точним, компанія є об’єднанням людей для
комерційних чи інших цілей, що охоплює значну кількість осіб, які можуть
бути зареєстровані або не зареєстровані [184, с. 276].
Сутність концепції юридичної особи у Великій Британії відображається
у тому, що кожна корпорація має власну правосуб’єктність, що є відмінною
від правосуб’єктності осіб, що створили цю компанію. Е. Дженкс зазначає,
що «в основі корпорації за британським правом закладено ідею, згідно із
якою така корпорація є сукупністю індивідуумів та розуміється як єдина
особа, що суттєво відрізняється від тих індивідуумів, які є її членами» [25].
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На основі аналізу наукової доктрини [120, 7–41; 221, с. 3–35; 228,
с. 7–40; 229, c. 3–48; 247, c. 24–70] можна стверджувати, що сучасні
організаційно-правові форми в залежності від набуття статусу юридичної
особи в британському праві розподіляються на дві групи: неінкорпоровані
форми та інкорпоровані – корпорації. До неінкорпорованих форм, які не
мають статусу юридичної особи, слід віднести фізичних осіб-підприємців,
партнерства (звичайне та зі змішаною відповідальністю учасників), трасти
(приватні та публічні), а також неінкорпоровані асоціації. За загальним
правилом, такі форми за британським правом розглядаються як сукупність
окремих осіб.
Корпорації у Великій Британії існують як одноосібні утворення та
асоційовані організації (об’єднання осіб). Об’єднання осіб можуть бути у
формі компаній та партнерств з обмеженою відповідальністю учасників, яка
запроваджена у 2000 р.
На думку С. Капліна, в європейських державах термін «корпорація» в
цілому відповідає терміну «юридична особа». Поняття «корпорація» в
континентальному праві, з однієї сторони, ширше, ніж в англосаксонському,
оскільки до нього віднесено ще такі об’єднання осіб, які згідно із правом
Великої Британії та США або такими не вважаються, або ж практично
відсутні, наприклад, товариства, державні установи та підприємства. Однак, з
іншої сторони, до числа корпорацій в англосаксонському праві належать такі,
які в континентальному праві Європи взагалі не вважаються юридичними
особами,

та

відповідно,

континентального

права

корпораціями.

Тому корпорація

відрізняються

більшою

в

системі

різноманітністю,

у

порівнянні із системою загального права [39, с. 90]. При цьому необхідно
наголосити, що в державах системи загального права установа не
виокремлюється в окремий вид суб’єкта, у зв’язку із чим корпорація
ототожнюється із юридичною особою.
Термін «корпорація» найширшого використання дістав у США. Для
законодавства Англії більш уживаним є термін «компанія» (the company)
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[98, с. 56]. Наприклад, у США законодавством застосовується термін
«corporation», у Канаді та Австралії деякий час використовували термін
«company», але на сьогодні більш поширеним є термін «corporation».
Щодо етимології терміну «corporation» слід зауважити, що серед
науковців немає єдиної усталеної позиції щодо цього питання.
На думку українських вчених термін «корпорація» походить від пізньолатинського

«corporation»,

що

означає

об’єднання,

співтовариство

[20, с. 366]. Також, зазначається, що термін «корпорація» походить від
латинського «corpora», що означало «у римлян професійні і релігійні союзи, а
саме, об’єднання осіб, які виступали як одне ціле» [27, с. 268].
Однак більшість вчених вважають, що термін «корпорація» походить від
латинського «corpus habere», що означає права юридичної особи, які стали
визнаватися за приватними союзами в Римській імперії тільки частково у
імператорський період. Пізніше, у кінці IV – початку V ст. дедалі частіше
вживається термін «corporatio» [23, c. 12].
В енциклопедичному словнику Ф. Брокгауза та І. Єфрона корпорація
визначена як вид громадських союзів (асоціацій), що відрізняється від інших
особливою внутрішньою організацією, об’єднанням членів в єдине ціле
(corpus, як зазначали римські юристи), тому корпорація займає в суспільстві
та обороті становище самостійного суб’єкта прав та обов’язків, «юридичної
особи» [154, с. 329].
І. О. Покровський зазначає, що термін «corpus» разом із такими
термінами, як «universities» та «collegiums» використовувались в період
Римської імперії в тому числі і для позначення не тільки союзу осіб, але й
інших збірних понять, наприклад, корабель, дім, табун коней, стадо худоби
та ін. Спеціалісти, що вивчали римське право, вважають, що поняття
«корпорація» походить від вислову «corpus habere», що означає права
юридичної особи. Проте остаточного визнання цивільно-правових союзів як
суб’єктів права в Римі так і не відбулось [91, с. 312].
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К. Давенпорт зазначає, що поняття «корпорація» походить від
латинського

«corpus»,

що

означає

тіло

або

тіло

людей. До

часів Юстиніана римське право визнавало цілий ряд корпоративних утворень
під назвами universitas, corpus або collegium. До вказаного належать також
держава (Populus Romanus), муніципалітети та приватні об’єднання,
наприклад, похоронні бюро, політичні групи, гільдії ремісників або
торговців. Такі утворення мали право володіти майном та укладати договори,
отримувати подарунки та спадщину, пред’являти позови та судитися, і
загалом, здійснювати юридичні дії через представників [222].
Таким чином, проведений аналіз дозволяє відзначити, що терміни
«корпорація» та «юридична особа» мають спільну правову природу. Разом із
тим, слід зауважити, що корпораціями за законодавством України, на відміну
від європейських правопорядків, визнаються лише правосуб’єктні об’єднання
– юридичні особи.
За британським правом лише корпорації наділені правами юридичної
особи, з-поміж яких виокремлюють одноосібні (corporation sole) та
колективні або асоційовані (corporation aggregate). Одноосібні корпорації
мають спеціальний статус, щодо яких практично не поширюються норми
законодавства

про

компанії.

Статус

таких

одноосібних

корпорацій

визначається загальним правом або актом парламенту [64, с. 53].
Колективні або асоційовані корпорації є об’єднаннями групи осіб на
засадах участі (членства), та мають правосуб’єктність, яка отримана за
допомогою спеціальної процедури – «інкорпорації» тобто визнання певної
організації як суб’єкта права. Комерційні корпорації (business corporations)
створені з метою отримання прибутку та прийнято називати компаніями,
некомерційні (nonprofit-making corporations) не

мають своєю метою

отримання прибутку. До асоційованих корпорацій належать партнерство з
обмеженою відповідальністю учасників, компанії публічні (звичайні та
європейські), компанії приватні, а також інші види асоційованих корпорацій
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(наприклад,

товариства

взаємної

допомоги,

будівельні

кооперативи,

благодійні організації тощо).
Інкорпорація згідно з правом Англії та Уельсу здійснюється шляхом:
- Дарування королівської грамоти (хартії) про інкорпорацію;
- Прийняття спеціального акту парламенту;
- Прийняття рішення (акту) особою, що має відповідні повноваження;
- Реєстрації;
- Визнання судом за організацією «інкорпорованості» «в силу давності
її існування» [291, с. 6].
На сьогоднішній день більшість сучасних корпорацій вважаються
«зареєстрованими корпораціями» (registered corporation) після реєстраційної
дії та отримання свідоцтва. Більшість зареєстрованих корпорацій є
компаніями. Основними організаційно-правовими формами зареєстрованих
корпорацій є компанії та партнерства з обмеженою відповідальністю.
У науковій доктрині часто вживаються терміни «компанія» та
«корпорація» як синоніми, що можна пояснити «тривалим періодом
існування у Великій Британії компаній, які не пройшли процедуру
інкорпорації» [342, с. 2]. Однак, сучасне право Великої Британії розмежовує
терміни «корпорація» та «компанія». Разом із тим, ці терміни не визначені
законодавством Великої Британії. Вказуються лише характерні ознаки
компанії, серед яких: 1) здійснення інкорпорації на підставі положень Закону
про компанії; 2) набуття правосуб’єктності; 3) наявність організаційної
структури управління компанією, що відокремлена від її учасників.
Британське право розглядає компанію як штучне утворення, якій
притаманна своєрідна «персональність», яку слід відмежовувати від її
засновників. За компанією визнається самостійна відповідальність (limited
liability)

тобто

обмежена

відповідальність,

яка

є

відмінною

від

відповідальності її учасників, директорів, акціонерів.
На сьогоднішній день у Великій Британії видами компаній є: публічна
компанія; приватна компанія, відповідальність якої обмежується тією сумою,
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що підлягає сплаті за акції (що є аналогом українського товариства з
обмеженою відповідальністю); приватна компанія з відповідальністю,
обмеженою гарантією; приватна компанія з необмеженою відповідальністю й
акціонерним капіталом; приватна компанія з необмеженою відповідальністю
без акціонерного капіталу [46, с. 62].
Право Великої Британії не має спеціального законодавства, що регулює
інститут юридичної особи як самостійного суб’єкта права. При цьому, значна
кількість положень, що регулює інститут юридичної особи міститься в
законодавстві про компанії. Компанія створюється шляхом реєстрації
відповідних документів, яка підтверджується сертифікатом інкорпорації
(certificate of incorporation), який видається Реєстратором компаній (registrar
of companies). Основним актом, на підставі якого здійснюється регулювання
діяльності компаній у Великій Британії є Закон про компанії (Company act).
На сьогоднішній день компанія є універсальною формою об’єднання осіб з
метою здійснення підприємницької діяльності.
В. Бєлов зауважує, що основною рисою корпоративного права
англійської моделі є відсутність кодифікованого акту загально цивільного та
загально торгового змісту, корпоративні відносини регулюються окремими
законами [57, с. 104]. В. М. Корецький зазначає, що доктрина міжнародного
приватного права починає розвиватись в Англії тільки із середини ХІХ ст. В
США міжнародне приватне право виникло раніше, ніж в Англії [55, с. 3].
В юридичній літературі прийнято вважати, що сучасна історія компаній
у Великій Британії пов’язана із прийняттям у 1844 р. Закону про компанії
(Joint Stock Companies Act), згідно із яким компанія може бути заснована
шляхом реєстрації в Реєстраційній палаті, що не передбачало отримання
дозволу

– парламентського акту або королівської грамоти. Прийняттям

цього акту вперше в історії Великої Британії закріплено створення корпорації
шляхом реєстрації та розмежування між партнерством та компанією. Крім
того, у цьому акті міститься вимога про публічність діяльності компаній.
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У 1855 р. з прийняттям Закону про обмежену відповідальність (Limited
Liability

Act)

закріплено

обмежену

відповідальність

для

членів

зареєстрованої компанії, що дозволяв обмежувати відповідальність у разі
банкрутства бізнесу сумою, яку вони вклали в компанію. Проте цей акт діяв
лише кілька місяців.
У 1856 р. прийнято новий Закон про компанії (Joint Stock Companies Act)
[281], який містив ряд положень, що вважались прогресивними на той час,
серед яких, процедура створення компанії на основі складання установчих
документів – меморандуму компаній та статуту; регламентація процесу
ліквідації компанії; положення щодо обмеженої відповідальності для членів
компанії (мінімальна кількість учасників компанії зменшена з 25 до 7);
cпрощення процедури інкорпорації. В подальшому, прийнято Закон про
компанії 1862 р., що містив положення щодо можливості створення нових
типів компанії – компанії з обмеженою відповідальністю учасників (unlimited
company) та компанії з відповідальністю, що обмежена гарантією (company
limited by guarantee).
Впродовж ХХ ст. було прийнято нові Закони про компанії, зокрема, у
1908, 1929, 1948, 1967, 1972 роках.
Із набуттям членства Великої Британії у ЄС, що відбулось у 1973 р.,
законодавство цієї держави зазнало певних змін. Зокрема, і Закон про
компанії, що регулював діяльність як національних, так і іноземних
компаній, був доповнений положеннями, як того вимагали європейські
директиви (зокрема, директиви щодо компаній – Company Law Directives,
директиви щодо бухгалтерського обліку – Accounting Directives, директиви
щодо прав акціонерів – Shareholder Rights Directive). У 1976 р. було прийнято
Закон про неплатоспроможність (Insolvency Act). Неодноразово зазнавав змін
Закон про компанії, зокрема у 1976, 1980, 1981, 1983 роках.
У зв’язку із вищезазначеним, у 1985 р. було здійснено консолідацію
Законів про компанію попередніх років (1948–1982 рр.), що одночасно діяли
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щодо різних питань, а також інших актів зі спеціальних питань та прийнято
новий Companies Act 1985 р.
Таким

чином,

як

результат

зазначених

неодноразових

змін

законодавства, на кінець ХХ ст. британське право, що регулювало діяльність
компаній, являло собою велику та заплутану сукупність норм. Зміни у
британському законодавстві щодо регулювання діяльності компаній, які
зумовлені членством у ЄС, призвели «до найгіршого стану за це століття»
[293].
Дослідження формування правового регулювання компаній у Великій
Британії в історичному аспекті дозволяє виявити основи формування
доктрини інкорпорації. Адже формування цієї теорії пов’язують саме із
Великою Британією ХVІІІ ст. При цьому, теоретичною основою була така
позиція, що правове регулювання фізичних та юридичних осіб мають
здійснюватись однаково, тому право «доміцилію» було компетентним у
питаннях регулювання правовідносин юридичних осіб, під яким розумілось
місце їх заснування (тобто британське право). Також, англійське акціонерне
право другої половини ХІХ ст. було більш ліберальне, ніж право більшості
держав континентальної Європи, що унеможливлювало обхід закону за
використання критерію інкорпорації. Крім того, за допомогою застосування
критерію інкорпорації Велика Британія намагалась здійснювати ефективний
захист іноземної економічної діяльності британських компаній.
Як правило, доміцилій корпорації застосовується у такому ж значенні,
що і особистий закон юридичної особи. Тому у Великій Британії юридична
особа має свій доміцилій в державі інкорпорації, за винятком випадків, які
визначено Законом про цивільну юрисдикцію та судові рішення 1982 р.
(англ. Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982) [201]. Для цілей визначення
юрисдикції

судів

застосовується

інший

«об’єм»

поняття

доміцилій

юридичної особи, в такому разі доміцилій розуміється значно ширше
доміцилію як особистого закону юридичної особи (lex societatis).

138
Згідно зі ст. 42 Закону про цивільну юрисдикцію та судові рішення
1982 р. місцезнаходження корпорації або асоціації (the seat of a corporation or
association) розуміється як її місце проживання (domicile). Корпорація або
асоціація має місце (англ. seat) у Великій Британії, якщо вона зареєстрована
або створена відповідно до законодавства Сполученого Королівства і має
офіс або іншу офіційну адресу у Великій Британії; або центральне управління
та контроль здійснюється у Сполученому Королівстві. Корпорація має місце
в певній частині Сполученого Королівства у разі, якщо вона має своє місце в
Великій Британії та в цій частині вона має зареєстрований офіс або іншу
офіційну адресу; або центральне управління та контроль здійснюється в цій
частині; або у цій частині вона має місце бізнесу. Корпорація не
вважатиметься такою, яка має місцезнаходження у державі, що відрізняється
від Сполученого Королівства, якщо буде доведено, що суди цієї держави не
вважатимуть, що вона має там місце. «Бізнес» означає будь-яку діяльність,
що здійснюється корпорацією, а також місце бізнесу («place of business»);
«офіційна адреса» стосовно корпорації означає адресу, яку згідно із законом
необхідно реєструвати або повідомляти з метою отримання повідомлень чи
іншої інформації.
Як зазначають Дж. Чешир та П. Норт, за корпораціями має бути
встановлений зв’язок з певною державою для того, щоб її права та обов’язки
визначались відповідною системою права. В цьому питанні є певні складні
аспекти, оскільки ті обставини, які зазвичай пов’язують фізичну особу з тією
або іншою державою – такі, як громадянство, доміцилій, проживання – з
першого погляду, дещо не поєднуються із природою юридичної особи.
Міркування, що побудовані на основі проведення аналогії такої особи
(юридичної особи) із людиною, неминуче уявляються дещо натягнутими та
надуманими. Тим не менш, така аналогія зазвичай здійснюється судами
Британії і результат судової практики є таким, що з точки зору права
корпорація може бути пов’язана із конкретною державою в силу наступних
факторів: присутності (presence), місцезнаходження (residence), доміцилія
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(domicil), національності (nationality). Питання про встановлення факту
присутності корпорації в Англії пов’язаний із питанням про юрисдикцію
англійського суду [200, с. 235–236].
Крім того, зазначені британські вчені зазначають, що якщо компанія
зареєстрована в Англії відповідно до Закону про компанії, вона вважається
такою, що має присутність в Англії [200, с. 82]. Разом із тим, компанія
вважається такою, що має присутність в державі, де знаходиться її
контролюючий центр, штаб-квартира, керівні органи. Вказана позиція
започаткована у такій справі як Cesena Sulhur Cov. Nicholson 1876 р. [199].
Британський суд вирішив, що для цілей оподаткування доходів компанія має
своє місце перебування там, де реально ведуться справи компанії. У справі
De Beers Consolidated Mines Ltd. v. Howe 1905 р. судом наголошено, що
говорячи про місцеперебування компанії необхідно, наскільки це можливо,
розглядати це за аналогією із фізичною особою. Необхідно з’ясувати, де
знаходиться реально її (компанії) дім і де вона (компанія) веде свої справи.
Справи компанії ведуться там, де в дійсності знаходиться центральне
керівництво та звідки здійснюється контроль [223].
Разом із цим, британським судом у справах Swedish Central Rail Co. v.
Thompson 1925 р.[329], Egyptian Delta Land and Investment Co. v. Toda 1928 р.
[239] визначено, що за умови здійснення контролю над компанією з двох чи
більше держав та неможливості встановити домінуючий, центральний вплив
з однієї держави, необхідно вважати, що компанія має місцеперебування в
кожній державі, де в істотній мірі фактично здійснюється контроль. У такому
випадку компанія фактично знаходиться у двох юрисдикціях.
У справі Unit Construction Co Ltd v. Bullock 1959 року визначено, що
центральне управління та контроль компанії – це питання факту. Але місце
перебування

компанії з

метою оподаткування

знаходиться

там,

де

здійснюється її реальний бізнес. Реальний бізнес здійснюється там, де
знаходиться центральне управління та контроль [344]. Питання щодо
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корпоративного податкового місцезнаходження (corporate tax residence)
розглядались у справі Untelrab Ltd v. McGregor 1995 року [345] та інших.
Британські правники підкреслюють, що питання щодо встановлення
місцезнаходження компанії має велике значення у сфері оподаткування.
Компанія розглядається правом як така, що має місцезнаходження в тій
державі, де знаходиться її контролюючий центр, тобто там, де розміщено її
штаб-квартира та керівні органи. Місце інкорпорації є лише одним із
доказових фактів, що розглядаються при встановленні місцезнаходження її
контролюючого центра [200, с. 236].
В рішенні Gasque v. Commissioners of Inland Revenue 1940 р. [252]
визначено, що кожна особа – фізична або юридична, отримує при
народженні, в силу дії самого права, доміцилій за походженням. Якщо мова
йде про фізичну особу – це доміцилій його батька, якщо про юридичну особу
– це держава, в якій вона створилась тобто в якій вона була інкорпорована.
Доміцилій за походженням, або застосовуючи стосовно компаній метафору –
доміцилій за народженням, залишається при ній впродовж всього її
існування. Компанія, яка зареєстрована в Англії, Уельсі чи Шотландії не
може змінити свій доміцилій, оскільки не може змінити державу місця
реєстрації.
Корпорація може бути такою тільки в силу права, на основі якого вона
була інкорпорована. Тільки це право регулює всі питання, що стосуються
виникнення та припинення статусу юридичної особи. Критерій доміцилія та
місцеперебування є різними. Компанія має місцеперебування там, де
знаходиться контроль та управління; вона доміцильована там, де вона
інкорпорована. Доміцилій не може змінюватись та не може бути за вибором
[200, с. 242].
На думку британського вченого Дж. Дайсі доміцилій корпорації є
фікцією, що породжена тим фактом, що корпорація у визначених випадках,
наприклад, юрисдикції судів, підпорядковується закону даної держави.
Фізична особа, жива людина підпорядковується в деяких відносинах
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англійському закону тому, що вона там має свій доміцилій. Стосовно
корпорації презюмується шляхом фікції, що вона має англійський доміцилій
або

резиденцію

тільки

тому,

що

у

визначених

випадках

вона

підпорядковується англійському праву [226, с. 164]. Крім того, Дж. Дайсі не
розмежовував domicile та residence (у значенні місця перебування корпорації –
прим. О. О.) корпорацій, та висловлювався проти використання щодо
корпорацій терміну residence [226, с. 136].
Британськими вченими зазначається, що питання статусу корпорації, що
регулюються законом її доміцилія, – це не тільки питання виникнення та
припинення корпорації, але також і всі ті питання, які вирішуються
документами про її інкорпорацію. Такі питання статусу, як відповідальність
членів організації, виходу укладених угод за межі її компетенції (ultra vires),
можливість представництва компанії директорами в судах вирішуються у
відповідності із актом про її заснування в його тлумаченні законом її
доміцилія [200, с. 354].
В. М. Корецький зауважував, що англійське право застосовує доктрину
інкорпорації при визначенні державної приналежності («національності»)
юридичних осіб, їх виникнення, існування та припинення, суб’єктності,
правоздатності та ін. Доміцилій корпорацій не має самостійного значення.
Інше вирішення цього питання могло б означати вивільнення корпорацій
з-під контролю влади, що забезпечувала контроль, та могло б надати
підстави іншим державам вимагати контролю над корпораціями, що
інкорпоровані в іншій державі. На практиці, звичайно, нерідкими є випадки,
коли місце діяльності корпорації за межами Англії (часто це прямо
передбачено в статуті, такі корпорації називають «трампкорпораціями») та
контролюючий центр – за межами Англії. Доміцилій в такому разі втрачає
свій реальний зміст. Але доміцилієм корпорації продовжує вважатись Англія,
якщо корпорація була там інкорпорована. Залишається контроль державної
влади, залишився захист цієї влади – те, що називається юрисдикцією над
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цією корпорацією. Це підпорядкування, ця юрисдикція (що співпадає з
державною належністю) визначає доміцилій [55, с. 207].
На підставі вищезазначеного можливо стверджувати, що в праві Великої
Британії термін доміцилій означає особистий закон юридичної особи.
Разом із тим, Дж. Дайсі зауважував, що з точку зору конфліктного
(колізійного) права питання про національність юридичних осіб не має
значення

(тільки

під

час

воєнних

конфліктах

це

питання

може

актуалізуватись) [226, с. 143]. Війна (мається на увазі Перша світова війна –
прим. О. О.) знищила визначення національності за місцем інкорпорації
[226, с. 368]. На думку Дж. Фута «поняття національність можливо
застосовувати до юридичних осіб лише в метафоричному сенсі» [250, с. 180].
Дж. Чешир та П. Норт вважали, що національність корпорації визначається в
залежності від держави її інкорпорації. Проте, національність корпорації
рідко має відношення до питань колізійного права [200, с. 242]. П. Роджерс
зазначає, що національність компанії визначається відповідно до закону її
реєстрації та звертає увагу, що національність компанії для колізійного права
не має значення, зазначаючи про важливість цієї категорії для міжнародного
публічного права [318, с. 39].
Із вищевказаного слідує, що погляди британських науковців досить
скептичні

щодо

можливості

та

доцільності

застосування

терміну

«національність» юридичної особи, зокрема при вирішенні колізійних питань
статусу юридичних осіб як учасників приватноправових відносин.
Крім того, П. Роджерс зауважує, що особистий закон корпорації
(англ. personal law of a corporation) є доміцилієм (domicile) корпорації, що
означає право місця її інкорпорації. За цим законом визначається, зокрема,
питання припинення, здатність укладати угоди та контракти, хто може
пред’явити позов від імені компанії, можливість нести відповідальність за
борги компанії тощо. При цьому необхідно розрізняти такий доміцилій
корпорації від доміцилію корпорації в цілях визначення юрисдикції (for the
purposes of jurisdiction). Місце перебування (англ. residence of a company) є
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важливим для податкових цілей і визначається не за місцем інкорпорації, а за
місцем здійснення центрального управління та контролю [318, с. 37].
Разом із цим, В. М. Корецький зазначав, що державна приналежність
корпорацій відома англійському праву. Державна приналежність корпорації
визначається за тим, яка саме із держав породила корпорацію. Так як у
Великій Британії корпорації породжуються реєстрацією, інкорпорацією, то
британські

закони,

судові

рішення

розмежовують

корпорації,

що

інкорпоровані у Великій Британії та поза нею [55, с. 201].
Згідно із британським законодавством щодо компаній, які зареєстровані
у Великій Британії, діють положення закону про компанії, незалежно від
місця розташування, локалізації їх діяльності. В цьому і виявляється
доктрина інкорпорації, коли правовий режим щодо компанії визначається
місцем, де компанія була зареєстрована, а не місцем її діяльності [185, с. 9].
Історично зумовлений попереднім становищем Британії як імперії, що
включала протекторати, домініони, колонії, мандати та інші території, та
пов’язаним із цим фрітрейдерством, критерій інкорпорації використовується,
по-перше, для маневрування всередині Британії (при дробленні правової
системи – можливо обрати найбільш «преференційну» систему, наприклад,
систему острова Guernsey, що мав для британських корпорацій таке ж
значення, як New-Jersey для американських корпорацій); по-друге, для
боротьби за збереження свого впливу на міжнародну торгівлю; по-третє, для
укріплення своїх позицій всередині імперських відносин [55, с. 202–203].
Як зазначає, В. Ебке доктрина інкорпорації зумовлює свободу вибору
застосовного права для корпорації. Таким чином, lex societatis (або мовою
британського

законодавства,

lex

domiciliі)

є

результатом

волі

«інкорпораторів» (засновників компанії – прим. О. О.) [238].
Згідно із британським законодавством корпорація, що створена
належним чином відповідно до права іноземної держави має бути визнана
корпорацією у Великій Британії, і відповідно, іноземні корпорації можуть
подавати позов або проти таких корпорацій може бути подано позов [227]. І
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навпаки, корпорація, яка належним чином створена у Великій Британії, буде
визнана корпорацією у Великій Британії, навіть якщо вона веде більшу
частину або навіть весь свій бізнес за кордоном. Відповідно до Закону про
компанії 2006 р. положення цього акту діють на території Північної Ірландії,
Шотландії, Англії і Уельсу.
Розглянемо положення британського сучасного законодавства щодо
іноземних компаній. Згідно зі ст. 1044 Закону про компанії 2006 року
«іноземна компанія» (англ. overseas company) означає компанію, яка
зареєстрована за межами Великої Британії [207].
За британським правом іноземна корпорація (така, що створена згідно із
правом іноземної держави) підлягає певним зобов’язанням відповідно до
Закону про компанії [206; 207]. Серед іншого, ці положення передбачають
ефективний метод здійснення контролю над іноземними компаніями.
Згідно із ст. 6 Закону про дискваліфікацію директорів компаній 1986 р.
(Company Directors Disqualification Act 1986) суд може дискваліфікувати
директора іноземної компанії на строк від 2 до 15 років, якщо компанія стала
неплатоспроможною, а поведінка директора робить його непридатним до
участі в управлінні компанією [208].
Крім того, діяльність іноземної компанії може бути припинено
відповідно до ст. 220 та ст. 221 Закону про неплатоспроможність 1986 р.
(Insolvency

Act

незареєстрованих

1986)

[277].

компаній

Положення
(англ.

цих

unregistered

статей

стосуються

company)

тобто

неінкорпорованих і припинення їх діяльності, зокрема, що обумовлюється
положеннями щодо шахрайської або незаконної торгівлі, які за певних
обставин можуть призвести до особистої відповідальності директорів.
Зазначені аспекти були предметом розгляду в ряді судових справ, наприклад
Re Real Estate Development Co. 1991 р. [311], Re A Company No 007816 1994
р. [276], Stocznia Gdanska SA v. Latreefers Inc. 2000 р. [327], Buccament Bay
Ltd. and Harlequin Property (SVG) Ltd. 2014 р. [189], Re Diffraction diamonds
DMCC 2017 р. [314] та ін.
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З 01 жовтня 2009 року у Великій Британії діє Регламент про іноземні
компанії (англ. The Overseas Companies Regulations 2009) [336], який
прийнято 08 липня 2009 року. У Великій Британії

філії (англ. branch),

представництва або інше місце ведення діяльності («place of business»)
іноземних компаній, які мають місцезнаходження у Великій Британії,
прийнято позначати як британську організацію (англ. UK establishment). UK
establishment не є юридичною особою, та вживається у такому ж значенні, як
і представництва, філії або інші відокремлені підрозділи в українському
праві.
Згідно із зазначеним Регламентом британська організація має бути
зареєстрована в Реєстраційній палаті впродовж одного місяця з моменту її
відкриття, використовуючи заявку «Реєстрація іноземної компанії, яка
відкриває організацію у Великій Британії» (форма OSIN01), що включатиме
інформацію про компанію, її керівництва, адресу (місцезнаходження), а
також адресу та контактні дані організації у Великій Британії. Реєстраційний
збір складає £ 20 (фунтів стерлінгів), обробка форми займає приблизно 3–5
робочих днів, реєстраційний збір за реєстрацію впродовж одного дня складає
£ 50. Після реєстрації першого представництва у Великій Британії (але не
наступних) іноземна компанія також має подати до Реєстраційної палати
належним чином завірену копію установчих документів (статут, угода тощо)
та копію останнього рахунку (у випадках, якщо така вимога міститься
відповідно до права держави, в якій створено іноземну компанію). Вказані
документи, включно із рахунками, мають бути підготовлені англійською
мовою або супроводжуватись перекладом, який належним чином завірено.
Про будь-які зміни в зареєстрованих даних компанія має повідомити
Реєстраційну палату впродовж 21 дня.
Згідно зі ст. 6 вказаного Регламенту відомостями про компанію, які
мають бути включено до декларації, є: назва компанії, юридична форма
компанії, якщо вона зареєстрована в іноземній державі, необхідно зазначити
номер у відповідному реєстрі; список його директорів та секретаря; обсяг
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повноважень директорів або секретаря представляти компанію у відносинах з
третіми особами та в судових процесах, разом із заявою про те, чи можуть
вони діяти окремо, чи повинні діяти спільно, а також, якщо спільно, ім’я
будь-якої іншої зацікавленої особи, та чи є компанія кредитною чи
фінансовою установою.
Якщо компанія не зареєстрована в державі ЄЕП – зазначаються
відомості щодо закону, згідно з яким компанія зареєстрована, у деяких
випадках – інформація щодо рахунків (згідно із законодавством держави
створення, англ. parent law), установчі документи, адреса основного місця
діяльності в державі реєстрації або офісу; його об’єкти, розмір статутного
капіталу.
Згідно зі ст. 11 зазначеного Регламенту іноземна компанія, що не
здійснила реєстрацію впродовж 1 місяця з моменту її створення, здійснює
правопорушення, зокрема її керівник, агент тощо.
Крім того, зазначений регламент містить вимоги щодо назви організації
у Великій Британії. Адреси британської організації, а також будь-які зміни до
неї мають бути зареєстровані в Реєстраційній палаті. Британську організацію
може бути зареєстрованою в будь-якому місці на території Великої Британії.
Вона має розміщувати табличку в кожному місці, де веде бізнес, із
зазначенням назви іноземної компанії та держави, в якій вона зареєстрована,
а також службову адресу кожної особи у Великій Британії, яка уповноважена
приймати вручення документів від імені іноземної компанії. У всій діловій
кореспонденції, включаючи електронні листи, має бути вказано назву
іноземної компанії, якщо компанія зареєстрована в ЄЕП – місце реєстрації та
номер організації у Великій Британії. Слід зазначити, що вимоги щодо
подання інформації до іноземних компаній, що не є з ЄЕП, більш розгорнуті.
Іноземна компанія зобов’язана зазначити ім’я та адресу кожної особи, яка
уповноважена представляти її у Великій Британії, а також будь-які
обмеження сфери своїх повноважень.
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З цих міркувань, для іноземних компаній доцільно оформити довіреність
або інший подібний документ, в якому визначатиметься обсяг повноважень,
якими володіє представник у Великій Британії, що може бути надано третім
особам як доказ повноважень представника.
Відповідно до ст. 86 Закону про компанії 2006 р. компанія зобов’язана
постійно мати зареєстрований офіс, до якого можуть бути адресовані всі
повідомлення [207].
Таким чином, у Великій Британії особистим законом іноземної
юридичної особи вважається закон її доміцилію, під яким розуміють право
держави її інкорпорації тобто реєстрації, створення і його використовують
для з’ясування таких питань приватноправового статусу, як створення,
ліквідація, правоздатність, відповідальність за зобов’язаннями тощо. Разом із
тим, Законом про цивільну юрисдикцію та судові рішення 1982 р. правовий
статус компанії визначають не лише за законом її доміцилію, а й ще за
іншими критеріями, як наприклад, місцезнаходження офісу, центрального
управління, здійснення контролю у Великій Британії, і це дає можливість
здійснення захисту прав таких юридичних осіб. Крім того, з’ясування
приналежності компанії певній державі має велике значення і в сфері
податкового права, але при вирішенні цього питання не обмежуються лише
доміцилієм, а й застосовують критерій здійснення центрального управління
або контролю, що дає змогу встановлювати певні обмеження для іноземних
юридичних осіб.
Більшість міжнародних договорів про захист інвестицій, стороною яких
є Велика Британія, містить критерій інкорпорації щодо компаній обох сторін
договору. Наприклад, це договори з такими державами, як Сінгапур
(п. d ст. 1 Угоди від 22.07.1975), Корея (п. d ст. 1 Угоди від 04.03.1976),
Індонезія (п. d ст. 1 Угоди від 27.04.1976), Таїланд (п. 2 ст. 2 Угоди від
28.11.1978), Йорданія (п. d ст. 1 Угоди від 10.10.1979), Шрі-Ланка (п. d ст. 1
Угоди від 13.02.1980), Сенегал (п. d ст. 1 Угоди від 07.05.1980), Бангладеш
(п. d ст. 1 Угоди від 19.06.1980), Лесото (п. d ст. 1 Угоди від 18.02.1981),
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Папуа-Нова Гвінея (п. d ст. 1 Угоди від 14.05.1981), Малайзія (п. 4 ст. 1
Угоди від 21.05.1981), Ємен (п. d ст. 1 Угоди від 25.02.1982), Беліз (п. d ст. 1
Угоди від 30.04.1982), Сент-Люсія (п. d ст. 1 Угоди від 18.01.1983), Китай
(п. d ст. 1 Угоди від 15.05.1986), Маврикій (п. d ст. 1 Угоди від 20.05.1986),
Мальта (п. d ст. 1 Угоди від 04.10.1986), Ямайка (п. d ст. 1 Угоди від
20.01.1987), Домініка (п. d ст. 1 Угоди від 23.01.1987), Угорщина (ч. 3 ст. 1
Угоди від 09.03.1987), Антигуа і Барбуда (п. d ст. 1 Угоди від 12.06.1987),
Бенін (п. d ст. 1 Угоди від 27.11.1987), Гренада (п. d ст. 1 Угоди від
25.02.1988), Туніс (п. с ст. 1 Угоди від 14.03.1989), Гана (п. d ст. 1 Угоди від
22.03.1989), Російська Федерація (п. ii ст. 1 Угоди від 06.04.1989), Конго
(п. d ст. 1 Угоди від 25.05.1989), Гаяна (п. d ст. 1 Угоди від 27.10.1989),
Словаччина (п. (с) ст. 1 Угоди від 10.07.1990), Чехія (п. (с) ст. 1 Угоди від
10.07.1990), Марокко (п. (с) ст. 1 Угоди від 30.10.1990), Нігерія (п. d ст. 1
Угоди від 11.12.1990), Туреччина (п. d ст. 1 Угоди від 15.03.1991), Монголія
(п. d ст. 1 Угоди від 04.10.1991), Уругвай (п. d ст. 1 Угоди від 21.10.1991),
Бахрейн (п. d ст. 1 Угоди від 30.10.1991), Україна (п. (в) ст. 1 Угоди від
10.02.1993), Непал (п. d ст. 1 Угоди від 02.03.1993), Барбадос (п. d ст. 1 Угоди
від 07.04.1993), Литва (п. d ст. 1 Угоди від 17.05.1993), Вірменія (п. d ст. 1
Угоди від 27.05.1993), Тринідад і Тобаго (п. d ст. 1 Угоди від 23.07.1993),
Перу (п. d ст. 1 Угоди від 04.10.1993), Узбекистан (п. d ст. 1 Угоди від
24.11.1993), Гондурас (п. d ст. 1 Угоди від 07.12.1993), Танзанія (п. d ст. 1
Угоди від 07.01.1994), Білорусь (п. d ст. 1 Угоди від 01.03.1994), Албанія (п. d
ст. 1 Угоди від 30.03.1994), Естонія (п. d ст. 1 Угоди від 12.05.1994),
Пакистан (п. d ст. 1 Угоди від 30.11.1994), Киргизстан (п. d ст. 1 Угоди від
08.12.1994), Куба (п. d ст. 1 Угоди від 30.01.1995), Туркменістан (п. d ст. 1
Угоди від 09.02.1995), Венесуела (п. d ст. 1 Угоди від 15.03.1995), Есватіні
(п. (с) ст. 1 Угоди від 05.05.1995), Лаос (п. d ст. 1 Угоди від 01.06.1995),
Кот-Д’Івуар (п. d ст. 1 Угоди від 08.06.1995), Казахстан (п. d ст. 1 Угоди від
23.11.1995), Оман (п. d ст. 1 Угоди від 25.11.1995), Азербайджан (п. d ст. 1
Угоди від 04.01.1996), Нікарагуа (п. d ст. 1 Угоди від 04.12.1996), Хорватія
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(п. d ст. 1 Угоди від 11.03.1997), Тонга (п. d ст. 1 Угоди від 22.10.1997),
Уганда (п. d ст. 1 Угоди від 24.04.1998), Гонконг (п. b ст. 1 Угоди від
30.07.1998), Ліван (п. 1 ст. 1 Угоди від 16.02.1999), Кенія (ч. 2 ст. 8 Угоди від
13.09.1999), Сальвадор (п. (с) ст. 1 Угоди від 14.10.1999), Сьєрра-Леоне (п. d
ст. 1 Угоди від 13.01.2000), Боснія та Герцеговина (п. d ст. 1 Угоди від
02.10.2002), Сербія (п. (е) ст. 1 Угоди від 06.11.2002), Мозамбік (п. d ст. 1
Угоди від 18.03.2004) [278].
Критерій інкорпорації та критерій ефективного управління щодо обох
сторін договору міститься у двосторонній Угоді між Урядом Великої
Британії та Північної Ірландії та Урядом Республіки Філіппіни про сприяння
та захист інвестицій від 03.12.1980 (п. 4 ст. 1)
В низці угод щодо компаній Великої Британії зазначено критерій
інкорпорації, натомість щодо іншої сторони зазначено критерій інкорпорації
та місцезнаходження, наприклад, із такими державами як Парагвай (п. d ст. 1
Угоди від 04.06.1981), Камерун (п. d ст. 1 Угоди від 04.06.1982), Панама (п. d
ст. 1 Угоди від 07.10.1983), Гаїті (п. d ст. 1 Угоди від 18.03.1985), Бурунді
(п. d ст. 1 Угоди від 13.09.1990), Аргентина (п. (с) ст. 1 Угоди від 11.12.1990),
Латвія (п. d ст. 1 Угоди від 24.01.1994), Румунія (п. d ст. 1 Угоди від
13.07.1995), Болгарія (п. (с) ст. 1 Угоди від 11.12.1995, Молдова (п. d ст. 1
Угоди від 19.03.1996), Словенія (п. d ст. 1 Угоди від 03.07.1996), В’єтнам
(п. d ст. 1 Угоди від 01.08.2002) [278].
В п. (с) ст. 1 Угоди між Урядом Сполученого Королівства та Північної
Ірландії та Урядом Республіки Чилі від 08 січня 1996 року визначено, що
термін «інвестор» стосовно Договірних Сторін означає, серед іншого, будьякі корпорації, фірми або асоціації, зареєстровані або створені відповідно до
законодавства, що діє на території цієї Договірної Сторони та має свій
зареєстрований офіс, центральне управління або основне місце діяльності на
цій території [161].
Відповідно до ст. 1 Угоди між Урядом Сполученого Королівства та
Північної Ірландії та Урядом Мексики від 12 травня 2006 року термін
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«інвестор» означає, зокрема, підприємство, яке створено або іншим чином
організовано згідно із законодавством Договірної Сторони та займається
підприємницькою діяльністю на території цієї Договірної Сторони, та
здійснює інвестиції на території іншої Договірної Сторони [162].
Згідно з ч. 1 ст. 1 Угоди між Урядом Сполученого Королівства та
Північної Ірландії та Урядом Колумбії від 17 березня 2010 року термін
«інвестор» означає, зокрема, стосовно Великої Британії корпорації, фірми та
асоціації, зареєстровані або створені відповідно до закону, що діє в будь-якій
частині Сполученого Королівства (її території), в яких зареєстрований офіс,
центральна адміністрація, або основне місце діяльності, а також істотну
ділову діяльність, на території Сполученого Королівства або на будь-якій
території; стосовно Колумбії – організації, включаючи компанії, корпорації,
комерційні асоціації та інші організації, створені або організовані іншим
чином відповідно до законодавство Колумбії, які мають місце перебування, а
також суттєву ділову діяльність на території Колумбії [182].
В Угоді між Урядом Великої Британії та Північної Ірландії та Урядом
Єгипетської Арабської Республіки про сприяння та захист інвестицій від 11
червня 1975 року (п. d ст. 1) компанії означають щодо Сполученого
Королівства корпорації, фірми або асоціації, зареєстровані або створені
відповідно до закону, що діє в будь-якій частині Сполученого Королівства
або на будь-якій території, до якої Угода продовжує свою дію відповідно до
ст. 11 цієї Угоди. Стосовно Єгипту – будь-яка юридична особа, комерційна,
промислова або інша компанія, об’єднання або організація, що законно існує,
має або не має місцезнаходження на території Арабської Республіки Єгипет,
спрямована її діяльність на отримання прибутку або ні [160].
Таким чином, в більшості міжнародних договорів про захист інвестицій
Велика Британія також дотримується принципу інкорпорації юридичної
особи.
У зв’язку із виходом Великої Британії з ЄС, умови якого містяться в
Угоді про вихід Сполученого Королівства Великої Британії та Північної
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Ірландії з Європейського Союзу та Європейської спільноти з атомної енергії
2020 р. (англ. Agreement on the Withdrawal of the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic
Energy Community [163]), законодавство, на підставі якого здійснюється
правове регулювання діяльності іноземних компаній у Великій Британії,
зазнало певних змін. Так, серед іншого, низка компаній повинна була
враховувати, що з 01 січня 2021 року право ЄС більше не діятиме у Великій
Британії, вона стане «третьою країною» для держав-членів ЄС, крім випадків,
коли діятимуть особливі положення двосторонніх або багатосторонніх
міжнародних торгових договорів, наприклад, Угоди про торгівлю та
співробітництво між ЄС та Європейським співтовариством з атомної енергії,
з однієї сторони, та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної
Ірландії, з іншої сторони (англ. Trade and cooperation agreement between the
European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part,
and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part
[340], далі – Угода про торгівлю та співробітництво). Це означає, що чотири
європейські свободи (руху товарів, послуг, осіб та капіталу) надалі не
діятимуть для компаній Великої Британії в тому обсязі, як це було за часів
членства Великої Британії у ЄС.
З 01 січня 2021 року Велика Британія вийшла із єдиного ринку та
митного союзу ЄС. ЄС та Велика Британія сформували два окремі ринки, два
відмінних

нормативно-правових

простори.

Як

зазначається

автором

дослідження, це, серед іншого, створило бар’єри для торгівлі товарами та
послугами, а також для транскордонної діяльності юридичних осіб в обох
напрямках [85, с. 535]. Крім того, британські компанії, які мають філії у
державах-членах ЄС,

після

Brexit

підпорядковуються

правилам,

що

застосовуються до компаній третіх держав [83, с. 108].
24 грудня 2020 року між ЄС та Великою Британією було досягнуто
домовленості про умови Угоди про торгівлю та співробітництво, що має
регламентувати економічні відносини між ЄС та Великою Британією із
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01січня 2021 року в умовах остаточного виходу Великої Британії з митного
союзу та спільного ринку ЄС. Крім умов торгівлі в Угоді про торгівлю та
співробітництво досягнуто згоди щодо питання авіаційних стандартів та
безпеки, доступу до баз даних, доступу до риболовних вод, постачання
електроенергії та газу, ліцензування та регуляції лікарських засобів та ін. 30
грудня 2020 року Угоду про торгівлю та співробітництво було ратифіковано
британським парламентом, Європейським парламентом більшістю голосів –
28 квітня 2021 року.
У Закон про компанії 2006 р. внесено зміни Положенням про компанії,
товариства з обмеженою відповідальністю та партнерства (англ. Delegated
Regulation (EU) 2019/348 Companies, Limited Liability Partnerships and
Partnerships (Amendment etc.) [224].
Разом із цим, урядом Великої Британії у жовтні 2019 р. було
підготовлено

Інструкцію,

в

якій

визначались

зміни

британського

законодавства про компанії у випадку, якщо не буде підписано спеціальної
(торгівельної) угоди між Великою Британією та ЄС (англ. Guidance covering
legislative and practical changes to the UK’s Company Law framework as a result
of Brexit in a No Deal scenario) [268]. Із досягненням домовленості щодо
майбутньої Угоди про торгівлю та співробітництво, вказана Інструкція
втратила чинність, проте слід зазначити про її важливість, оскільки вона
містила положення щодо законодавчих змін та вимог для низки юридичних
осіб у зв’язку із Brexit та була актуальною, зокрема, для компаній, які
зареєстровані у Великій Британії та мали центри діяльності у державахчленах ЄС; компаній держав-членів ЄС із зареєстрованими установами у
Великій Британії; для британських компаній, що мали дочірні компанії, філії,
установи в державах-членах ЄС. У вказаній Інструкції було наголошено на
необхідності виконання певних дій для таких компаній у зв’язку із Brexit.
Для більшості британських компаній «жорсткий» сценарій Brexit, що
передбачає повернення до правил СОТ у зв’язку із виходом Великої Британії
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з Єдиного ринку і митного союзу ЄС, видається «катастрофічним» і
ризикованим [165, с. 8–9].
З 01 січня 2021 року Велика Британія не є державою-учасницею ЄЕП
[246],

тому для

деяких юридичних осіб,

насамперед

європейських

юридичних осіб, постає необхідність врахування законодавчих змін у зв’язку
із Brexit. Це передбачає певні зміни в частині надання додаткової інформації
до Британської реєстраційної палати для компаній з ЄЕП, що мають
представництво у Великій Британії, зокрема і європейські компанії, що
мають філії у Великій Британії.
Brexit має наслідком неможливість реєстрації у Великій Британії
європейських компаній та європейських об’єднань з економічних інтересів.
Вже зареєстровані такі компанії до 01 січня 2021 року мали здійснити
перереєстрацію у державі-члені ЄС. Ці положення визначені британськими
актами – Регламентом Європейської публічної компанії з обмеженою
відповідальністю (із поправками) (Вихід з ЄС) 2018 р. [335] та Регламентом
Європейського об’єднання з економічних інтересів (із поправками) (Вихід з
ЄС) 2018 р. [334]
Крім того, до закінчення перехідного періоду європейські компанії мали
пройти процес перетворення на британську відкриту публічну компанію з
обмеженою відповідальністю (public limitеd company, PLC) або британські
юридичні особи – UK Societas, в іншому разі європейські компанії мали бути
ліквідованими.

Британські

філії

європейських

компаній

мають

дотримуватись британського Регламенту про закордонні компанії 2009 р.,
зокрема і європейські компанії, що були засновані в державах-членах ЄС.
Європейські компанії, що мають філії у Великій Британії, мали здійснити
реєстрацію таких філій в Британській Реєстраційній палаті згідно з вимогами
Регламенту про закордонні компанії 2009 р.
Таким чином, європейська компанія, яка прирівнюється до національних
акціонерних товариств тієї держави-члена ЄС, в якій виконані реєстраційні
дії щодо створення компанії (ст. 3 Регламенту Ради ЄС 2157/2001 про статут
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європейської компанії), для подальшої своєї діяльності на території Великої
Британії має бути легалізована у «новому» британському правовому полі
шляхом перетворення на британське товариство – UK Societas або PLC.
Крім того, європейські об’єднання з економічних інтересів, які
зареєстровані у Великій Британії, мали бути перетворені на британські
об’єднання з економічних інтересів (United Kingdom economic interest
grouping, UKEIG). Нові корпоративні організації збережуть деякі особливості
європейської компанії та європейського об’єднання з економічних інтересів,
але у таких компаній не буде можливості переміщення власного офісу за
межі Великої Британії, так як держава не буде частиною ЄЕП.
Транскордонні злиття компаній, в яких беруть участь британські
компанії, відповідно до Регламенту про компанії (транскордонне злиття)
2007 р.

(англ. The Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007)

(SI 2007/2974, із змінами та доповненням [332]), що прийнята на підставі
Директиви ЄС 2005/56/ЄС, мали бути завершеними (зареєстрованими в
Британській Реєстраційній палаті) до 01 січня 2021 року, оскільки з цієї дати
положення цього регламенту вже для Великої Британії не діють. До Brexit
британські компанії мали можливість «мігрувати» до країни ЄЕП, а подібні
організації в державах ЄЕП – до Великої Британії, використовуючи
процедуру транскордонного злиття ЄС.
Разом із тим, урядом Великої Британії планується наприкінці жовтня
2021

р.

розпочати

консультації стосовно

пропозиції запровадження

процедури «корпоративної редоміциляції» для іноземних компаній у Великій
Британії. Уряд вважає, що це підвищить привабливість Великої Британії як
глобального бізнес-центру, збільшить інвестиції і кількість кваліфікованих
робочих місць, підвищить попит на професійні послуги, розширить
інноваційну базу, сприятиме розвитку ринку капіталу і покращить
корпоративне управління у Великій Британії. Головна перевага для
іноземних компаній при здійсненні редоміциляції полягає у тому, що вона

155
дозволяє суб’єкту господарювання «мігрувати» до нової юрисдикції, не
втративши первісної правосуб’єктності.
Таким чином, Велика Британія з 01 лютого 2020 року не є членом ЄС і з
01 січня 2021 року не належить до ЄЕП, що передбачає неможливість
застосування положень права ЄС щодо компаній у Великій Британії.
Зокрема, британські компанії не будуть визнаватись відповідно до ст. 54
ДФЄС, а тому держави-члени ЄС не будуть зобов’язані визнавати
правосуб’єктність

британських

компаній,

що

мають

реальне

місцезнаходження у державах-членах ЄС, в яких застосовується доктрина
осілості. У зв’язку із вищезазначеним, з практичної точки зору, можливо
стверджувати, що відбувся «жорсткий сценарій» Brexit, так як, між Великою
Британією і ЄС відсутній договір, який передбачає уніфіковані норми щодо
свободи заснування та економічної діяльності компаній. Це має наслідком
застосування національних колізійних норм кожної держави-члена ЄС при
вирішенні приватноправових питань статусу іноземної юридичної особи, яка
інкорпорована на території Великої Британії.

Висновки до розділу 2
Установлено, що в державах-членах ЄС відсутній єдиний принцип, за
яким вирішуються колізійно-правові аспекти приватноправового статусу
юридичних осіб. Застосування доктрини реального місцезнаходження при
встановленні особистого закону юридичної особи фактично перешкоджає
реалізації принципу свободи заснування, що міститься в ст. 49 і ст. 54 ДФЄС,
так як переміщення центрів управління юридичної особи на територію
держави, де застосовується доктрина реального місцезнаходження, має
наслідком зміну застосовного права, а також втрату правосуб’єктності
юридичної особи. Вказана позиція обґрунтована прецедентною практикою
Суду ЄС, зокрема у рішеннях «Daily Mail», «Cartesio», «Centros Ltd.»,
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«Überseering B. V.», «Inspare Art», «Sevic», «Vale», «Polbud». Застосування в
праві держав-членів ЄС доктрини реального місцезнаходження та доктрини
інкорпорації значно ускладнює процеси регулювання діяльності юридичних
осіб та гальмує процеси розвитку єдиного ринку у ЄС.
ЄС обрав такі механізми вирішення колізійних проблем правового
статусу юридичних осіб як гармонізація національних законодавств державчленів ЄС з окремих питань правового статусу та діяльності юридичних осіб,
і створення нових організаційно-правових форм юридичних осіб, а саме
європейської компанії, європейського об’єднання з економічних інтересів,
європейського кооперативу. Створення наднаціональних юридичних осіб за
правом ЄС сприяє вирішенню проблем мобільності компаній в межах ЄС та
відкриває нові можливості для розвитку підприємницької діяльності в цьому
регіоні. Проте, це частково долає певні питання колізійно-правового
регулювання статусу юридичних осіб.
Гармонізація національних законодавств держав-членів щодо окремих
аспектів правового статусу юридичних осіб, що здійснюється шляхом
ухвалення директив та їх подальших імплементацій, сприяє усуненню
розбіжностей

національних

законодавств

держав-членів.

Директива

2019/2121 уособлює в собі еволюцію прецедентного права Суду ЄС щодо
переміщення компаній в межах єдиного ринку.
У праві ФРН застосовується два терміни для цілей вирішення колізійних
питань правового статусу юридичних осіб – «особистий закон» (personal
statut der juristischen person) або «особистий статут» (gesellschafts statut), що є
тотожними за своїм змістом та вживаються у німецькій доктрині та судовій
практиці як синоніми. Для німецького міжнародного приватного права щодо
визначення застосовного права термін «юридична особа» та «компанія»
розглядаються як тотожні, критерії визначення застосовного права щодо
юридичних осіб та організацій, що не є юридичними особами згідно з
німецьким правом, застосовуються однакові.
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Критерієм, за яким визначатиметься особистий закон іноземної
юридичної особи у праві ФРН, є місцезнаходження адміністративного органу
правління

(Verwaltungssitz),

адміністративного

що

(головного)

розуміється
офісу,

центр,

як

місце

розташування

з

якого

здійснюється

керівництво та приймаються рішення на постійній основі. Відсутність
нормативного закріплення поняття реального місцезнаходження залишає
певну свободу у тлумаченні цього поняття, і в кожному конкретному випадку
німецький суд оцінює сукупність фактів, за якими визначає реальне
місцезнаходження юридичної особи. Сфера застосування терміну «особистий
закон» юридичної особи в німецькому праві охоплюється такими питаннями,
як створення та ліквідація юридичної особи; її правоздатність; цивільнопроцесуальна правоздатність; відповідальність її засновників (учасників)
щодо боргів юридичної особи тощо.
Прецедентна практика Суду ЄС зумовила, серед іншого, обмеження у
застосуванні

критерію

реального

місцезнаходження

в

межах

ЄС.

Застосування критерію реального місцезнаходження фактично перешкоджає
реалізації принципу свободи заснування, який міститься в установчих актах
ЄС, а саме в ст. 49 і ст. 54 ДФЄС, так як переміщення центрів управління
юридичної особи на територію держави, де застосовується теорія реального
місцезнаходження, має наслідком зміну застосовного права, що призводить
до відмови визнання правосуб’єктності юридичної особи в приймаючій
державі. Тому при вирішенні колізійних питань правового статусу
юридичних осіб, які мають державну належність держав-членів ЄС,
німецьким

судом

застосовується

доктрина

інкорпорації.

Стосовно

юридичних осіб, які мають приналежність до держав, що не є державамичленами

ЄС,

німецький

суд

застосовує

доктрину

реального

місцезнаходження.
Дослідження формування правового регулювання компаній у Великій
Британії в історичному аспекті дозволяє виявити основи формування
доктрини інкорпорації, так як формування теорії інкорпорації пов’язують
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саме із Великою Британією ХVІІІ ст. При цьому, теоретичною основою була
ідея, що правове регулювання фізичних та юридичних осіб мають
здійснюватись однаково, тому право «доміцилію» було компетентним у
питаннях регулювання статусу юридичних осіб, під яким розумілось місце їх
заснування (тобто британське право). За допомогою застосування критерію
інкорпорації Велика Британія намагалась здійснювати ефективний захист
іноземної економічної діяльності британських компаній.
Законодавство Великої Британії не містить положень, що визначають
поняття «особистий закон» юридичної особи та критерії його встановлення.
Судова практика Великої Британії містить критерій інкорпорації, і при
розгляді питань правового статусу іноземних юридичних осіб використовує
термін «доміцилій (domicile)» компанії, що визначається за місцем реєстрації
(інкорпорації) юридичної особи. У Великій Британії юридична особа має свій
доміцилій в державі інкорпорації, за винятком випадків, які визначено
Законом про цивільну юрисдикцію та судові рішення 1982 р. Для цілей
визначення юрисдикції судів застосовується інший об’єм поняття доміцилій
юридичної особи, в такому разі він розуміється значно ширше. Відповідно до
Закону про компанії 2006 р. у законах про компанії «іноземна компанія»
означає компанію, яка зареєстрована за межами Великої Британії. Британське
законодавство містить ряд положень щодо контролю над діяльністю
іноземних компаній на території Великої Британії.
Вихід Великої Британії з ЄС та ЄЕП матиме такі наслідки, як
неможливість застосування положень права ЄС щодо компаній, а саме
свободи заснування і економічної діяльності компаній (ст. 49 і ст. 54 ДФЄС).
Зокрема, держави-члени ЄС, в яких застосовується доктрина реального
місцезнаходження, не будуть зобов’язані визнавати правосуб’єктність
британських компаній, якщо вони здійснюють комерційну діяльність і мають
реальне місцезнаходження в цій державі. Таким чином, з практичної точки
зору щодо законодавства про компанії відбувся «жорсткий сценарій» Brexit.

159
РОЗДІЛ 3
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОЛІЗІЙНИХ ПИТАНЬ СТАТУСУ
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В ПРАВІ УКРАЇНИ

3.1

Поняття

«іноземна

юридична

особа»

в

міжнародному

приватному праві України
Із прийняттям у 2005 році Закону України «Про міжнародне приватне
право» [106] здійснено кодифікацію норм міжнародного приватного права в
українському законодавстві. Як зазначає В. І. Кисіль, прийняття автономних
законів про міжнародне приватне право є провідною тенденцією, починаючи
з другої половини ХХ ст., і є найбільш оптимальним варіантом форми
кодифікаційного акта [44, с. 101]. В цьому Законі міститься новий термін
«іноземний елемент», який до цього в українському законодавстві не
застосовувався.
Ст. 80 ЦК України визначено, що юридичною особою є організація, яка
створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Юридична особа
наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем
та відповідачем у суді [141]. Разом із цим, визначення терміну «іноземна
юридична особа» в Законі України «Про міжнародне приватне право» не
міститься. Слід зазначити, що дослідження питань діяльності іноземних
юридичних осіб в праві України пов’язане із вирішенням не лише
практичних аспектів такої діяльності, але й особливостями термінології, що
застосовується. Судовими інстанціями України неодноразово розглядались
спори із іноземним елементом, в яких вирішувалось питання розмежування
таких

понять

як

«іноземна

юридична

особа»,

«іноземний

суб’єкт

господарської діяльності» («іноземний суб’єкт господарювання»), «іноземне
підприємство», що, в свою чергу, обумовлювало визначення правового
статусу цих організацій.
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Наприклад,

Вищим

господарським

судом

України

у

справі

№ 16/201-0-09 [93] розглядалось питання статусу заявника товариства з
обмеженою відповідальністю «Хіммашпроект» – як іноземної юридичної
особи або іноземного підприємства. Згідно із обставинами цієї справи, 14
вересня 2007 року в інтересах заявника прийнято рішення про продаж у
власність двох земельних ділянок несільськогосподарського призначення для
розміщення бази відпочинку і човнового причалу Новофедорівською
сільською радою Голопристанського району Херсонської області. Однак, в
подальшому, прокуратурою Херсонської області було подано протест щодо
такого рішення, посилаючись на те, що воно суперечить вимогам ст. 19
Конституції України і ст. 129 Земельного кодексу України. А саме,
прийняття рішення стосовно продажу іноземним юридичним особам
земельних ділянок відповідні ради мають погоджувати з Кабінетом Міністрів
України, що не було зроблено. Судом протест прокуратури було задоволено і
рішення про продаж у власність земельних ділянок скасовано. Натомість,
заявник зазначав, що на момент спірного рішення товариство з обмеженою
відповідальністю «Хіммашпроект» було іноземним підприємством, так як
власник 100% статутного капіталу була приватна компанія з обмеженою
відповідальністю «Vilhelmina Holding Limited» із реєстрацією в Республіці
Кіпр. Рішенням у справі вказується, що іноземним підприємством є
підприємство, статутний (складений) капітал якого повністю сформований,
тобто іноземна інвестиція внесена повністю та становить 100%, згідно з
приписами ст. 63 ГК України. При цьому, судом установлено, що статутний
капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Хіммашпроект» на
момент прийняття спірного рішення не був повністю сформований. Таким
чином, судом визначено, що на момент прийняття спірного рішення
товариство з обмеженою відповідальністю «Хіммашпроект» не могло бути
визнано іноземним підприємством, а тому має статус іноземної юридичної
особи.
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Вищим господарським судом України у справі № 910/2707/17 [94]
розглядалось питання визнання незаконною бездіяльність щодо прийняття
рішення про продаж або відмови у продажі земельної ділянки Закарпатською
обласною державною адміністрацією (відповідач) в інтересах дочірнього
підприємства

«Альбіон

Гроуп»

(позивач)

товариства

з

обмеженою

відповідальністю «Альбіон Гроуп», яке зареєстровано у місті Прага. На
думку позивача, суди попередніх інстанцій не врахували, що позивач є
іноземним підприємством із реєстрацією в Україні, а тому голова обласної
державної адміністрації має прийняти рішення щодо задоволення заяви про
продаж земельної ділянки або щодо відмови у задоволенні такої заяви, при
цьому відповідач жодного із таких рішень не прийняв.
Суд погодився із тим, що позивач має статус іноземного підприємства,
так як дочірнє підприємство

«Альбіон Гроуп» створено згідно

із

законодавством України, а також зазначив, що кінцевим бенефіціарним
контролером і власником істотної участі юридичної особи (100%) є
товариство з обмеженою відповідальністю «Альбіон Гроуп» із реєстрацією в
Чеській Республіці (місто Прага). Разом із тим, рішення про продаж
земельної ділянки в інтересах позивача має здійснюватись згідно приписів
ст. 129 Земельного кодексу України, а саме як для іноземної юридичної
особи. У касаційній скарзі позивач зазначає про невірне тлумачення судом
таких понять, як «іноземне підприємство» та «іноземна юридична особа», і
посилається на положення, що не застосовані у Земельному кодексі України,
в той же час, саме приписами земельного законодавства встановлено
додаткові вимоги для іноземних юридичних осіб у питаннях процедури
продажу земельної ділянки. З огляду на зазначене, суд дійшов висновку про
обґрунтованість рішень попередніх інстанцій щодо відмови позивачу у
задоволенні позовних вимог.
Про необхідність уточнення змісту поняття «іноземна юридична особа»
зазначає Р. В. Чорнолуцький, підкреслюючи, що український правопорядок
має

містити,

якщо

не

дефініції,

то

хоча

б

критерії

віднесення
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правосуб’єктних

утворень

до

іноземних

юридичних осіб.

Категорія

«українські особи» тобто, особи, які створені за законодавством України і
зареєстровані як індивідуальні підприємці, з одного боку, і поняття «іноземні
особи», тобто «юридичні особи й організації в іншій правовій формі,
цивільна правоздатність яких визначається за правом іноземної держави, у
якій вони засновані» [145, c. 166]. Науковець у даному випадку, формулює
поняття «іноземна особа», виходячи із критерію заснування.
Крім того, в нормативно-правових актах банківського, митного,
земельного, податкового та інших галузей права України доволі часто
застосовується поняття «іноземна юридична особа», у нормах податкового
права України застосовуються близькі за змістом такі поняття, як
«нерезидент», «контрольована іноземна компанія». Тому зазначені обставини
та відсутність нормативного визначення поняття «іноземна юридична особа»
у національному законодавстві обумовлюють необхідність уточнення змісту
вказаного поняття, близьких за змістом до нього інших юридичних термінів,
а також їх співвідношення.
На

нашу

думку,

для

міжнародних

приватноправових

відносин

визначення іноземної юридичної особи слід формулювати виходячи з
наступних міркувань. Як зазначалось у першому розділі цієї роботи,
державна приналежність та особистий закон юридичної особи не є
тотожними поняттями. У зв’язку із цим, слід зазначити, що у ст. 25 Закону
України «Про міжнародне приватне право» вперше використано на
законодавчому рівні термін «особистий закон» юридичної особи.
О. М. Бірюков зауважує, що термін «особистий закон» юридичної особи
до прийняття кодифікованого закону з міжнародного приватного права
існував тільки в українській доктрині. Це передусім пов’язано із тим, що
юридична особа в сучасному приватному праві України визнається таким
самим суб’єктом права, як і фізична особа, і тому вважається, що правове
положення такого суб’єкта права має регулюватися за схожими правилами
[72, с. 142]. Також В. В. Васильченко наголошує, що ця стаття вирішує
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питання, право якої держави підлягає застосуванню при вирішенні
колізійних проблем, пов’язаних з визначенням обсягу правосуб’єктності
юридичної особи у відповідній державі. Встановлене в ч. 1 ст. 25 Закону
України «Про міжнародне приватне право» правило є типовою колізійною
нормою з двосторонньою прив’язкою, яка може відсилати як до українського
права,

так

і

до

іноземного.

Особистий

закон

володіє

ознакою

екстериторіальності, і навіть якщо він буде іноземним, його необхідно
застосовувати в межах української юрисдикції [11, с. 72].
В ч. 2 ст. 25 Закону України «Про міжнародне приватне право» при
визначенні особистого закону іноземної юридичної особи закладено критерій
інкорпорації або заснування (створення) юридичної особи. Як зазначає,
В. В. Васильченко вітчизняний законодавець для визначення особистого
закону застосував критерій інкорпорації. Такою державою в даному випадку
слід вважати не державу, де мав місце комплекс організаційно-правових
заходів зі створення юридичної особи (проведення установчих зборів,
підготовка установчих документів, формування майна тощо), а державу, де
юридична особа пройшла реєстрацію в такій якості (шляхом внесення до
торгового, банківського чи судового реєстру або іншим чином), коли
компетентний орган держави своїм рішенням підтверджує, що певне
утворення, яке претендує на статус юридичної особи, утворене

у

відповідності з передбачуваною для юридичних осіб процедурою та володіє
необхідними ознаками юридичної особи [11, с. 73–74]. Із цього слідує, що
В. В. Васильченко протиставляє «створення» та «реєстрацію» юридичної
особи, та не відносить перше до ознак критерію інкорпорації. На наш погляд,
із таким твердженням не можна погодитись, тому що, як зазначалось у
попередніх розділах дисертаційної роботи, теорія інкорпорації передбачає як
реєстрацію, так і заснування, створення юридичної особи.
Разом із цим, ч. 3 ст. 25 Закону України «Про міжнародне приватне
право» визначає, що за відсутності місця реєстрації чи місця створення
іншим чином або якщо їх неможливо встановити, застосовується право
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держави, у якій знаходиться виконавчий орган управління юридичної особи.
Це означає, що можливим є також застосування критерію реального
місцезнаходження юридичної особи, як додаткового критерію при визначенні
особистого закону іноземної юридичної особи. Такі положення можна
обґрунтувати тим, що на сьогодні кількість нових економічних угрупувань –
транснаціональних компаній зростає, тому їх діяльність на територіях
декількох держав актуалізує проблему визначення застосовного права. Також
у сучасному світі є ряд територій, які не визнані державами міжнародною
спільнотою. В такому випадку, а також і в деяких інших ситуаціях, критерій
реального місцезнаходження відповідатиме інтересам держави, в якій
знаходиться юридична особа, насамперед економічним.
Таким чином, нормами Закону України «Про міжнародне приватне
право»

передбачено

застосування

за

загальним

правилом

критерію

інкорпорації. При цьому, у разі неможливості встановлення особистого
закону на основі критерію інкорпорації підлягає застосуванню критерій
реального

місцезнаходження,

як

субсидіарний

критерій

визначення

застосовного права щодо правового статусу іноземної юридичної особи.
Юридичні

особі

приватного

права

створюються

переважно

в

нормативно-явочному порядку, при цьому одержують спеціальні дозволи від
органів держави, інших компетентних органів (банк, страхові компанії тощо).
Критерій інкорпорації передбачає, що у юридичної особи може бути тільки
одне місце реєстрації, і держава, що санкціонувала таку дію (реєстрацію) тим
самим дозволила появу юридичної особи, тому право цієї держави є
компетентним при визначенні її правового статусу, що має екстериторіальну
дію. Тому застосування доктрини інкорпорації є легким, чітким та зручним
способом встановлення застосовного права, так як перевага надається праву
тієї держави, адміністративний акт якої засвідчує факт створення, реєстрацію
юридичної особи. Для учасників правовідносин із такою юридичною особою,
це означає більш високий ступінь безпеки та мінімальні ризики, так як, у разі
виникнення спору, суд або арбітраж буде обмежений у «вільному
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трактуванні» місцезнаходження юридичної особи. За використання такого
критерію, в першу чергу, захищаються інтереси приватних осіб, зокрема
засновників юридичної особи та її контрагентів.
Слід зазначити, що у питаннях про допуск іноземної юридичної особи
до господарської діяльності радянське право слідувало дозвільній системі,
розглядаючи

в

кожному

конкретному

випадку

питання

наділення

правосуб’єктністю юридичну особу спеціальним дозволом уряду. В УРСР
перший Цивільний кодекс був прийнятий постановою Центрального
Виконавчого Комітету УРСР від 16 грудня 1922 року і набрав чинності з 01
січня 1923 року. Цей кодекс повністю відповідав положенням Цивільного
кодексу РРФСР і був побудований за його принципами. У примітках 1 та 2 до
ст. 8 Цивільного кодексу УРСР 1922 року визначалось, що іноземні
акціонерні товариства та ін. набувають права юридичної особи в УРСР лише
після особливого дозволу уряду. Іноземні юридичні особи, які не мають
дозволу на провадження операцій в УРСР, користуються правом судового
захисту в УРСР по претензіях, що виникають за межами УРСР та стосуються
відповідачів, які перебувають в її межах, не інакше, як на основі взаємності
[78]. Такий дозвільний порядок в значній мірі послаблював актуальність
проблеми визначення критеріїв державної приналежності юридичних осіб.
Державні органи при видачі дозвільного документу мали можливість точно
встановити державну приналежність юридичної особи.
В пункті 1 Інструкції про застосування Постанови Всеросійського
центрального виконавчого комітету та Ради Народних Комісарів РРФСР від
12 квітня 1923 року про операції та представництва іноземних фірм в РРФСР
та союзних з нею республіках від 12 травня 1923 року зазначено, що
іноземною фірмою вважається будь-яка фірма, що заснована за межами
РСФСР та союзних з нею республіках та юридично оформивши в державі
перебування своє право на торгову діяльність.
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В подальшому, до 1977 року в радянському законодавстві були відсутні
положення щодо критеріїв визначення особистого закону юридичної особи.
Поряд із цим, арбітражна практика слідувала критерію інкорпорації.
07 січня 1960 року було прийнято два рішення Зовнішньоторговельною
арбітражною комісією у справі В/О «Союзнефтеэкспорт» проти акціонерного
товариства «А. Мороні та А. Келлер» (Італія, Венеція) щодо стягнення
141 410 амер. дол. і 25 640 амер. дол. [70], в якій арбітраж застосував норми
італійського

права

при

визначенні

правового

статусу

акціонерного

товариства, обсягу правоздатності та порядку здійснення дій від імені
товариства. У цьому спорі відповідач оспорював наявність договору, за
невиконання якого позивач вимагав сплати неустойки, посилаючись на те,
що особи, які підписали договір від імені італійського акціонерного
товариства, діяли всупереч статуту та не мали відповідних повноважень.
Відповідно до статуту товариства при укладанні угоди із іноземним
контрагентом передбачалось отримання спеціального повноваження, що
зареєстровано згідно з італійським законодавством в реєстрі акціонерних
товариств.
У рішенні арбітражної комісії у цій справі визначено, що іноземна фірма
має право укладати угоди в тих межах, передбачених її особистим законом, а
саме правом держави заснування цієї фірми. Досліджуючи питання щодо
правового статусу італійського товариства, про порядок укладання угод від
його імені, про об’єм повноважень осіб, що підписали документ, позначений
як договір, комісією визнано, що цей документ не є договором. Такий
висновок обґрунтовувався тим, що єдиною підставою для юридичної оцінки
дій, що здійснювався від імені товариства – відповідача у справі, є в даному
випадку норми італійського права та статут товариства, за якими і має
визначатись статус товариства, зокрема, об’єм правоздатності та порядок
здійснення правових дій від імені товариства.
Указом Президії Верховної Ради СССР від 16 травня 1977 року було
внесено зміни в діючі на той час Основи цивільного законодавства СССР та
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союзних

республік

1961

року

та

Основи

цивільно-процесуального

законодавства СССР та союзних республік. Відповідно до ч. 2 ст. 124 Основ
цивільного законодавства СССР та союзних республік 1961 року цивільна
правоздатність іноземних підприємств та організацій при укладанні угод у
зовнішній торгівлі та пов’язаним з ним розрахунковим, страховим та іншим
операціям визначається за законом держави, де засновано підприємство або
організація. Указом Президії Верховної Ради від 19 серпня 1977 року внесено
зміни до ст. 567 ЦК УРСР (цивільна правоздатність іноземних підприємств і
організацій) [143] та визначено, що іноземні підприємства і організації
можуть без особливого дозволу укладати в УРСР угоди по зовнішній торгівлі
і по зв’язаних з нею розрахункових, страхових та інших операціях з
радянськими зовнішньоторговельними об’єднаннями та іншими радянськими
організаціями, яким надано право укладання таких угод. Цивільна
правоздатність іноземних підприємств і організацій при укладенні угод по
зовнішній торгівлі і по зв’язаних з нею розрахункових, страхових та інших
операціях визначається за законом країни, де створено підприємство чи
організація.
Таким чином, українське законодавство у порівнянні із радянським
здійснило відхід від жорсткого регулювання, коли містився лише критерій
інкорпорації.
Розглянемо більш детальніше як розглядається категорія «іноземна
юридична особа» в Україні. Ряд сучасних українських правників розуміють
поняття «іноземна юридична особа» як юридичну особу, що створена за
законодавством іншим ніж законодавство України і має місце знаходження за
межами України [71, c. 48; 75, с. 81]. У цьому визначенні закладено дві
ознаки – створення та місцезнаходження, які є обов’язковими, але не
альтернативними. При цьому, на наш погляд, місцезнаходження застосовано
у тому значенні, яке міститься у ЦК України, не враховуючи поняття
«місцезнаходження» в контексті міжнародного приватного права України,
що міститься у ст. 25 Закону. Тому вважаємо це визначення не є вдалим
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формулюванням, що не відповідає сучасним положенням Закону України
«Про міжнародне приватне право».
У постанові Вищого Господарського суду України від 06 липня 2010
року у справі № 16/201-0-09 вказується із посиланням на положення Декрету
Кабінету Міністрів «Про податок на прибуток підприємств і організацій» від
26 грудня 1992 року № 12-92 [107] (який на момент ухвалення зазначеного
судового рішення втратив чинність), що іноземною юридичною особою є
підприємство, що знаходиться за межами України та створене за
законодавством іншим, ніж законодавство України. В основу цього
визначення закладено дві обов’язкові ознаки – місцезнаходження та
інкорпорації.
Поряд із тим, на нашу думку, не можна погодитись із Н. Чучковою, яка
пропонує наступне визначення: іноземна юридична особа – організація, що
зареєстрована або іншим чином створена за законодавством іншим, ніж
законодавство України та

(або) виконавчий орган

управління

якої

розташований за межами України [147, с. 191]. На нашу думку, і хоча таке
формулювання є коректним з точки зору узгодженості із положеннями ст. 25
Закону України «Про міжнародне приватне право», та враховує таку
ситуацію, за якою можна застосувати і критерій реєстрації, створення, і в
деяких випадках – критерій реального місцезнаходження виконавчого органу
управління, не є вдалим. Таке визначення потребує додаткового уточнення, а
саме як розуміється виконавчий орган управління юридичної особи. Крім
того, знаходження виконавчого органу правління юридична особа може
неодноразово змінюватись. З юридично-технічної сторони, використання
сполучників «та (або)» також залишає певну невизначеність, а саме, за яких
умов саме слід застосовувати дві ознаки, за яких – тільки одну.
У листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду кримінальних
та цивільних справ «Про практику розгляду судами цивільних справ з
іноземним елементом» № 24-754/0/4-13 від 16 травня 2013 року викладено,
що іноземні юридичні особи – це такі юридичні особи, які засновані і
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зареєстровані за межами України у порядку, встановленому законодавством
іншої країни [62]. При цьому далі зазначається, що правовий статус
підтверджується

еквівалентними

доказами,

визнаними

як

такі

законодавством країни місця знаходження.
Крім того, Вищим господарським судом України надано роз’яснення
«Про деякі питання практики розгляду справ за участю іноземних
підприємств і організацій» від 31 травня 2002 року № 04-5/608 (із змінами,
внесеними згідно з Рекомендаціями Президії Вищого господарського суду
від 10 лютого 2004 року, 10 грудня 2004 року, 30 квітня 2009 року, 09
листопада 2009 року) (далі – Роз’яснення), де наголошено, що іноземна
юридична особа має подати оформлений з урахуванням ст. 13 Закону
України «Про міжнародне приватне право» документ, що є доказом
правосуб'єктності юридичної особи (сертифікат реєстрації, витяг з торгового
реєстру тощо). Правовий статус іноземної юридичної особи визначається за
законом країни, де створено (інкорпоровано) юридичну особу [118]. Крім
того, згідно з ч. 2 ст. 74 Закону України «Про міжнародне приватне право» на
вимогу суду, який розглядає справу, іноземна юридична особа має
представити документ, що є доказом правосуб’єктності юридичної особи
(сертифікат реєстрації, витяг з торгового реєстру тощо).
Отже, на підставі вищезазначеного слідує, що визначальним фактом,
який ідентифікує юридичну особу як іноземну є реєстрація, створення її
згідно із вимогами законодавства, яке не є українським, у порядку, що
встановлений іншою державою. На думку автора дослідження, для поділу
юридичних осіб на національні або іноземні достатньо критерію реєстрації
або створення за законом, що є відмінним від українського законодавства,
тобто критерій інкорпорації. Створення означає місце, де здійснено комплекс
організаційно-правових

заходів,

які

направлені

на

формування,

започаткування юридичної особи, наприклад проведення установчих зборів,
підготовка установчих документів, формування майна тощо. Аргументи, що
у ряді випадків установити місце створення не є можливим, тому в таких
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випадках слід застосувати критерій розташування виконавчого органу
правління або інша ознака критерію осілості, стосуються саме визначення
особистого закону. Як підкреслювалось у даному дослідженні, особистий
закон та державна приналежність юридичної особи не є тотожними
поняттями. При визначенні особистого закону, яким охоплюються і питання
правоздатності,

та,

відповідно,

застосовного

права,

необхідно

вже

застосування більш широкого переліку ідентифікаційних ознак, серед них,
зокрема і критерій реального місцезнаходження органу управління та ін., а
також врахування інших правових аспектів, суті правовідносин, для яких
здійснюється

визначення

застосовного

права.

Формулювати

поняття

«іноземна юридична особи» на основі поняття «місцезнаходження» в
контексті ст. 25 Закону «Про міжнародне приватне право», що відрізняється
від поняття «місцезнаходження» в ЦК України, ускладнить його тлумачення
та розуміння, а тому не є доречним.
В українському законодавстві є ряд термінів, що є близькими із
терміном «іноземна юридична особа» та які слід відмежовувати один від
одного. Так, наприклад, термін «іноземна юридична особа» не слід
ототожнювати

із

терміном

«іноземне

підприємство».

Відповідно до

ч. 1 ст. 117 ГК України іноземним підприємством є унітарне або
корпоративне підприємство, створене за законодавством України, що діє
виключно на основі власності іноземців або іноземних юридичних осіб, або
діюче підприємство, придбане повністю у власність цих осіб [15]. Згідно з
положеннями ч. 2 ст. 63 ГК України у разі, якщо в статутному капіталі
підприємства іноземна інвестиція становить не менш як десять відсотків,
воно визнається підприємством з іноземними інвестиціями. Підприємство, в
статутному капіталі якого іноземна інвестиція становить сто відсотків,
вважається іноземним підприємством.
З положень ст. 396 ГК України, де зазначено, що на території України
можуть створюватись і діяти суб’єкти господарювання з іноземними
інвестиціями,

які

здійснюють

свою

діяльність

у

формах,

зокрема,
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підприємства

з

іноземними

інвестиціями,

випливає,

що

іноземне

підприємство є підприємством з іноземними інвестиціями, в якому
дотримується вимога щодо його учасників та майна. Ключовою ознакою у
даному

випадку

є

те,

що

іноземне

підприємство

створюється

за

законодавством України та розглядається як національний суб’єкт права.
Тому можна стверджувати, що в такому випадку також застосовується
критерій інкорпорації.
Крім того, не слід ототожнювати із терміном «іноземна юридична
особа» термін «іноземний суб’єкт господарювання», який застосовується у
ГК України та Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» 1991 р.
Так, виходячи зі змісту ст. 129 ГК України, термін «іноземна юридична
особа» є вужчим за термін «іноземний суб’єкт господарювання». В
Роз’ясненні

передбачено,

що

правовий

статус

іноземного

суб’єкта

господарювання підтверджується, як правило, випискою з торговельного
(банківського, судового) реєстру країни, де такий суб’єкт господарювання
має офіційно зареєстровану контору. Правовий статус іноземних суб’єктів
господарювання може також підтверджуватись еквівалентними доказами
країни створення, громадянства або місця знаходження такого суб’єкта і
видані компетентними органами цієї країни [118].
Разом із тим, в ст. 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну
діяльність» [105], зазначається, що іноземним суб’єктом господарської
діяльності є суб’єкти господарської діяльності, що мають постійне
місцезнаходження або постійне місце проживання за межами України. При
цьому,

постійне

місцезнаходження

розуміється

як

місцезнаходження

офіційно зареєстрованого головного органу управління (контори) суб’єкта
господарської (зовнішньоекономічної) діяльності. Із вищезазначеного слідує,
що іноземним суб’єктом господарської діяльності здійснено процедуру
реєстрації головного органу управління (контори), і ця норма містить
критерій

інкорпорації.

Зазначене

формулювання

поняття

«місцезнаходження» передбачає співпадіння статутного місцезнаходження
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юридичної особи та офіційно зареєстрованого місцезнаходження, що
характерно для національних юридичних осіб, і такий же принцип
застосовано щодо іноземних суб’єктів господарської діяльності.
Таким чином, пропонується нормами цивільного законодавства, а саме
ст. 1 Закону України «Про міжнародне приватне право» визначити термін
«іноземна юридична особа» як організацію, яка зареєстрована або іншим
чином створена згідно з правом іншої держави. Як зазначається автором
дослідження, таке визначення відповідатиме сучасному розвитку цивільноправової науки України [86, с. 11; 82, с. 38].
Положення щодо визначення особистого закону іноземної організації,
яка не є юридичною особою відповідно до права держави, міститься у ст. 27
Закону України «Про міжнародне приватне право». При цьому, застосовним
правом є право держави, у якій така організація створена. Якщо така
організація діє на території України, до її діяльності застосовується
законодавство України, яке регулює діяльність юридичних осіб, якщо інше
не випливає з вимог законодавства чи суті правовідносин. Із цього слідує, що
Законом України «Про міжнародне приватне право» здійснено розмежування
іноземних юридичних осіб та організацій, які не є юридичною особою
відповідно до права держави створення. При цьому, необхідно приділити
увагу аналізу процесу створення такої організації, як певного комплексу
організаційно-правових заходів такої організації (проведення установчих
зборів, підготовка установчих документів, формування майна тощо), та
встановити на основі цього особистий закон іноземної організації.
Як зазначає О. М. Бірюков, положення цієї статті передусім стосуються
об’єднання підприємців, що діють у формах, які нагадують юридичні особи.
Прикладом можуть бути повні товариства у праві Великої Британії, які
мають окремі ознаки юридичних осіб, але такими не визнаються [72, с. 147].
Також В. В. Васильченко коментуючи положення цієї статті зауважує,
що необхідність закріплення цієї норми зумовлена все більше поширенням
на практиці так званих «квазісуб’єктних» утворень. Наприклад, такими
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організаціями є командитні товариства у ФРН, повні товариства у Великій
Британії. За українським правом повні товариства будуть вважатись
юридичними особами, за британським правом воно буде розглядатися як
проста сукупність фізичних осіб [11, c. 77].
Погоджуючись із думками О. М. Бірюкова і В. В. Васильченко,
вважаємо,

що

закріплення

таких

положень

зумовлено

наявністю

різноманітних правових форм організацій у правопорядках сучасних держав,
які є різними за своєю правовою природою.
Крім цього, А. А. Степанюк висловлює думку, що у різних державах
перелік неправосуб’єктних та квазісуб’єктних утворень неоднаковий. У
випадках, якщо діяльність іноземної організації має місце на території
України – для визначення її особистого закону буде застосовуватись право
України. У цій нормі Закону України «Про міжнародне приватне право»
знайшла відображення прив’язка до місця здійснення діяльності (центру
експлуатації). Вона означає, що особистим законом особи є правопорядок
держави місця здійснення діяльності. Вирішення проблеми відсутності
відсилань до конкретних організаційно-правових форм юридичних осіб,
норми про які необхідно використовувати для регулювання діяльності
іноземних організацій без статусу юридичної особи, покладено на судову та
арбітражну практику [126, c. 96].
На нашу думку, стверджувати, що ст. 27 Закону України «Про
міжнародне приватне право» містить критерій місця діяльності, що є центром
експлуатації, не є коректним, так як норми статті стосуються «дій на
території України», що не є тотожним розумінню поняття «здійснення
основної діяльності», який покладено в основу критерію центру експлуатації.
Вважаємо, що визначення «дії на території України» зумовлені намаганням
законодавця

зробити

передбачуваним

для

правове

регулювання

національного

більш

правопорядку

зрозумілим
та

та

учасників

правовідносин. Адже особистий закон такої організації визначається за
критерієм інкорпорації згідно зі ст. 27 Закону України «Про міжнародне
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приватне право». І, як наслідок, із встановленням і застосуванням змісту
іноземного права держави, за яким організація не має статусу юридичної
особи, викликатиме багато невирішених питань під час розгляду спорів у
національних судах.
В законодавстві України також використовується термін «іноземний
інвестор», зокрема в Законі України «Про режим іноземного інвестування»,
до яких віднесено, серед іншого, юридичних осіб, створених відповідно до
законодавства іншого, ніж законодавство України [108]. Із цього слідує, що
юридично для національного права такі суб’єкти є іноземними юридичними
особами, що встановлено на основі застосування критерію інкорпорації.
Разом із тим, у двосторонніх угодах про сприяння та захист інвестицій,
стороною яких є Україна, критерії, за якими визначається державна
приналежність юридичних осіб до сторін договору, може не співпадати з
критеріями, що містяться в вищезазначених нормативно-правових актах.
В більшості інвестиційних міжнародних договорів, стороною в яких є
Україна, використовується критерій інкорпорації. Наприклад, в Угодах між
Україною та наступними державами: Азербайджан (ч. 3 ст. 1 Угоди від
24.03.1997); Албанія (ч. 1 ст. 1 Угоди від 25.10.2002 р.); Білорусь (ч. 2 ст. 1
Угоди від 14.12.1995); Бруней (ч. 4 ст. 1 Угоди від 18.06.2004); Вірменія (ч. 2
ст. 1 Угоди від 07.10.1994); Велика Британія і Північна Ірландія (п. (в) ст. 1
Угоди від 10.02.1993); В’єтнам (ч. 4 ст. 1 Угоди від 08.06.1994); Гамбія (ч. 2
ст. 1 Угоди від 12.07.2001); Греція (ч. 2 ст. 1 Угоди від 01.09.1994); Грузія
(ч.2 ст. 1 Угоди від 09.01.1995); Данія (ч. 3 ст. 1 Угоди від 23.10.1992);
Екваторіальна Гвінея (ч. 2 ст. 1 Угоди від 15.12.2005); Естонія (ч. 2 ст. 1
Угоди від 15.02.1995); Єгипет (ч. 3 ст. 1 Угоди від 22.12.1992); Ємен (ч. 2
ст. 1 Угоди від 19.02.2001); Індонезія

(ч. 2 ст. 1 Угоди від 11.04.1996);

Казахстан (ч. 2 ст. 1 Угоди від 17.09.1994); Канада (п. (є) ст. 1 Угоди від
24.10.1994); Киргизстан (ч. 4 ст. 1 Угоди від 23.02.1993); Китай (ч. 2 ст. 1
Угоди від 31.10.1992); Корея (ч. 2 ст. 1 Угоди від 16.12.1996); Куба (ч. 4 ст. 1
Угоди від 20.05.1995); Кувейт (ч. 2 ст. 1 Угоди від 12.01.2002); Латвія (ч. 2
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ст. 1 Угоди від 24.07.1997); Лівія (ч. 2 ст. 1 Угоди від 23.01.2001); Молдова
(ч. 2 ст. 1 Угоди від 29.08.1995); Монголія (пункт в) ст. 1 Угоди від
05.11.1992); ОАЄ (ч. 4 ст. 1 Угоди від 22.01.2003); Оман (ч. 2 ст. 1 Угоди від
14.01.2002); Панама (ч. 3 ст. 1 Угоди від 04.11.2003); Російська Федерація
(ч. 2 ст. 1 Угоди від 27.11.1998); Сан-Марино (ч. 2 ст. 1 Угоди від 13.01.2006);
Сирія (ч. 2 ст. 1 Угоди від 21.04.2002); Сінгапур (ч. 3 ст. 1 Угоди від
18.09.2006); США (ст. 1 Угоди від 04.03.1994); Угорщина (ч. 2 ст. 1 Угоди від
11.10.1994); Узбекистан (ч. 4 ст. 1 Угоди від 20.02.1993); Хорватія (ч. 2 ст. 1
Угоди від 15.12.1997); Чехія (ч. 2 ст. 1 Угоди від 17.03.1994) [69].
Критерій інкорпорації міститься щодо обох сторін в Угоді між Урядом
України та Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної
Ірландії про сприяння і взаємний захист від 10 лютого 1993 року. Зокрема, у
п. в ст. 1 цієї Угоди передбачено, що «інвестор» означає стосовно України –
будь-яку організацію, засновану і визнану як юридичну особу правом
України, такі як корпорації, фірми, асоціації, фундації або будь-які подібні
організації, що мають на меті здійснювати економічну діяльність відповідно
до законодавства України; відносно Сполученого Королівства – корпорації,
фірми, асоціації, зареєстровані як корпорації або засновані згідно з чинним (у
будь-якій частині Сполученого Королівства) законодавством або на будь-якій
території, на яку поширюється ця Угода [134].
Критерій місцезнаходження для обох Сторін договору міститься у
ч. 4 ст. 1 Угоди між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про
сприяння здійсненню та взаємний захист інвестицій від 29 червня 1996 року.
Так, для українських юридичних осіб термін «товариства» означає щодо
України суб’єкти господарської діяльності з правом юридичної особи або без
нього з місцем розташування на території України, незважаючи не те,
спрямована їх діяльність на одержання прибутку або ні; щодо ФРН – будьяка юридична особа або торговельне товариство, інші товариства або
об’єднання з правом юридичної особи або без нього, з місцем розташування
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на території ФРН, незважаючи на те, спрямована їх діяльність на одержання
прибутку чи ні [131].
Критерій інкорпорації та місцезнаходження на території однієї із Сторін
міститься в договорах між Україною та наступними державами: Аргентина
(ч. 2 ст. 1 Угоди від 09.08.1995); Бельгійсько-Люксембурзьким економічним
союзом (ч. 1 ст. 1 Угоди від 20.05.1996); Болгарія (ч. 2 ст. 1 Угоди від
08.12.1994); Іран (ч. 2 ст. 1 Угоди від 22.05.1996); Італія (ч. 4 ст. 1 Угоди від
02.05.1995); Йорданія (ч. 2 ст. 1 Угоди від 30.11.2005); Ліван (ч.1 ст. 1 Угоди
від 25.03.1996); Македонія (ч. 2 ст. 1 Угоди від 02.03.1998); Польща (ч. 1 ст. 1
Угоди від 12.01.1993); Португалія (ч. 3 ст. 1 Угоди від 25.10.2000);
Словаччина (ч. 2 ст. 1 Угоди від 26.02.2007); Словенія (ч. 3 ст. 1 Угоди від
30.03.1999 ); Таджикистан (ч. 2 ст. 1 Угоди від 06.07.2001); Туреччина (ч. 2
ст. 1 Угоди від 09.10.2017); Туркменістан (ч. 2 ст. 1 Угоди від 29.01.1998);
Фінляндія (ч. 3 ст. 1 Угоди від 07.10.2001); Чилі (ч. 1 ст. 1).
У деяких міжнародних договорах міститься критерій інкорпорації та
контролю. Зокрема, у інвестиційних договорах між Україною та Австрією (в
ч. 2 ст. 1 Угоди від 08.11.1996); Іспанією (ч. 2 ст. 1 Угоди від 26.02.1998);
Ізраїлем (п. (d) ст. 1 Угоди від 24.11.2010); Литовською Республікою (ч. 2
ст. 1 Угоди від 08.02.1994); Нідерландами (п. б ст. 1 Угоди 14.07.1994);
Францією (ч. 3 ст. 1 Угоди від 03.05.1994); Швейцарією (ч. 1 ст. 1 Угоди
20.04.1995); Швецією (ч. 3 ст. 1 Угоди від 15.08.1995). Поєднання критеріїв
інкорпорації, місцезнаходження і контролю міститься в ч. 2 ст. 1 Угоди між
Урядом України та Урядом Королівства Марокко про заохочення та
взаємний захист інвестицій від 24.12.2001.
Наведемо декілька прикладів вказаних положень. Відповідно до
п. (d) ст. 1 Угоди між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про
взаємне сприяння та захист інвестицій від 24 листопада 2010 року [132]
термін «інвестор» означає, зокрема, юридичну особу (і) яка була
зареєстрована, законно заснована чи іншим належним чином організована
згідно із законодавством іншої Сторони; чи (іі) яка контролюється прямо чи
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опосередковано особами, які є громадянами чи постійно проживають на
території іншої Сторони та відповідає одній з таких умов: А) її
зареєстрований

офіс,

центр

управління

чи

фактичне

керівництво,

розташовано на території будь-якої Договірних Сторін; В) основана частина
її економічної діяльності здійснюється на території будь-якої з Сторін.
Термін «юридична особа» означає будь-яку організацію, включаючи
корпорацію, фірму, асоціацію чи партнерство. Таким чином, тут використано
комбінацію критеріїв інкорпорації і контролю.
В ч. 2 ст. 1 Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки
про сприяння та взаємний захист інвестицій від 08 лютого 1994 року [133]
«інвестор» означає, будь-яку установу, засновану на території однієї із
Сторін згідно з її законами та правилами; а також будь-яку установу,
організацію, яка заснована згідно із законодавством будь-якої третьої країни,
яка

прямо

або

побічно

контролюється

громадянами

Сторони,

або

установами, що мають місцезнаходження на території Сторони, це
розуміється як контроль над значною частиною власності. Таким чином, в
даному випадку закріплено критерій інкорпорації і контролю.
Можливі порушення зазначеної угоди були предметом спору у справі
Tokios Tokelés v. Ukraine [338], що розглядалась Міжнародним центром з
врегулювання інвестиційних спорів і була вирішена на користь України.
Рішенням Міжнародного трибуналу від 26 липня 2007 року було визнано
необґрунтованість позовних вимог литовської компанії Tokios Tokelés у
розмірі близько 65 млн. дол. США, і відхилено позов в частині порушення
Україною ст. ст. 2, 3, 5 Угоди між Урядом України та Урядом Литовської
Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій. Згідно з
обставинами справи, у 1989 р. в Литві створено юридичну особу Tokios
Tokelés у формі кооперативу, у 1991 р. його реорганізовано у закрите
акціонерне товариство, основна сфера діяльності – видавнича справа,
реклама та друк на території Литви, а також за її межами. У 1994 р. Tokios
Tokelés створює дочірнє підприємство «Такі справи» в Україні. В
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подальшому, у 2002 р. Tokios Tokelés звернулась до Міжнародного
трибуналу щодо порушень державою Україна положень Угоди між Урядом
України та Урядом Литовської Республіки про сприяння та взаємний захист
інвестицій, зокрема експропріації інвестицій. Україна заявляла, що позивачінвестор не є іноземним литовським інвестором, оскільки компанія Tokios
Tokelés

на

99

%

контролюється

акціонерами-громадянами

України.

Відповідно до регламенту Міжнародного трибуналу Міжнародного центру з
врегулювання інвестиційних спорів його юрисдикція не поширюється на
спори із національними інвесторами. В підсумку, в цій справі державна
приналежність Tokios Tokelés визначалась на основі принципу «зняття
корпоративної вуалі».
В низці інвестиційних договорів здійснено розмежування критеріїв для
сторін Договору. Наприклад, в ч. 2 ст. 1 Угоди між Україною та Боснією і
Герцеговиною про заохочення і взаємний захист інвестицій від 13 березня
2002 року щодо України закріплено критерій інкорпорації; щодо Боснії та
Герцеговини – критерій інкорпорації та місцезнаходження (зареєстроване
місцеперебування, центральне правління або основні ділові операції). В
пункті (а) ст. 1 Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Індія про
сприяння та взаємний захист інвестицій від 01 грудня 2001 року для
українських компаній міститься критерій інкорпорації та осілості, для
індійських – критерій інкорпорації. В ч. 3 ст. 1 Угоди між Урядом України та
Урядом Королівства Саудівська Аравія про сприяння та взаємний захист
інвестицій від 09 квітня 2008 року для українських юридичних осіб
закладено критерій інкорпорації, для юридичних осіб Саудівської Аравії –
інкорпорації та місцезнаходження (розташування головного офісу).
Серед багатосторонніх міжнародних договорів щодо захисту інвестицій,
стороною яких є Україна, слід назвати Договір до Енергетичної хартії, в
якому міститься критерій контролю. Критерій контролю в інвестиційних
договорах

може

застосовуватись

як

щодо

встановлення

державної

належності до сторін договору, так і щодо обмеження для юридичних осіб –
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інвесторів, які контролюються особами із третіх держав, які, відповідно, не є
стороною договору, в частині незастосування положень договору щодо них.
При цьому, таке обмеження зазначається в окремих положеннях – так званих
«denial of benefits clause» або положення про відмову у перевагах.
Наприклад, в ст. 1 Угоди між Україною та Сполученими Штатами
Америки про заохочення та взаємний захист інвестицій від 04 березня 1994
року, зокрема, визначено, що кожна із Сторін зберігає за собою право
відмовляти будь-якій компанії в наданні переваг за цим Договором, за умови,
якщо компанія контролюється громадянами будь-якої третьої країни, та в
тому, що стосується компанії іншої Сторони, така компанія не веде суттєву
підприємницьку діяльність на території іншої Сторони або якщо вона
контролюється громадянами третьої країни, з якою Сторона, що відмовила,
не підтримує нормальних економічних стосунків [130]. Згідно зі ст. 17
Договору до Енергетичної хартії Договірна Сторона може відмовити у
перевагах, визначені Угодою, юридичній особі, за умови, якщо вона
належить або контролюється громадянами третьої держави, а також за умови,
якщо така юридична особа не здійснює переважної комерційної діяльності на
території Договірної Сторони, в якій вона створена [333]. Такі положення
застосовуються з метою уникнення зловживань або інакшим чином певними
інтересами публічної політики держав.
Слід зазначити, що у сфері інвестиційних, податкових відносинах
можлива

ситуація,

за

якої

відбувається

так

зване

«планування

національності», «купівля договорів» («treaty shopping»). Так, наприклад,
інвестор цілеспрямовано набуває національність певної держави для
можливості, в подальшому, підпорядкування інвестиційного договору праву
цієї держави в частині захисту інвестицій, і таким чином, інвестор, плануючи
національність, обирає найсприятливіші умови ведення своєї економічної
діяльності. Однак, для економічних інтересів держав, яка приймає інвестиції,
зазначена ситуація не є такою однозначною, з однієї сторони, її економіка
отримує інвестиційні ресурси, з іншої сторони – потенційно такі інвестори
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можуть звернутися із позовом щодо компенсації у значних сумах у разі
порушення положень інвестиційного договору зі сторони приймаючої
держави.
Таким чином, аналіз положень інвестиційних двосторонніх міжнародних
договорів, стороною яких є Україна, дозволяє стверджувати, що в переважній
більшості таких угод застосовується критерій інкорпорації. Критерій
реального місцезнаходження як самостійний критерій міститься тільки в
договорі між Україною та ФРН, в інших договорах цей критерій поєднується,
здебільшого, із критерієм інкорпорації. Критерій контролю в інвестиційних
договорах України як самостійний критерій не застосовується. Поєднання
декількох критеріїв дозволяє врахувати як інтереси приватних осіб, зокрема,
засновників, учасників юридичної особи, так й інтереси держав.

3.2 Сфера застосування особистого закону іноземної юридичної
особи
Ідентифікація юридичної особи як іноземної породжує питання, як має
діяти така іноземна юридична особа на території України, зокрема, які її
права в цивільній і господарській сфері. Закон України «Про міжнародне
приватне право» не містить перелік питань, що визначатимуться особистим
законом юридичної особи. У ст. 26 Закону України «Про міжнародне
приватне право» передбачено, що цивільна правоздатність та дієздатність
юридичної особи визначається особистим законом юридичної особи. При
цьому, відповідно до ст. 74 Закону України «Про міжнародне приватне
право» процесуальна правоздатність і дієздатність іноземних осіб в Україні
визначаються відповідно до права України. Таким чином, питання
процесуальної правоздатності та дієздатності, які сформульовано в окремій
статті Закону України «Про міжнародне приватне право» і такою колізійною
нормою є закон суду – lex fori, і питаннями цивільної правосуб’єктності та
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дієздатності, які визначається особистим законом на підставі ст. 26 Закону
України «Про міжнародне приватне право», розмежовано.
Рішенням у справі № 115 від 18 листопада 2015 року [76], що
розглядалась МКАС при ТПП України, вирішувались питання зокрема, щодо
стягнення заставних корпоративних прав – долі в розмірі 49 % статутного
капіталу українського підприємства, що належить українському товариству,
на користь казахстанського банку шляхом передачі цих корпоративних прав
у власність банку в рахунок часткового погашення заборгованості
сейшельської компанії за генеральним кредитним договором перед банком.
Позовні вимоги ґрунтуються на договорі застави корпоративних прав, що був
укладений 31.10.2006 між казахстанським банком (заставодержатель),
українським

товариством

(заставодавець/майновий

поручитель)

і

сейшельською компанією (боржник/позичальник за кредитним договором). У
позовній заяві зазначено, що 08.02.2007 між банком та сейшельською
компанією укладено генеральний кредитний договір, згідно із яким
позичальнику

було

відкрито

кредитну

лінію

та

встановлено

ліміт

кредитування в сумі 101 280 000 дол. США.
В подальшому, позичальник порушив зобов’язання за кредитними
договорами, і в зазначений строк 01.02.2011 не повернув кредитні кошти, у
зв’язку із чим позивач звернувся до суду. Спеціалізованим міжрайонним
економічним судом міста Алмати від 31.08.2010 визначено стягнути на
користь банку заборгованість за кредитами з позичальника на суму
351 822 302,2 дол. США. Рішенням Шевченківського районного суду міста
Києва вказане судове рішення було визнано та винесено рішення щодо його
примусового виконання. У забезпечення зобов’язань банку за кредитним
договором між тими ж сторонами укладено договір застави корпоративних
прав,

згідно

із

яким

відповідач

передав

у

заставу,

а

позивач

(заставодержатель) набув заставне право на предмет застави – корпоративні
права, що належать заставодавцю на праві власності, а саме долю в розмірі
49 % статутного капіталу підприємства (Україна). Крім того, стало відомо,
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що боржник – сейшельська компанія була ліквідована 03.09.2010, що
підтверджувалось свідоцтвом про ліквідацію.
25.04.2014 до МКАС при ТПП України від позивача надійшло
клопотання щодо призупинення арбітражного розгляду, і зазначено, що
30.11.2013 Верховним судом Республіки Сейшельські острови розпочато
провадження у справі за позовом казахстанського банку до управління
міжнародного бізнесу Республіки Сейшельські острови щодо поновлення в
корпоративному

реєстрі

республіки

сейшельської

компанії,

який

є

боржником за кредитним договором. У цьому позові зазначалось, що
сейшельська компанія не дотримувалась вимог щодо повідомлення про
ліквідацію на територіях, де вона здійснювала господарську діяльність, мала
активи та зобов’язання, а саме на території України та Казахстану, у зв’язку
із чим неможливо стягнути борги цієї компанії у відповідних юрисдикціях.
Оскільки ліквідація компанії здійснювалась із порушеннями закону, на думку
позивача (банку), є необхідним і справедливим, якби суд постановив
реєстратору поновити компанію у відповідному реєстрі.
14.01.2015 позивач (банк) звернувся до МКАС при ТПП України щодо
поновлення розгляду справи, так як Верховний суд Республіки Сейшельські
острови ухвалив рішення, яким було задоволено позов банку та зобов’язано
Сейшельське управління з фінансового регулювання та нагляду, що є
державним реєстратором юридичних осіб, поновити сейшельську компанію в
корпоративному реєстрі, та вважалась такою, яка не ніколи з реєстру не
видалялась, а отже, повністю поновлювалась її правосуб’єктність. Крім того,
позивачем зазначалось, що згідно зі ст. 27 Закону цивільна правоздатність
сейшельської компанії визначається за правом Сейшельських островів, в
тому числі наслідки ліквідації та поновлення компанії в корпоративному
реєстрі.
В підсумку, за результатами розгляду цієї справи МКАС при ТПП
України задовольнив позов банку і прийняв рішення щодо стягнення на
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користь казахстанського банку заставні корпоративні права, що належать
українському товариству.
Господарським судом Херсонської області у справі № 923/244/18 [117]
розглядався позов компанії «Комбест Сервіз ЛТД», яка зареєстрована на
Британських Віргінських островах як комерційна компанія 11.02.2008, до
товариства з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий центр «Енергія», що
зареєстрована в Україні, стосовно визнання недійними рішень загальних
зборів товариства, скасування змін до установчих документів товариства,
визнання недійсними договору купівлі-продажу корпоративних прав,
повернення позивача до складу учасників товариства. Важливим аспектом у
цій справі було те, що компанію «Комбест Сервіз ЛТД» 03.11.2015
виключено з реєстру компаній комісії із регулювання ринку фінансових
послуг, реєстру корпоративних прав Британських Віргінських Островів, за
несплату щорічних внесків, але у подальшому було відновлено у реєстрі
компаній. Судом зазначено, що ст. 26 Закону цивільна правоздатність та
дієздатність юридичної особи визначається особистим законом. Тому у
питаннях визначення правового статусу компанії станом на час виникнення
спірних правовідносин та правових наслідків виключення компанії з реєстру
компаній з подальшим відновленням у реєстрі, особистим законом позивача
є Закон Британських Віргінських островів про комерційні компанії 2004 року
в редакції 2013 року (далі – Закон про комерційні компанії). Пунктом
217 Закону про комерційні компанії передбачена можливість та наслідки
відновлення компанії в реєстрі реєстратором. Так, якщо компанія виключена
з реєстру, але не розпущена, реєстратор може після отримання заяви,
затвердженої форми, та після сплати збору за відновлення, а також усіх
невиплачених зборів і штрафів відновити компанію в реєстрі та видати
свідоцтво про відновлення у реєстрі (пункт (1)); якщо компанія відновлена в
реєстрі згідно з цим пунктом, вважається, що компанія ніколи не була
вилучена з реєстру (підпункт (6)). Таким чином, виключення компанії з
реєстру компаній не є фактичним припиненням її як юридичної особи, воно
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не

є

тотожним

припиненню

юридичної

особи

за

національним

законодавством, оскільки відповідно до пункту 216 Закону про комерційні
компанії наслідком вилучення компанії з реєстру є її розпуск лише після 7
послідовних років після початку вилучення. Зокрема, за змістом цього
пункту, якщо компанія була виключена з реєстру компаній за пунктом 213,
залишається виключеною протягом 7 послідовних років, вона розпускається
з настанням останнього дня цього періоду. Таким чином, судом зазначено
про наявність правоздатності та дієздатності у позивача на час проведення
оспорюваних загальних зборів учасників (29.11.2016), незалежно від його
попереднього виключення з реєстру компаній.
В підсумку судом визначено, що позовні вимоги компанії «Комбест
Сервісіз ЛТД» є обґрунтованими та підлягають частковому задоволенню, а
саме в частині визнання недійсними рішення загальних зборів учасників
ТОВ, а також скасування запису про державну реєстрацію змін до
установчих документів ТОВ. В подальшому, Південно-Західним апеляційним
господарським судом від 13.10.2020 апеляційні скарги ОСОБА_4 , ОСОБА_2
та компанії «Комбест Сервісіз ЛТД» залишено без задоволення, а також
змінено попереднє рішення у частині визнання недійсними зміни до
установчих документів товариства.
Таким чином, в цих рішеннях судом ілюструється застосування
положень ст. 26 Закону України «Про міжнародне приватне право», а саме
встановлення на підставі особистого закону цивільної правоздатності
іноземної юридичної особи, в частині питання ліквідації іноземної компанії
та її наслідків.
У ст.

26 Закону

України

«Про

міжнародне

приватне

право»

законодавець не уточнює, які саме питання можуть вирішуватись особистим
законом. Вважаємо, що слід визначити коло питань, які охоплюються
сферою застосовного права на підставі особистого закону юридичної особи.
На думку десертантки, закріплення у Законі України «Про міжнародне
приватне

право»

відкритого

переліку

статутних

питань,

що
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вирішуватимуться

особистим

законом,

сприятиме

передбачуваності,

визначеності, однозначності, стабільності застосування правових норм, і
учасники відповідних правовідносин мали б можливість бути впевненими у
своїх законних очікуваннях, зокрема, засновники, учасники іноземної
юридичної особи, що здійснює діяльність на території України, а також їх
контрагенти.
Враховуючи вищезазначене, пропонуємо викласти ст. 26 Закону України
«Про міжнародне приватне право» у наступній редакції:
Стаття 26 (Сфера застосування особистого закону юридичної особи)
Особистим законом юридичної особи визначається, серед іншого:
1) Правовий статус організації як юридичної особи;
2) Заснування, злиття, поділ, перетворення, ліквідація юридичної
особи;
3) Найменування юридичної особи;
4) Зміст правоздатності та дієздатності юридичної особи;
5) Компетенція та принципи функціонування, а також призначення
і відкликання членів органів юридичної особи;
6) Внутрішні відносини, зокрема між юридичною особою та її
учасниками;
7) Відповідальність учасників, членів юридичної особи за
зобов’язаннями юридичної особи;
8) Представництво юридичної особи;
9) Наслідки порушення представником юридичної особи закону,
статуту тощо.
У двосторонніх міжнародних договорах про правову допомогу за участю
України

[69]

також

міститься

положення

стосовно

правоздатності

юридичних осіб, що може відрізнятись від положень Закону України «Про
міжнародне приватне право». Так, договори, в яких міститься критерій
інкорпорації, укладено Україною із такими державами, як В’єтнам (ч.2 ст. 21
Договору від 06.04.2000); Грузія (ч. 2 ст. 22 Договору від 09.01.1995); Естонія
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(ч. 2 ст. 22 Договору від 15.02.1995); Латвія (ч. 2 ст. 21 Договору від
23.05.1995); Лівія (ч. 3 ст. 1 Угоди від 08.04.2008); Молдова (ч. 2 ст. 21
Договору від 13.12.1993); Північна Корея (ч. 2 ст. 21 Договору від
13.10.2003); Узбекистан (ч. 2 ст. 23 Договору від 19.02.1998).
Критерій місцезнаходження міститься в договорах про правову
допомогу між Україною і такими державами, як Польща (ч. 2 ст. 21 Договору
від 24.05.1993); Литва (ч. 2 ст. 22 Договору від 07.07.1993); Македонія (ч. 2
ст. 20 Договору від 10.04.2000); Чехія (ч. 2 ст. 22 Договору від 28.05.2001);
Туреччина (ч. 2 ст. 18 Договору від 23.11.2000).
Критерій інкорпорації та місцезнаходження визначено в договорах про
правову допомогу між Україною та такими державами, як Болгарія (ч. 3 ст. 1
Договору від 21.05.2004), Індія (ч. 3 ст. 1 Договору від 10.12.2012); Кіпр (ч. 3
ст. 1 Договору від 06.09.2004); ОАЄ (ч. 2 ст. 1 Договору від 26.11.2012).
Таким чином, на відміну від інвестиційних двосторонніх договорів, в
двосторонніх договорах про правову допомогу, стороною яких є Україна,
застосовується два критерії – інкорпорації і реального місцезнаходження, а
також їх комбінація.
Україна не є державою-учасницею СНД, так як не є стороною Статуту
СНД, але була її засновницею. Згідно із застереженнями Верховної Ради
України, висловленими при ратифікації Угоди про створення СНД, Україна
обмежила свою участь у багатосторонній військовій, зовнішньополітичній,
прикордонній співпраці та миротворчій діяльності, вважаючи основним
завданням СНД економічне співробітництво. В рамках СНД було розроблено
і підписано низку багатосторонніх угод, про які необхідно зазначити в
контексті даного дослідження. Наприклад, в Угоді про порядок вирішення
спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності від 20 березня
1992 року закріплено критерій інкорпорації: цивільна правоздатність і
дієздатність юридичних осіб і підприємців визначається за законодавством
держави – учасниці СНД, на території якої заснована юридична особа,
зареєстрований підприємець (п. (а) ст. 11) [136]. В Конвенції про правову
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допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах
від 22 січня 1993 року (зі змінами у Протоколі від 28 березня 1997 року)
також міститься критерій інкорпорації: правоздатність юридичної особи
визначається законодавством держави, за законами якого воно було
засновано (ч. 3 ст. 23) [51]. В рамках СНД було укладено Угоду про сприяння
в створенні і розвитку виробничих, комерційних, кредитно-фінансових,
страхових і змішаних транснаціональних об’єднань від 15 квітня 1994 року
(не набула чинності), що містила критерій інкорпорації: транснаціональні
об’єднання є юридичними особами за законодавством держави місця їх
реєстрації. Статус філіалів (відділень) і представництв транснаціональних
об’єднань

визначається

законодавства

держави

в

установчих

документах

місцезнаходження

філіалів

відповідно

до

(відділень)

та

представництв (ст. 5) [137]. Конвенція про транснаціональні корпорації від
06 березня 1998 року [52] передбачає, що питання створення та ліквідації
корпорації вирішується відповідно до вимог права держави її реєстрації.
Стосовно

окремих

питань

визначено

інший

принцип,

наприклад,

відповідальність учасників визначається згідно із законодавством сторін,
юридичні особи яких входять в корпорацію (ст. 9); звітування

і

оподаткування юридичних осіб, що входять в корпорацію, визначається на
основі їх місця знаходження (ст. ст. 10, 11).
Таким чином, можна зробити висновок, що в сучасних умовах
міжнародної економічної інтеграції держави обирають підхід гнучкого
регулювання колізійних питань статусу юридичних осіб, що передбачає
комбінацію критеріїв інкорпорації та реального місцезнаходження (осілості).
При цьому в такій комбінації критерій інкорпорації є генеральним,
домінуючим.
В міжнародному приватному праві потребує вирішення проблемна
ситуація, яка обумовлена тим, що в певній державі можливим є обмеження
правоздатності юридичної особи, в той же час, як в іншій державі, для іншої
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сторони (контрагента) правовідносин із такою юридичною особою, про такі
обмеження може бути не відомо.
Згідно

із

доктриною ultra

vires

(з

латиського

–

перевищення

повноважень, поза межами повноважень) дії юридичної особи, які
знаходяться поза межами цілей її діяльності, а також інших статутних
обмежень, можуть бути визнані такими, що не мають юридичних наслідків,
тобто нікчемними або недійсними. Формування цієї доктрини відбулось у
Великій Британії в XIX ст. у договірному праві, що було зумовлено пошуком
певних запобіжних заходів при укладенні інкорпорованими компаніями
правочинів, що не охоплювалися їх статутною метою, та була призначена для
захисту як інвесторів, так і кредиторів компанії. Доктрина отримала свій
подальший розвиток після прийняття Палатою Лордів рішення у справі
Ashbury Railway Carriage and Iron Company Ltd v. Riche 1875 р.
Як зазначає О. Виговський, доктрина ultra vires є релевантною у
випадках, коли відсутня корпоративна правоздатність або повноваження
представника компанії на вчинення правочину, тобто якщо компанія укладає
правочин, який виходить за межі її статних предмета та цілей діяльності
[12, с. 5]. О. М. Бірюков підкреслює, що «впродовж тривалого часу в Україні
та й у світовій практиці вважалося, що здійснені юридичною особою дії, які
суперечать

встановленим

цілям

її

діяльності,

є

недійсними»

[72, с. 147].
Ідея, що закладена в основі цієї доктрини, корелюється із концепцією
спеціальної

(обмеженої)

правоздатності

юридичної

особи.

Якщо

універсальна (загальна) правоздатність юридичної особи надає юридичній
особі можливість бути учасником будь-яких цивільних правовідносин, то
спеціальна правоздатність – учасником тільки тих правовідносин, що
відповідають визначеним законом або установчими документами предмету
та цілям її діяльності і встановленим обмеженням. Формування даної
концепції була обумовлена тим, що створення юридичної особи обумовлює
питання, в якій мірі така юридична особа має права в майновій сфері, що
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притаманні фізичній особі, та чи обсяг цих прав є вужчим та обмежується
лише тими, що обумовлюються метою в статутних документах юридичної
особи. Серед прихильників принципу спеціальної правоздатності слід
назвати не тільки представників теорії фікції юридичних осіб, але й теорії
реальності, наприклад, вчених О. фон Гірке (ФРН), Р. Салейль (Франція)
та ін.
Прихильники концепції спеціальної правоздатності юридичної особи
виходять із того, що її обсяг обмежується цілями та предметом діяльності
юридичної особи (більшість радянських цивілістів вище були названі
зарубіжні фахівці, тепер мова про радянських). Характерною особливістю
концепції загальної правоздатності юридичної особи є її порівняння з
правоздатністю фізичної особи, за винятком тих прав та обов’язків,
необхідною передумовою яких є природні властивості людини [24, с. 44].
Проте, сучасне цивільне право західних держав, по суті, відмовились від
концепції спеціальної правоздатності. На думку В. А. Січевлюка, «спроба
ототожнити універсальну правосуб’єктність із загальною та виокремити її
виключно за кількісним критерієм, прикладеним в якості мірки до
об’єктивного права загалом, рівноцінна спробі охарактеризувати обмежену
величину, суб’єктивно сприйняту дослідником як необмежену. За обсягом
правосуб’єктність постійно лімітується приписами об’єктивного права, тобто
неминуче постає як певна визначеність, нормативно окреслена локальність.
Найближче

до

втілення

ідеї

про

загальну

рівність

галузевої

правосуб’єктності, властивої кожному суб’єкту права галузі, підійшло
приватне, зокрема, цивільне право» [122, с. 155–156].
Авторами чинного ЦК України при розробці положень кодексу було
відкинуто концепцію спеціальної правоздатності юридичної особи. Так, в ЦК
України (ст. 91) закріплено загальну правоздатність юридичної особи. Як
вказує О. В. Артикуленко, тим самим розширено (збільшено) обсяг
правоздатності будь-якого із суб’єктів, який має ознаки юридичної особи.
Зазначений підхід є загальним правилом і поширюється на всі види
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юридичних осіб незалежно від мети їх створення. Загальна (універсальна)
правоздатність визнається за всіма юридичними особами [5, с. 238–239].
На сьогодні більшість держав континентальної системи права не визнає
концепцію ultra vires або допускає її застосування в нечисленних випадках,
коли правоздатність юридичної особи може бути обмежена в її установчих
документах, проте це не впливає на правовідносини із третіми особами.
Схожа тенденція спостерігається і у державах загальної системи права. Так, у
Великій Британії в результаті імплементації Першої директиви 68/151/ЄЕС
шляхом закріплення ст. 35 Закону про компанії 1985 р., а також в
подальшому, ст. 39 Закону про компанії 2006 р., усунуто доктрину
«презюмованого повідомлення» щодо статутів компаній, яке мало своїм
наслідком, що доктрина ultra vires перестала застосовуватись до правочинів,
укладених із добросовісними третіми особами. Таким чином, фактично це
означає скасування застосування доктрини ultra vires щодо добросовісних
третіх осіб.
Екстраполюючи ідею доктрини ultra vires щодо діяльності іноземних
юридичних осіб, можна вважати, що правоздатність іноземної юридичної
особи може бути обмеженою законом або статутними документами цієї
юридичної особи. Вихід за межі правоздатності юридичної особи мають
своїм наслідком визнання дій юридичної особи такими, що не мають
правових наслідків. Особистий статус юридичної особи визначає її правове
положення, а також обсяг правоздатності юридичної особи, наприклад, які
правочини вона може укладати та які угоди є для неї поза межами
повноважень (тобто ultra vires).
В цьому аспекті слід звернути увагу на прийняття у 1968 р. Радою
Європейських

Співтовариств

Першої

директиви

68/151/ЄЕС

«Про

координацію гарантій (застережних заходів), які вимагаються державамичленами від компаній в рамках контексту другого абзацу статті 58 Договору
для захисту інтересів членів та інших з перспективою зробити такі гарантії
однаковими в усьому Співтоваристві» [249], що встановлює мінімальний
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обсяг тієї документації та інформації, яку компанія обов’язково має розкрити
щодо себе. Цією директивою визначено, зокрема, що організація, яка
оспорює правочин із третьою особою, не може посилатися на обмеження, які
встановлені у її статуті для здійснення такого правочину. Згідно зі ст. 2
вказаної директиви юридичні особи держав-членів мають обов’язково
розголошувати інформацію, серед іншого, стосовно установчих документів
(п. (а), інформацію щодо будь-якого переміщення «місця» компанії (п. (є).
Відповідно до ст. 9 вказаної директиви дії органів компанії покладають на
компанії зобов’язання, навіть якщо такі дії виходять за межі цілей компанії,
при умові, що такі дії не є ширшими за компетенцію вказаних органів,
передбачену або дозволену законодавством. Однак, держави-члени можуть
передбачити, що компанія не несе відповідальності, якщо такі дії виходять за
межі цілей компанії і вона може довести, що третя сторона знала про те, що
вказані дії виходять за межі цілей компанії, або, відповідно до обставин, не
могли не знати про таке; оприлюднення інформації щодо статуту не є
достатнім доказом вказаного.
Необхідно

також

зауважити,

що

в

українському

законодавстві

положення Першої директиви 68/151/ЄЕС частково враховані у нормах ЦК
України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
Перелік статутних питань, що вирішуватимуться особистим законом, не
міститься в Законі. Однак, згідно зі ст. 26 Закону України «Про міжнародне
приватне право» цивільна правоздатність і дієздатність визначається
особистим законом. Разом із тим, ст. 28 Закону України «Про міжнародне
приватне право» передбачено, що юридична особа не може посилатися на
обмеження повноважень її органу або представника на вчинення правочину,
яке не відоме праву держави, у якій інша сторона має місце перебування або
знаходження, крім випадків, коли інша сторона знала або за всіма
обставинами не могла не знати про такі обмеження.
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Основна ідея включення цієї норми в національне законодавства полягає
у забезпеченні стабільності цивільного і торгового обороту, захисті прав і
законних інтересів протилежної сторони у правочині (контрагента),
добросовісності при укладанні правочинів. Учасники таких відносин мають
впевненість у настанні тих наслідків, на які вони розраховують при вчиненні
юридично значимих дій.
В. В. Васильченко зазначає, що така норма закладає презумпцію того,
що інша сторона у правочині не знала або не повинна була знати про
існування обмежень повноважень органу або представника іноземної
юридичної особи на вчинення правочину, які не відомі праву держави, в якій
цей орган або представник юридичної особи вчинив правочин. Законодавець
у цій статті визначає примат законодавства держави місця вчинення
правочину. Таким чином, юридична особа не може володіти більшим
обсягом правомочностей, ніж юридичні особи, які засновані відповідно до
права іншої держави [11, с. 78–79].
Як вважає дисертантка, не є доречним ототожнювати формулювання
«місце вчинення правочину» із «місцем перебування або знаходження іншої
сторони». З положень цієї статті слідує, що коли юридична особа, яка
заснована в певній державі, укладає правочин в іншій державі, в якій така
юридична особа визнаватиметься іноземною юридичною особою, не має
можливості посилатись на положення щодо обмеження повноважень її
органу або представника на вчинення правочину «свого» законодавства,
тобто право держави, до якого відсилає особистий закон іноземної
юридичної особи. Тому не особистий закон іноземної юридичної особи, що
укладає правочин, є компетентним встановлювати обмеження повноважень
органів або представників юридичної особи, а право держави, в якій «має
місце перебування або знаходження» контрагент. Аналіз положень ст. 28
Закону України «Про міжнародне приватне право» дозволяє стверджувати,
що

буквальне

тлумачення

вказаного

формулювання

не

дозволяє

ототожнювати місце вчинення правочину із місцем перебування або
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знаходження іншої сторони. На нашу думку, в цій нормі акцентується не на
місці вчинення правочину, а йдеться про колізійну прив’язку, яка вказує на
знаходження контрагента у розумінні реального постійного перебування,
розташування виконавчих, адміністративних органів іншої сторони тощо.
Вважаємо, що при цьому юридичний факт (вчинення правочину) може мати
місце як на території держави – місцезнаходження контрагента, так і в третій
державі, право якої буде «чужим» для обох сторін правочину.
Оспорювання відповідних правочинів можливе за умови надання
належних і достатніх доказів про те, що інша сторона знала або за всіма
обставинами не могла не знати про існуючі обмеження органу або
представника юридичної особи на вчинення правочину. Із цього слідує, що
норми міжнародного приватного права України припускають можливість
обмеженого застосування концепції ultra vires, а саме визнання обмеження
повноважень органу іноземної юридичної особи або її представника на
вчинення правочину.
Наприклад, Північним апеляційним господарським судом у справі
№ 910/3247/20 [139] відкрито апеляційне провадження у справі за скаргою
компанії «Гудлайт Кепітел Лімітед» (Goodlight Capital Limited), що
зареєстрована у Великій Британії відповідно до Закону про компанії, та не є
учасником у цій справі, на ухвалу Господарського суду міста Києва від 25
травня 2021 року, в якій прийнято відмову позивача від позову та закрито
провадження у справі. Компанія «Гудлайт Кепітел Лімітед» подала
апеляційну скаргу щодо скасування ухвали суду першої інстанції та
направлення для продовження розгляду питання про визнання договору
недійним. Компанія «Гудлайт Кепітел Лімітед» у скарзі зазначає, що договір
позики та додаткові угоди до договору було підписано особою (директором)
без належних на те повноважень всупереч статуту позивача – товариства з
обмеженою

відповідальністю

«Ринок

сільськогосподарської

продукції

«Столичний», яке зареєстровано в Україні. Цим самим права компанії
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«Гудлайт Кепітел Лімітед» було порушено, так як вона є опосередкованим
власником позивача.
У німецькій доктрині зазначається про можливість аналогічних
положень до ст. 28 Закону України «Про міжнародне приватне право» за
умови, якщо є реальне місцезнаходження органів юридичної особи в державі
вчинення правочину, яка не є державою, правом якої визначається особистий
закону юридичної особи [166, с. 213]. Наприклад, деякі обмеження
повноважень органу або представника британської юридичної особи, які
обумовлюються відносинами довірчої власності, не враховуватимуться
німецькими правозастосовними органами у випадку вчинення правочину у
ФРН, так як вони не відомі німецькому праву.
У ст. 46 Закону України «Про міжнародне приватне право» міститься
колізійна норма про визначення застосовного права щодо засновницького
договору, який є установчим документом юридичної особи з іноземною
участю. В такому випадку компетентним буде право держави, в якій буде
створено юридичну особу. Такі положення будуть актуальними у випадках,
коли юридична особи ще не створена, однак між учасниками виникли спірні
питання. Так як можливі ситуації, коли національним законодавством може
не передбачатись створення певних форм юридичних осіб, при цьому у
засновницькому договорі може міститись юридична форма, яка не відома
національному правопорядку. У засновників при укладанні засновницького
договору щодо створення юридичної особи виникають взаємні права і
обов’язки, тому постає питання про дію зобов’язального статуту щодо такого
договору. При цьому, положення цієї статті застосовуються виключно до
створення юридичної особи із іноземною участю, а не до договорів, які
укладаються між юридичною особою з іншими суб’єктами, зокрема
засновниками.
Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в
Україні» від 15 липня 2021 року № 1667-IX [110] внесено зміни до ст. 46
Закону України «Про міжнародне приватне право». А саме було включено
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частину другу до цієї статті, в якій передбачається, що сторони договору, за
яким учасники (засновники, акціонери, члени) юридичної особи з іноземною
участю зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження щодо такої
юридичної особи певним чином або утримуватися від їх реалізації
(корпоративний договір), можуть обрати право, що застосовується до такого
договору.
Таким чином, в ч. 2 ст. 46 Закону України «Про міжнародне приватне
право»

закладено

альтернативу

обрання

застосовного

права

до

корпоративного договору, яким може бути не тільки право держави, у якій
буде створено юридичну особу. Такі положення, що засновані на принципі
автономії волі – lex voluntatis, перш за все, відповідають інтересам учасників
юридичної особи з іноземною участю, та зумовлені створенням в Україні
сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій.

3.3 Сучасні проблеми визначення місцезнаходження юридичної
особи та способи їх вирішення
В контексті даного дослідження проаналізуємо норми матеріального
цивільного законодавства України щодо поняття «місцезнаходження»
юридичної особи, так як в ст. 25 Закону України «Про міжнародне приватне
право» міститься також цей термін, однак його значення є відмінним від
зазначеного у ЦК України. Даний аспект слід розглянути у зв’язку з тим, що
юридична особа, яка зареєстрована в Україні, може мати фактичне, реальне
місцезнаходження за кордоном.
Для національної юридичної особи, відповідно до ст. 93 ЦК України,
місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи
розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю
юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення
управління та обліку [141]. Така редакція цієї статті визначена відповідно до

196
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у
зв’язку із прийняттям Податкового кодексу України» від 02 грудня 2010 року
№

2756-VI

[100].

Такі

положення

відповідають

теорії

реального

місцезнаходження і розтлумачують, за якими конкретними фактами,
ознаками визначатиметься місцезнаходження національної юридичної особи.
Разом із тим, до 2010 р. у ст. 93 ЦК України в редакції Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 03 березня
2005 року № 2452-IV було визначено інші ознаки місцезнаходження, а саме,
місцезнаходження юридичної особи визначалась як адреса органу або особи,
які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону
виступають від її імені [99]. В цій редакції статті міститься також критерій
реального місцезнаходження, і такий же підхід містився у ЦК УРСР 1963
року. При цьому, в ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» на
той час застосовано аналогічне поняття місцезнаходження юридичної особи.
Стосовно такого підходу О. М. Бірюков критично зауважував, що
«суспільство виявилося не готовим до сприйняття та застосування теорії
інкорпорації. Норма ст. 93 ЦК України в редакції 2005 р. не була
виправданою з точки зору забезпечення стабільності цивільно-правових
відносин» [72, с. 144].
Разом із тим, в першій редакції ст. 93 ЦК України від 2003 р.
передбачалося, що місцезнаходженням юридичної особи визначається місце
її

державної

реєстрації,

якщо

інше

не

встановлено

законом.

Місцезнаходження юридичної особи вказується в її установчих документах
[142]. В цій редакції статті конкретні ознаки місцезнаходження не
визначаються.
Таким чином, слід констатувати, що в ЦК України за період часу менш
ніж 20 років положення щодо місцезнаходження національної юридичної
особи «еволюціонували» від критерію інкорпорації до критерію реального
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місцезнаходження, а також уточнено ознаки, за якими визначається
місцезнаходження юридичної особи.
Як

вважає

дисертантка,

розбіжність

розуміння

поняття

«місцезнаходження», що міститься в ЦК України та Законі України «Про
міжнародне приватне право», ускладнює його застосування на практиці, а
також

вносить

невизначеність

тлумачення

цього

терміну

в

інших

нормативно-правових актах українського цивільного законодавства.
Наприклад, Господарським судом міста Києва у справі № 910/15956/16
винесено ухвалу про відмову у прийнятті позовної заяви від 31.08.2016 [138].
Судом зазначено, що відповідно до ч. 1 ст. 25, ст. 26 Закону України «Про
міжнародне приватне право» правовий статус відповідача по справі
визначається правом місцезнаходження юридичної особи. Тому відповідач у
справі

акціонерне

товариство

«Перша

вантажна

компанія»,

із

місцезнаходженням: Російська Федерація, м. Москва, вул. Стара Басманна є
іноземним суб'єктом господарювання, а правовідносини із відповідачем,
відповідно, такими, що ускладнені іноземним елементом.
Однак при цьому, суд вирішив не звертатись до ч. 2 і ч. 3 ст. 25 Закону
України «Про міжнародне приватне право», і не врахував, що справа
стосується господарського процесуального питання – прийняття позовної
заяви, а ст. 26 Закону «Про міжнародне приватне право» регулює питання
цивільної правоздатності і дієздатності іноземних юридичних осіб.
Враховуючи вищезазначене, пропонується виключити ч. 1 зі ст. 25
Закону України «Про міжнародне приватне право» і викласти її положення у
наступній редакції:
Стаття 25. Особистий закон юридичної особи
1. Особистим законом юридичної особи вважається право держави, у
якій юридична особа зареєстрована або іншим чином створена згідно з
правом цієї держави.
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2. За відсутності таких умов або якщо їх неможливо встановити,
особистим законом юридичної особи вважається право держави, у якій
знаходиться виконавчий орган управління юридичної особи.
Слід також зазначити, відповідно до п. 10, п. 18 ч. 1 ст. 17 Закону
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань» [103] для державної реєстрації
створення юридичної особи подається, серед іншого, документ, що
підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг
із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), – у разі створення
юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична
особа; витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського,
судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи –
нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі, якщо засновником
юридичної особи є юридична особа – нерезидент.
Таким чином, українським законодавцем визначено, що засновником
юридичної особи може бути виключно юридична особа, що пройшла
реєстрацію в державі створення. Але при цьому, неврегульованою є ситуація,
за якої іноземна юридична особа, яка створена в державі, законодавство якої
не передбачає її реєстрацію, або якщо інвестором бажає виступити іноземна
організація, яка не є юридичною особою (ст. 27 Закону України «Про
міжнародне приватне право»). За таких обставин, видається можливим
констатувати про обмеження свободи підприємництва іноземних організацій,
що не є юридичними особами відповідно до права іноземної держави,
оскільки вони не можуть виступати засновниками юридичних осіб в Україні.
Враховуючи зазначене, пропонуємо доповнити п. 10 ч. 1 ст. 17 Закону
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань» та викласти у наступній редакції:
для державної реєстрації створення юридичної особи подається, серед
іншого, документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її
місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру
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тощо), або інший документ для підтвердження правосуб’єктності, – у разі
створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна
юридична особа або іноземна організація, яке не є юридичною особою
відповідно до права іноземної держави.
Спробуємо розглянути ситуацію, за якою певна юридична особа,
відомості про яку внесено в ЄДР змінює місцезнаходження (тобто юридичну
адресу, яка визначається за місцем знаходження його органів правління,
виходячи із положень ст. 93 ЦК України), тобто переміщує своє реальне
місцезнаходження в іншу державу, на території якої діє критерій осілості, так
як

критерій

інкорпорації

теоретично

дозволяє

переміщення

місцезнаходження органів правління юридичної особи.
Як зазначено листі Міністерства юстиції України від 06 серпня 2014
року № 404-0-2-14/08-1 [63] норми чинного законодавства оперують
поняттями «місцезнаходження юридичної особи» і не містять визначень
щодо «фактичної» або «юридичної» адреси юридичної особи.
Місцезнаходження є необхідною передумовою державної реєстрації, так
як без цього неможливо встановити орган, який компетентний проводити
таку реєстрацію. Після внесення відомостей до ЄДР, місцезнаходження
вноситься до офіційних баз даних державних органів (податкових органи,
Пенсійного фонду України, профільних міністерств при видачі ліцензій
і т. ін.). Також місцезнаходження зазначається в низці документів, пов’язаних
із діяльністю юридичної особи, наприклад, свідоцтва, ліцензії, договори,
первинні

документи

тощо.

Надзвичайно

важливим

є

те,

що

місцезнаходження юридичної особи, яке міститься в ЄДР, є податковою
адресою юридичної особи, за якою здійснюється її облік як платника
податку, а також на цю адресу направляються всі документи податкових
органів. Так як в ст. 45.2 ПК України передбачено, що податковою адресою
юридичної

особи

(відокремленого

підрозділу

юридичної

особи)

є

місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що міститься в ЄДР
[90].
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Відповідно до п. 45.2 ПК України місцезнаходження юридичної особи,
відомості про яку міститься в ЄДР є її податковою адресою, а тому її
переміщення в інший адміністративний район впливає на місце обліку в
контролюючих органах. У випадку зміни місцезнаходження юридичної особи
відповідні відомості необхідно внести в ЄДР (при цьому до заяви про
державну реєстрацію додатково необхідно подати установчий документ
юридичної особи у разі, якщо відомості про місцезнаходження юридичної
особи були закріплені в статуті, та до нього були внесено зміни).
Крім цього, важливо зазначити, що за місцезнаходженням юридичної
особи, що міститься в ЄДР, як правило, визначається територіальна
підсудність щодо подання позову до цієї юридичної особи (ст. 27 Цивільного
процесуального кодексу України, ст. 27 Господарського процесуального
кодексу України). Якщо юридичною особою не зазначено поштову адресу за
місцезнаходженням

направляється

офіційні документи

судів,

органів

державної влади та місцевого самоврядування, кореспонденція від фізичних
та юридичних осіб. Відповідно до ст. 128 Цивільного процесуального
кодексу України судова повістка юридичній особі направляється за її
місцезнаходженням або за місцезнаходженням її представництва, філії, якщо
позов виник у зв’язку з їхньою діяльністю [144].
З огляду на вищезазначене, фактичне або реальне місцезнаходження
юридичної особи має збігатися із місцезнаходженням, що зазначене при
реєстрації юридичної особи. У випадку зміни реального місцезнаходження,
мають бути внесено зміни у реєстраційні документи цієї юридичної особи.
Таким чином, в матеріальному цивільному праві України можливість
переміщення місцезнаходження органів правління української юридичної
особи в іншу державу, не ліквідуючи при цьому юридичну особу в Україні,
не передбачена.
Як

зауважує

Г.

С.

Фединяк,

законодавство

України

стосовно

переміщення, а відтак і визнання юридичних осіб, розвивається іншим
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шляхом, ніж той, що передбачений законодавством європейських держав та
правом ЄС [140, с. 144].
Вважаємо, що існує потреба в удосконаленні нормативно-правового
регулювання діяльності юридичних осіб в українському праві в частині
закріплення положень, які б відображали сучасні тенденції транскордонного
переміщення юридичних осіб з-поміж різних юрисдикцій. Можливі варіанти
такого переміщення передбачають як зміну місця реєстрації юридичної особи
(повторна

доміциляція

або

редоміциляція),

так

і

зміну

реального

місцезнаходження із збереженням місця реєстрації юридичної особи (у
випадку, якщо відсутні вимоги щодо обов’язкового співпадіння статутного і
реального місцезнаходження юридичної особи) як для національних, так і
для іноземних юридичних осіб. Така можливість буде розглядатись
іноземними

інвесторами,

які

виступають

засновниками

українських

юридичних осіб, серед іншого, як гарантія захисту їх інвестицій, що
сприятиме залученню іноземних інвестицій в економіку України. Зазначені
нововведення потребують системних змін у низку законодавчих актів
цивільного, податкового права тощо.
Транскордонне

переміщення

юридичної

особи

є

можливим

із

запровадженням, наприклад, інституту «редоміциляції» юридичної особи.
Повторна

доміциляція

або

редоміциляція

розуміється

як

юридична

процедура, за допомогою якої юридична особа здійснює зміну місця
реєстрації з початкової юрисдикції на нову юрисдикцію, зберігаючи первісну
правосуб’єктність, що набута у початковій юрисдикції. При цьому, в
законодавствах обох держав – первісної реєстрації та нової реєстрації, має
бути чітко регламентована процедура редоміциляції. Крім того, засновницькі
документи юридичної особи також мають передбачати відповідні зміни, і
такі юридичні особи мають відповідати певним вимогам, встановленим
законодавствами

обох

держав.

Заявка

щодо

здійснення

редоміциляції підлягає затвердженню державним реєстратором.

процедури
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Цей механізм спроможний надати низку практичних і юридичних
переваг у порівнянні з іншими альтернативними способами транскордонного
переміщення юридичної особи, зокрема, максимальну безперервність у
веденні бізнес-операцій, збереження

корпоративної історії і бренду,

вирішення питань права власності на активи (нерухомість, інтелектуальна
власність, цінні папери та ін.), зменшення адміністративних процедур при
отриманні дозволів, ліцензій, захист інвестицій у кризових ситуаціях та ін.
В цьому контексті слід зауважити, що правові системи багатьох держав
передбачають можливість здійснити «редоміциляцію» юридичної особи
шляхом зміни місця реєстрації з однієї юрисдикції в іншу із збереженням
первісної правосуб’єктності юридичної особи. Наприклад, Канада, Нова
Зеландія, Сінгапур (лише для переміщення в країну), деякі штати США
(Делавер, Флорида, Вайомінг та ін.), Кіпр, Мальта, Бельгія, Люксембург,
Ірландія, Португалія, Швейцарія, а також ряд офшорних фінансових центрів.
Гонконг знаходиться в процесі створення системи лише для вхідних
інвестиційних фондів. У Великій Британії на сьогодні також розглядається
можливість запровадження повторної доміциляції для іноземних компаній. В
праві ЄС процедура «транскордонного перетворення» компаній передбачає
перенесення місцезнаходження компаній в межах єдиного ринку ЄС.
Для

здійснення

процедури

редоміциляції

юридична

особа

має

відповідати критеріям прийнятності. Наприклад, дозвіл держави первісної
реєстрації; відповідність організаційно-правової форми юридичної особи в
обох

юрисдикціях;

наявність

позитивної

репутації

директорів;

добросовісність, несуперечність суспільним інтересам; наявність принаймні
одного завершеного фінансового періоду в початковій юрисдикції; звіт, що
містить економічний і юридичний аналіз редоміциляції та її наслідки для
кредиторів,

акціонерів,

ключових

зацікавлених

сторін,

відсутність

спрямованості на обман існуючих кредиторів; платоспроможність, що
передбачає відсутність підстав, за якими іноземна юридична особа може бути
визнана неспроможною сплатити за свої боргові зобов’язання, вартість
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активів має бути не менша за вартість її зобов’язань (включаючи
непередбачені зобов’язання), юридична особа має не перебувати в стадії
ліквідації, подібних процедур банкрутства тощо; критерії розміру загальних
активів, річного доходу, кількості працівників юридичної особи тощо.
Згідно з ст. 354i Закону про компанії Кіпру заявка щодо реєстрації
іноземної юридичної особи можу бути відхилена, серед іншого, якщо
розпочато розпуск, ліквідація компанії, або розпочато провадження про
неплатоспроможність, компромісного врегулювання або виконання рішення
суду або інші подібні процедури; призначено ліквідатора, інші спеціальні
процедури щодо управління майном; набрало законної сили рішення щодо
зупинення або обмеження прав її кредиторів; розпочато провадження щодо
компанії стосовно порушення законів держави її реєстрації [219].
Слід зазначити, що вирішальним для успіху запровадження інституту
«редоміциляції» є забезпечення взаємного визнання та сумісності різних
юрисдикцій. В односторонньому порядку запровадження таких нововведень
не є можливим, так як законодавство первісної реєстрації юридичної особи
має передбачати її повторну реєстрацію в іншій державі, і відповідно надання
згоди на таку «міграцію» юридичної особи. Крім того, для здійснення такої
процедури

мають

унеможливлення

бути

вироблені

зловживання

ефективні

правом,

запобіжники

уникнення

для

юридичної

відповідальності зацікавленими особами та ін.

Висновки до розділу 3
Установлено, що визначальним фактом, за допомогою якого в
українському праві ідентифікується юридична особа як іноземна

є

реєстрація, створення її згідно з вимогами законодавства, яке не є
українським,

у

порядку,

що

встановлений

іншою

державою.

Для

розмежування юридичних осіб на національні або іноземні достатньо

204
критерію реєстрації або створення за законом, що є відмінним від
українського законодавства, тобто критерій інкорпорації. При цьому
створення юридичної особи розуміється як місце, де здійснено комплекс
організаційно-правових

заходів,

які

направлені

на

формування,

започаткування або заснування юридичної особи. У зв’язку із цим,
запропоновано нормами цивільного законодавства, а саме у ст. 1 Закону
України «Про міжнародне приватне право» визначити термін «іноземна
юридична особа» як організацію, яка зареєстрована або іншим чином
створена згідно з правом іншої держави. Таке визначення відповідатиме
сучасному розвитку правової науки України та є зручним в практичному
застосуванні.
Обґрунтовано,

що в більшості міжнародних двосторонніх договорів,

стороною яких є України, міститься критерій інкорпорації та комбінація
критеріїв інкорпорації та реального місцезнаходження.
В сучасних умовах економічної глобалізації, міжнародної економічної
інтеграції і динамічного розвитку транскордонної діяльності юридичних осіб
більш виправданим є підхід гнучкого регулювання колізійних питань у
приватноправових

відносинах,

що

передбачає

комбінацію

критеріїв

інкорпорації та реального місцезнаходження. При цьому в такій комбінації
критерій інкорпорації є генеральним, домінуючим.
Розбіжність розуміння поняття «місцезнаходження», що міститься в ЦК
України та Законі України «Про міжнародне приватне право», ускладнює
його застосування на практиці, а також вносить невизначеність тлумачення
цього терміну в інших нормативно-правових актах українського цивільного
законодавства. Виправданим є закріплення комбінації двох критеріїв
визначення особистого закону, проте використання юридичної конструкції
при цьому «місцезнаходження» не є вдалим. Тому усунення такої
суперечності сприятиме неоднозначному розумінню цього терміну. У зв’язку
із зазначеним, запропоновано внести зміни до положень ст. 25 Закону
України «Про міжнародне приватне право», а саме виключити положення
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частини першої і викласти положення статті 25 Закону України «Про
міжнародне приватне право» у наступній редакції:
Стаття 25. Особистий закон юридичної особи
1. Особистим законом юридичної особи вважається право держави, у
якій юридична особа зареєстрована або іншим чином створена згідно
з правом цієї держави.
2. За відсутності таких умов або якщо їх неможливо встановити,
особистим законом юридичної особи вважається право держави, у
якій знаходиться виконавчий орган управління юридичної особи.
Установлено, що сфера застосування особистого закону юридичної
особи в Законі України

«Про міжнародне

приватне

право»

чітко

не визначена. При цьому, питання процесуальної правоздатності та
дієздатності осіб, про які зазначено в ст. 74 Закону України «Про міжнародне
приватне право» і яка встановлюється за допомогою колізійної норми lex fori
– закон суду, і питання цивільної правоздатності та дієздатності, які
визначається особистим законом на підставі ст. 26 Закону України «Про
міжнародне приватне право», розмежовано.
Регламентація відкритого переліку статутних питань, які підлягають
розв’язанню на основі особистого закону сприятимуть визначеності та
передбачуваності у приватноправових відносинах із іноземним елементом. У
зв’язку із цим, запропоновано викласти ст. 26 Закону України «Про
міжнародне приватне право» у наступній редакції:
Стаття 26. Сфера застосування особистого закону юридичної особи
Особистим законом юридичної особи визначається, серед іншого:
1) Правовий статус організації як юридичної особи;
2) Заснування, злиття, поділ, перетворення, ліквідація юридичної
особи;
3) Найменування юридичної особи;
4) Зміст правоздатності та дієздатності юридичної особи;
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5) Компетенція та принципи функціонування, а також призначення
і відкликання членів органів юридичної особи;
6) Внутрішні відносини, зокрема між юридичною особою та її
учасниками;
7) Відповідальність учасників, членів юридичної особи за
зобов’язаннями юридичної особи;
8) Представництво юридичної особи;
9) Наслідки порушення представником юридичної особи закону,
статуту тощо.
У зв’язку із відсутністю у чинному законодавстві України положень
щодо можливості створення національної юридичної особи, засновником
якої виступатиме організація, яка не є юридичною особою відповідно до
права іноземної держави, а також з метою залучення іноземних інвестицій в
Україну, запропоновано внести доповнення до п. 10 ч. 1 ст. 17 Закону
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань» та викласти у наступній редакції:
«для державної реєстрації створення юридичної особи подається, серед
іншого, документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її
місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру
тощо), або інший документ для підтвердження правосуб’єктності – у разі
створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна
юридична особа або іноземна організація, яке не є юридичною особою
відповідно до права іноземної держави».
Запропоновано запровадження інституту «редоміциляції» юридичної
особи, за допомогою якого юридична особа здійснює зміну місця реєстрації з
початкової юрисдикції на нову юрисдикцію, зберігаючи правосуб’єктність,
що набута у початковій юрисдикції. Такі нововведення сприятимуть
залученню нових інвестиційних ресурсів в економіку держави.
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ВИСНОВКИ
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове
розв’язання наукового завдання, яке полягає у дослідженні правового
регулювання колізійних питань статусу юридичних осіб в праві сучасних
держав, зокрема на прикладі права ФРН, Великої Британії та України, а
також формуванні науково обґрунтованих рекомендацій та практичних
пропозицій щодо вдосконалення національного законодавства у зазначеній
сфері, у тому числі, з урахуванням досвіду інших держав.
Здійснено аналіз законодавства, судової, арбітражної практики, наукової
доктрини,

положень

міжнародних

двосторонніх

та

багатосторонніх

договорів, що набрали чинність, а також таких, що не набули чинності, але
містять важливі для дослідження аспекти вирішення проблемних питань.
Запропоновано нові підходи вирішення проблеми відсутності одноманітного
колізійно-правового регулювання приватноправового статусу іноземної
юридичної особи в праві сучасних держав, а також визначено напрями
подальших перспективних досліджень у цій сфері, зокрема в праві України.
Серед найбільш суттєвих результатів дисертаційного дослідження слід
визначити наступне.
Формування колізійно-правового регулювання статусу юридичних осіб
у

міжнародному

приватному

праві

сучасних

держав

детерміновано

комплексом соціальних чинників, зокрема економічного, політичного,
історичного та ін.
Обґрунтовано недоцільність застосовування поняття «національність
юридичної особи» в контексті вирішення колізійних питань її правового
статусу, так як це поняття є релевантним при виявленні правового зв’язку
юридичної особи із певною державою з метою визначення меж дії публічноправових норм, які містяться у законодавстві цієї держави, а також у
міжнародних договорах,
уніфікованого визначення

стороною яких є

ця держава. Відсутність

поняття «національність юридичної особи» в
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міжнародних договорах і в законодавстві сучасних держав, а також
багатоманітність доктринальних підходів до формулювання його сутності і
змісту, призводять до того, що це поняття ототожнюється із поняттям
«особистий закон» юридичної особи, однак сфера застосування цих понять
різна.
Застосування критерію інкорпорації сприяє розвитку міжнародних
економічних відносин, оскільки засновники юридичних осіб не зобов’язані
враховувати реальне місцезнаходження юридичної особи (критерій осілості).
Застосування доктрини інкорпорації є легким, чітким та зручним способом
встановлення застосовного права, так як перевага надається праву тієї
держави, адміністративний акт якої засвідчує факт створення, реєстрацію
юридичної

особи.

Правовідносини

із

такою

юридичною

особою

характеризуються більш високим ступенем безпеки та мінімізацією ризиків,
у зв’язку із тим, що, у разі виникнення спору, суд буде обмежений у
«вільному трактуванні» реального місцезнаходження юридичної особи. За
використання

такого

критерію,

насамперед,

враховуються

інтереси

приватних осіб, зокрема засновників юридичної особи та її контрагентів.
Разом із тим, застосування критерію інкорпорації має низку недоліків,
зокрема

можливість

зловживання

правом,

обхід

закону,

формальна

реєстрація без здійснення реальної діяльності юридичною особою в державі
реєстрації та ін.
Ефективність правового регулювання статусу іноземних юридичних
осіб, що відображає, з однієї сторони, інтереси різних держав, з іншої
сторони, інтереси засновників юридичних осіб, їх контрагентів, бізнесу, а
також враховує динаміку процесів економічної глобалізації, може бути
досягнуто за умови відмови від жорстких колізійних прив’язок, а саме, із
застосуванням гнучких, кумулятивних норм, що включають комбінацію
різних критеріїв. Сукупність статутних питань, які вирішуються за
допомогою особистого закону, має підпорядковуватись правопорядку однієї
держави,

так як розщеплення

особистого закону юридичної особи
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призводить до правової невизначеності та складності його застосування на
практиці.
Аналіз законодавства, судової практики і наукової доктрини ФРН,
Великої Британії і України дозволив сформулювати авторське визначення
терміну особистий закон юридичної особи, який розуміється як колізійноправовий принцип, що визначає право якої держави підлягає застосуванню
при вирішенні сукупності питань, пов’язаних із приватноправовим статусом
юридичної особи, або переважної більшості таких питань.
Критерій контролю визначення державної належності юридичної особи
відрізняється від критеріїв інкорпорації, реального місцезнаходження та
центру експлуатації тим, що при його застосуванні правовий зв’язок
юридичної

особи

із

певною

державою

або

«контрольованість»

встановлюється на основі диференційного підходу, зокрема, національності
засновників, акціонерів іноземної юридичної особи та ін. Основними
сферами використання «критерію контролю» виступають, переважно,
міждержавні економічні відносини, зокрема щодо інвестиційної, торгівельної
діяльності,

в яких він використовується

як

інструмент поширення

спеціальних правових режимів щодо юридичних осіб, які походять з певних
держав. Разом із тим, останнім часом цей критерій також широко
застосовується з метою реалізації в міждержавних відносинах спеціальних
обмежувальних заходів, які прийнято називати санкціями.
В

сучасному

законодавстві

України

критерій

контролю

використовується не лише як один з класичних критеріїв визначення
державної приналежності іноземної юридичної особи, а також як інструмент
захисту національних інтересів держави, зокрема, з метою запобігання і
недопущення втручання у внутрішні справи України іноземними державами,
а також запобігання ухилення юридичними і фізичними особами від
оподаткування (деофшоризація).
У зв’язку із окупацією та анексією Російською Федерацією території
АР Крим, а також триваючою агресією на Сході держави, Україна
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запровадила щодо низки фізичних осіб, національних та іноземних
юридичних осіб спеціальні обмежувальні заходи – санкції. Правовою
підставою застосування таких заходів є положення Закону України «Про
санкції», якими передбачено новий спосіб визначення осіб, які контролюють
юридичну особу, а саме за ознакою здійснення ними протиправної
діяльності, зокрема терористичної діяльності.
Застосування критерію контролю із запровадженням в Україні інституту
«контрольована іноземна компанія» (стаття 39-2 ПК України) на підставі
Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних
неузгодженостей у податковому законодавстві» 2020 р. має своєю метою
захист економічних інтересів держави та запобігання створення юридичних
осіб в так званих «офшорних юрисдикціях», а також припинення процесів
виведення фінансових ресурсів за межі України.
В ЄС було обрано такі механізми вирішення проблем відсутності
одноманітного

правового

регулювання

статусу

юридичних

осіб

як

гармонізація національних законодавств держав-членів ЄС з окремих питань
правового статусу і діяльності юридичних осіб, а також створення нових
організаційно-правових форм юридичних осіб, а саме європейської компанії,
європейського

обʼєднання

з

економічних

інтересів,

європейського

кооперативу. Створення наднаціональних юридичних осіб за правом ЄС
сприяє вирішенню проблем мобільності компаній в межах ЄС та відкриває
нові можливості для розвитку підприємницької діяльності в цьому регіоні.
Також це частково долає певні питання колізійно-правового регулювання
статусу юридичних осіб.
Законодавство ФРН, а саме Ввідний закон до Цивільного кодексу
Німеччини, не містить спеціальної колізійної норми, що визначає особистий
закон юридичної особи. Німецькою судовою практикою здебільшого
застосовується

критерій

місцезнаходження

адміністративного

органу

правління (Verwaltungssitz) юридичної особи, під яким розуміють місце
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розташування її адміністративного (головного) офісу, центр, з якого
здійснюється керівництво юридичною особою та приймаються рішення на
постійній основі. Однак, відсутність спеціальної колізійної прив’язки у
законодавстві залишає певну свободу у тлумаченні поняття «реальне
місцезнаходження» юридичної особи, і в кожному конкретному випадку суди
мають оцінювати сукупність фактів, за якими воно визначається. Сфера
застосування поняття «особистий закон юридичної особи» охоплює такі
питання, як створення, ліквідація юридичної особи; її правоздатність;
цивільно-процесуальна

правоздатність;

відповідальність

її засновників

(учасників) щодо боргів юридичної особи та ін.
Прецедентна практика Суду ЄС, а саме рішення у справах «Daily Mail»,
«Cartesio», «Centros Ltd.», «Überseering B. V.», «Inspare Art», «Sevic», «Vale»,
«Polbud», зумовила, серед іншого, обмеження у застосуванні доктрини
реального місцезнаходження юридичної особи в межах ЄС. Застосування
доктрини реального місцезнаходження фактично перешкоджає реалізації
принципу свободи заснування, який міститься в установчих актах ЄС
(ст. 49 і ст. 54 ДФЄС), так як переміщення центрів управління юридичної
особи на територію держави, де застосовується доктрина реального
місцезнаходження, має наслідком зміну застосовного права, що призводить
до відмови визнання правосуб’єктності юридичної особи в приймаючій
державі. Тому при вирішенні колізійних питань правового статусу
юридичних осіб, які належать до держав-членів ЄС, суди ФРН застосовують
доктрину інкорпорації, а щодо юридичних осіб, які належать до держав, що
не є державами-членами ЄС – доктрину реального місцезнаходження.
Законодавство Великої Британії також не містить спеціальних положень
стосовно визначення особистого закону юридичної особи. Судова практика
Великої Британії застосовує критерій інкорпорації, і при розгляді питань
правового статусу іноземних юридичних осіб використовує такі терміни як
інкорпорація, доміцилій (domicilе). У Великій Британії юридична особа має
свій доміцилій в державі інкорпорації, за винятком випадків, які визначено
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Законом про цивільну юрисдикцію та судові рішення 1982 р. Для цілей
визначення юрисдикції судів застосовується інший об’єм поняття доміцилій
юридичної особи, в такому разі він розуміється значно ширше.
Дослідження формування правового регулювання компаній у Великій
Британії в історичному аспекті дозволяє виявити основи формування
доктрини інкорпорації, так як становлення та розвиток цієї теорії пов’язують
саме із Великою Британією ХVІІІ століття. При цьому, теоретичною основою
доктрини інкорпорації виступала така позиція, що правове регулювання
фізичних та юридичних осіб має здійснюватися однаково. Тому право
«доміцилію», що розглядалося як місце заснування юридичної особи (тобто
англійське право), було компетентним регулювати правовий статус цих
суб’єктів права. В такий спосіб Велика Британія намагалась здійснювати
ефективний захист іноземної економічної діяльності британських компаній.
Вихід Великої Британії зі складу ЄС і ЄЕП призводить до неможливості
застосування положень права ЄС щодо компаній у Великій Британії, зокрема,
свободи заснування і економічної діяльності компаній (ст. 49 і ст. 54 ДФЄС),
а також унеможливлюють діяльність європейських юридичних осіб на
території Великої Британії після Brexit. Це зумовлює проблеми невизнання
правосуб’єктності британських компаній в ЄС, які мають місцезнаходження
органів правління в державах-членах ЄС, що застосовують доктрину
реального місцезнаходження юридичної особи.
Запропоновано положеннями ст. 1 Закону України «Про міжнародне
приватне

право»

визначити термін

«іноземна

юридична

особа» як

організацію, що зареєстрована або іншим чином створена згідно з правом
іншої держави. Таке визначення відповідатиме сучасному розвитку правової
науки України та є зручним в практичному застосуванні.
Запропоновано відмовитись від підходу, відповідно до якого в праві
України розмежовується поняття «місцезнаходження» щодо національних
юридичних осіб у ЦК України та іноземних юридичних осіб у Законі України
«Про міжнародне приватне право». У звʼязку із цим запропоновано внести
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зміни у ст. 25 Закону України «Про міжнародне приватне право» та викласти
її у новій редакції:
Стаття 25. Особистий закон юридичної особи
1. Особистим законом юридичної особи вважається право
держави, у якій юридична особа зареєстрована або іншим чином
створена згідно з правом цієї держави.
2. За відсутності таких умов або якщо їх неможливо встановити,
особистим законом юридичної особи вважається право держави, у якій
знаходиться виконавчий орган управління юридичної особи.
Запропоновано визначити в окремій статті Закону України «Про
міжнародне приватне право», а саме у ст. 26, сферу застосування особистого
закону юридичної особи. Включення цього питання до вказаного Закону
полегшить розв’язання судом спорів, пов’язаних із правовим статусом
іноземної юридичної особи. У зв’язку із цим, запропоновано викласти статтю
26 Закону України «Про міжнародне приватне право» у наступній редакції:
Стаття 26. Сфера застосування особистого закону юридичної особи
Особистим законом юридичної особи визначається, серед іншого:
1) Правовий статус організації як юридичної особи;
2) Заснування, злиття, поділ, перетворення, ліквідація юридичної
особи;
3) Найменування юридичної особи;
4) Зміст правоздатності та дієздатності юридичної особи;
5) Компетенція та принципи функціонування, а також призначення
і відкликання членів органів юридичної особи;
6) Внутрішні відносини, зокрема між юридичною особою та її
учасниками;
7) Відповідальність учасників, членів юридичної особи за
зобов’язаннями юридичної особи;
8) Представництво юридичної особи;

214
9) Наслідки порушення представником юридичної особи закону,
статуту тощо.
У зв’язку із відсутністю у чинному законодавстві України положень
щодо можливості створення національної юридичної особи, засновником
якої виступатиме організація, яка не є юридичною особою відповідно до
права іноземної держави, та з метою залучення іноземних інвестицій в
Україну, запропоновано внести доповнення до п. 10 ч. 1 ст. 17 Закону
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань» та викласти у наступній редакції:
«для державної реєстрації створення юридичної особи подається, серед
іншого, документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її
місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру
тощо), або інший документ для підтвердження правосуб’єктності – у разі
створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна
юридична особа або іноземна організація, яке не є юридичною особою
відповідно до права іноземної держави».
З метою сприяння залучення нових інвестиційних ресурсів в економіку
України запропоновано запровадження в національному законодавстві
інституту «редоміциляції» юридичної особи, за допомогою якого юридична
особа здійснює зміну місця реєстрації з початкової юрисдикції на нову
юрисдикцію, зберігаючи первісну правосуб’єктність.
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